
Genel itibariyle bu yıl 
sebze fiyatlarının çok 

yüksek olması vatandaşı 
üretime yönlendirdi. 

Fide satışlarında adeta 
patlama yaşanırken 

fidelerin bitme 
noktasına geldiği 

belirtiliyor

VATANDAŞ KENDİ
SEBZESİNİ ÜRETECEK

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte sebze 
fidesi satışları başladı. Evlerindeki bü-
yük saksılarda ya da bahçesinde kendi 
sebzesini yetiştirmek isteyenler fide 
satıcılarının yolunu tuttu. Fide satıcıları, 
çoğunluğu yerli olmak üzere domates, 
biber, fasulye, patlıcan, reyhan, çilek fi-
delerini vatandaşların beğenisine sunu-
yor. En çok, domates, biber ve patlıcan 
fidesi satılıyor.

TALEP ÇOK OLUNCA FİDE 
BİTME NOKTASINA GELDİ

Fide satışlarında geçen yıla göre sezo-
nun erken açıldığını belirten fideciler, 
“Sebze fiyatlarının çok yüksek olması 
bu sezon vatandaşı üretime yönlendirdi. 
Fide çeşitlerimizin çoğu yoğun talepten 
ötürü tükendi. Bayrama hiç fide kalmaya-
cağını tahmin ediyoruz. Fide ekmek iste-
yen vatandaşlara tavsiyem, ellerini biraz 
çabuk tutmaları yönünde olur” dedi.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Büyükhelvacıgil 
ve İner’e plaket

Altay, öğrencilerle
birlikte sahur yaptı

Yeşilay Konya Şubesi’nin Alman Evleri olarak 
bilinen Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 
edilen yeni binasının tefrişatında katkıda bulunan 
Tezel Büyükhelvacıgil ile Bekir İner’e katkılarından 

dolayı plaket takdim edildi.  n SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde eğitim gören 68 farklı ülkeden öğrencile-
rin sahur bereketine ortak oldu.  n SAYFA 12’DE
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MEDAŞ’a 
teşekkür

MEDAŞ, kesintisiz enerji ve müşteri 
memnuniyeti için çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Bu kap-
samda Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak tarafından, MEDAŞ Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş’a teşekkür 

belgesi verildi. n SAYFA 6’DA

06 ‘Millet olarak biz,
devletsiz yaşayamayız’ 12 Meram Belediyesi 

ailesi iftarda buluştu 12 Selçuklu haşereye
karşı ilaçlanıyor

Rekolte telafi edecek
Ulusal Hububat Konseyi 

(UHK), 2018-2019 
Ülkesel Buğday Gelişimi 

ve Rekolte Tahmini 
Raporu’nu yayınladı. UHK 
Başkanı Özkan Taşpınar, 

buğday ekim alanlarındaki 
azalmanın devam ettiğini, 

ekim alanlarındaki 
azalmanın bu yıl da rekolte 

ile telafi edileceğini, hasadın 
bu yıl soğuk havalara 

bağlı olarak 10 gün geç 
başlayabileceğini söyledi.  

n SAYFA 5’TE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Oğlu ile birlikte kendisi 
de Meczup olan Miyase 
Abla yanık sesi ile 
söylediği türküler, tertip 
ve düzenli olması ile öne 
çıkıyor. 
n SAYFA 3’TE

Yanık sesli!

Saçlı Hoca lakabıyla 
anılan Hafız Ali Murtaza, 
Medine’ye hicretine kadar 
Konya’da meczûbane bir 
hayat yaşamış, hakkında 
bir çok menkıbe anlatılmış.
 n SAYFA 11’DE

Bir âlim ve velî

2,5 yaşında olan ve yakla-
şık 2 aydır SOBE’de eğitim 

alan Ali Hakan’ın babası 
otizmli bir bireyin eğitim 

sürecini “Uzun ince bir 
yol” olarak yorumluyor. 

n SAYFA 4’TE

‘Uzun ince bir yol!’

Bundan tam 26 yıl önce bugün, 
Elazığ-Bingöl karayolunda, 

savunmasız ve silahsız 33 aske-
rimiz şehit edildi. Şehit edilen 

askerlerimizden biri de Er Mevlüt 
Özkan’dı.

 n SAYFA 15’TE

Unutturmayacağız!

UZMANLARDAN ÖNEMLİ
ANTİOKSİDAN UYARISI

Antioksidanlarla sağlıklı kalın

Soğuk algınlığından gribe, kanserden kalp hastalıkla-
rına kadar pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu özel-
liği olan antioksidanlar son yıllarda giderek ön plana 
çıkıyor. Uzmanlar antioksidanların sağlıklı bir hayatın 
önemli bir parçası olduğunu söylüyor.

n HABERİ SAYFA 16’DA

Üretime yöneltti!

Özkan Taşpınar
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IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa’daki Müslümanları biraraya getirmek ve birlikte organizasyon yapabilme 
kabiliyetlerini geliştirmek için kurulan teşkilatın, birleştirici bir güç olduğunu ve önemli çalışmalara imza attığını belirtti

IGMG birleştirici oldu

Türk Anadolu Vakfı buluşturdu
Türk Anadolu Vakfı geleneksel iftar 

programı Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesinin yeni binasının otoparkında 
gerçekleştirildi. Düzenlenen programa 
Vali Yardımcısı Mehmet Aydın,   Kon-
ya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Muhittin Okumuşlar, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, Türk 
Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa Yayla 
ile çok sayıda davetli katıldı. Düzenle-
nen iftar programında konuşan Türk 
Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa Yayla, 
“1950’li yıllarda ülkemizde din eğitimi-
nin başladığı zamanlarda, Rahmetli Ha-

cıveyiszade Mustafa Efendi Hocamızın 
rehberliğinde İmam Hatip Okulu yap-
tırmak için bir dernek kurulmuştur. Hiz-

met imkanları genişleyince İmam Hatip 
Okulu, Yüksek İslam Enstitüsü, Tale-
be Yurtları Tesis ve Yaşatma Derneği 

ve Manevi Değerleri Koruma ve İlim 
Yayma Cemiyeti kurulmuş, hizmetler 
bunlarla devam etmiştir. Nihayet 1972 

yılında, bu dernekler birlikte hareket 
ederek Türk Anadolu Vakfı’nın kurulu-
şunu sağlamışlardır. Geçmişten bugüne 
hayır hizmetlerinde emeği geçen bütün 
büyüklerimizi hayırla, minnetle ve rah-
metle yad ediyoruz. Her yıl geleneksel 
olarak düzenlediğimiz iftar davetimizi 
bu yıl Yönetim Kurulu Üyemiz Süley-
man Koncagül beyin destekleri ile ger-
çekleştirdik. İftar programımıza katılım 
sağlayan ve destek veren herkesten 
Allah razı olsun. Bu vesileyle coşkuyla 
icra edeceğimiz Kadir Gecesi ve Rama-
zan Bayramının ülkemize İslam alemi-
ne ve tüm dünya için güzelliklere vesile 
olmasını diler, sağlık ve afiyet içerisinde 
hayırlı ömürler temenni ederim” ifade-
lerini kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı 
(IGMG) tarafından Konya’da düzenle-
nen iftar programı geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. Programa IGMG Genel 
Başkanı Kemal Ergün, Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İl Müftü-
sü Ahmet Poçanoğlu, AGD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Parlak ile çok sayıda 

STK temsilcisi, turizmciler ve davetliler 
katıldı. 

‘GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

IGMG hakkında bilgi veren Genel 
Başkan Kemal Ergün, “İslam Toplumu 
Milli Görüş Teşkilatları 1967 yılında 
Hannover merkezli bir üniversite mes-
cidinde inşa edilmiş, sonra 8 tane üni-
versiteli gencimizin başlatmış olduğu 
bu çalışma Avrupa’nın birçok yerinde 
Avustralya’da, Kanada’da, Balkanlar-
da 2336 teşkilata varan yüzlerce resmi 

okulu, camileri ve üyeleri ile birlikte 
Anadolu irfanını gurbet diyarında et-
kin hale getirmek için tebliğ ve davet 
çalışmasını yapan dini sivil bir teşkilat 
haline gelmiştir. İslam Toplumu Milli 
Görüş Teşkilatları sabırla, sevgiyle, mu-
habbetle Efendimiz’in örnek yaşantısını, 
yaşamış olduğumuz coğrafyada adete 
yürüyen bir Kuran şeklinde topluma 
anlatmak için gece gündüz mücade-
le eden bireylerin oluşturmuş olduğu 
ciddi sivil toplum kuruluşlarından bir 
tanesidir.  Bizler yapmış olduğumuz 

çalışmalarda paylaşma duygusunun 
etkin hale gelmesini istiyoruz. Bugün 
dünyanın başına ne geliyor ise bencil-
likten gelmektedir. Bugün sömürülerin, 
işgallerin, bombaların her türlü işgalle-
rin temelinde bencillik vardır. Onun için 
IGMG paylaşmayı ana düstur edinmiş, 
vermenin en büyük infak olduğuna, 
yeryüzünün yaşanabilir bir dünya olma-
sı için en önemli aktörlerinden bir tane-
sinin paylaşma olduğuna inanmaktadır. 
Bu manada kurulduğu günden bu yana 
hiç şüphesiz gurbette yaşayan IGMG 

mensupları veya Avrupa’da yaşayan 
bizlerin Anadolu’da olan akrabalarına 
kendi kazanımlarını ne kadar aktardık-
larını biliyoruz” dedi.  Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu gerçek-
leştiren iftar programında bir konuşma 
yaparak İslam Toplumu Milli Görüş 
teşkilatı (IMGM)’na çalışmalarında ba-
şarılar dileyerek düzenlenen programın 
hayırlara vesile olmasını diledi..
n HABER MERKEZİ

Kemal Ergün Prof. Dr. Mustafa Şahin Prof. Dr. Cem Zorlu
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Oğlu ile birlikte kendisi de Meczup olan Miyase Abla yanık sesi ile söylediği türküler, tertip ve 
düzenli olması ile öne çıkıyor. Miyase Abla oğlu ile şarkılar söyleyerek istekleri de kırmıyor 

Yanık sesli Miyase Abla!
Konya’nın Gülleri’ni tek tek ele ala-

rak anlatan Ali Işık, bu güllerin tanıtımı-
na ve unutulmamasına büyük katkı sağ-
lıyor. Konya’nın önemli değerleri olan bu 
meczupların hatıralarının yaşatılması ve 
yenilerinin de korunmaya devam ede-
bilmesi için gerekli kültürün korunması 
anlamında önemli bir iş yapan Ali Işık, 
bu meczuplardan Hayvana Vırrık, Deli 
Nine, Mandal Başının Zarife, Şerif, Mi-
yase Abla anlatıyor. Meczupların hepsi 
kendi özellikleri ile öne çıkarken hepsi-
nin ortak noktası herkes tarafından se-
vilmeleri ve kendilerine ait özellikleri ol-
ması. Konya’nın Gülleri’nden Deli Nine, 
Zarife, Şerif ve Miyase Abla ile ilgili şu 
bilgiler anlatılıyor:

HAYVANA VIRRIK
Yine İsmilli anlatıyor: Çocukluğum-

da Sultan Selim Camii avlusu ile Türbe 
yakınlarında dolaşan meczup bir kadın 
vardı. Çoğu defa çocuklar etrafını alır 
kızdırırlar büyükler de onun kızgın hali-
ne gülerlerdi. Ben pek kızdırmazdım. Bu 
kadını. Fakat kızınca da ne yapacağını 
pek mera eder hemen hemen yanından 
ayrılmazdım. Zincirlikkuyu Mahallesin-
deki evimizden çıkıp çarşıya gelirken 
müzenin bugün daima kapalı bulundu-
rulan kuzey kapısından içeri girer, kes-
tirmeden Selimiye’nin önüne çıkardım. 
O zaman cami önünü takip etmek en iyi 
yoldu. 1928 yılında Eski Buğday Pazarı 
kapısı önünde üstü başı yırtık, saçı kır-
laşmış, yırtık bir çemberle başını örten 
ayakları çıplak bir kadın dolaşır dururdu. 
Yanında kimse olmadığı zamanlar, başı-
nı sağa sola çevirerek kendi kendine: 

-Vırrık!..Vırrık!.. diye söylenir, sonra 
da çocukların arkasından seğirtirdi. Bu 
kadın ünlü Hayvana Vırrıktı. Yıllar bu 
kadını unutmadı. Bugün bile:

- Ne konuşuyorsun Hayvana Vırrık 
gibi? diye kendi kendine konuşanlara bu 
türlü seslenirim. Hele kadınlar arasında 
onun benzetmesi çok yapılır. 

- Kaç hay gıy, vırrık mısın nesin?
-Ne gıy telaşın ne? Havvana Vırrık 

gibi sağa sola ne koşturup durun! Hay-
vana Vırrık’ın doğru dürüst yatacağı bir 
yeri yoktu. Kışın hamam külhanlarında, 
yaz günleri cami arkalarında yatardı. 
Mütareke günlerinde öldü. Öldüğünün 
de kimseler farkına varmadı. Zaman za-
man işte böyle hatırlanır durur.

DELİ NİNE
Afif Evren hatıralarında andığı mec-

zubelerden biridir. Evren onunla ilgili 
hatırladıklarını da şöyle zikreder: “(Deli 
Nine) öbür lakabı ile (Hacı Nine) bizim 
evin tek oda bir aralıktan ibaret olan hari-
ciyesinde parasız otururdu. Hacı Nine iki 
kez hacca gittiğini, Konya Ereğli’sinden 
olduğunu söylerdi. Buda Ali Hoca gibi 
koynunda Kuran-ı Kerim taşırdı ve sık 
sık Huuuu Allah! Der, dururdu.” “Otur-
duğu odanın üç penceresinin kanatlarıy-
la kirli perdelerini hiç açmazdı. Üstü başı 
odasının içi kir ve koku içindeydi. Nine 
halkın ayni ve nakdi yardımları özellikle 
Ramazan, kandil bayramlarda yaşardı. 
Mangal kömüründen zehirlenerek öl-
düğü zaman doğrudan bedenine tenine 
sardığı kuşağından bir hayli sarı lira altın 

filan çıktığı söylenmişti.”
MANDAL BAŞININ ZARİFE

Eski Konya’da elinde ekseriya birkaç 
hercai veya menekşe demeti ile bilhas-
sa genç beylerin önüne çıkarak, “Canım 
beyefendiciğim, Civanım sizin için hazır-
ladım Buyurmaz mısınız? diye çiçek de-
meti uzatan ve mukabilinde ne para ve-
rirse kabul eden Mandal Başının Zarife’yi 
herkes tanırdı. Üzerinde rengi solmuş bir 
çarşaf, ayağında tabanı kayıp olmuş kirli 
bir yün çorapla, ökçesi düşmüş ve ya-
mulmuş iskarpinlerle dolaşırdı. Önümü-
ze gelip çiçek verirken buruşuk yüzüne 
çürük gedik dişleri de gülerken insana 
ayrıca bir tiksinti verir ve ister istemez 
çiçeği alarak başından savardı. Gözüne 
kestirdiği beyler oldu mu çiçeği aldırın-
caya kadar yakasını bırakmaz zorla ve-
rirdi. Selçuk Es Mandal başının Zarife ile 
ilgili bir anısını şöyle anlatır: “ Bir tarihte 
eski belediye binasının Yusuf Şar’ın evi 
yanında demir bir sokak çeşmesi vardı. 
Burada öğle üzeri zarife çeşmenin altına 
oturmuş her tarafı su içinde ve durma-
dan akan sular başından etrafa dağılıyor 
ve durmadan “Ah yandım ah ölüyorum 
ah, bana büyü yaptılar” diye bağırıp du-
ruyordu. Meğer sonradan öğrendiğime 

göre Zarife Hatun cepheden yeni gelmiş 
hava tebdili bir yedek subaya tutulmuş. 
Günlerce arkasından koşmuş ve yedek 
subayda o sırada nişanlı bulunduğundan 
evlenmişti. Bu duruma da yanan Mandal 
Başının Zarife zaten meczup olduğun-
dan yerli zıvanadan çıkmıştı. Tahminen 
1929-1932 seneleri arasında o da rah-
mete kavuştu gitti.

ŞERİF
Merhum Sural’ın anılan dizi yazısın-

da naklettiği meczubelerdendir. “Adının 
aslı Şerife olmak gerekir ki, Şerif der-
lerdi. Bakire idi. Boylu boslu güzel bir 
kızcağızdı. Fakat üstü başı pek bakımsız 
ve bir o kadar da kirli idi. Çarşıda elin-
de bir maşrapa ile dolaşır, beş para, on 
para… Ne verirlerse alırdı. Paraların 
maşrapaya konmasının nedeni ise bir 
erkek elinin kadın eline değmemesi idi. 
Şerife’nin başında çiçekli bir kara yazma 
örtülü olurdu. Yüzü açıktı. Şalvar, İşlik 
ayağında da yemeni veya pabuç giyerdi. 
Halk onun uğruna inanır, gücü oranın-
da bir miktar sadaka verir, onun “Allah 
çok versin” diye yaptığı duasını alırlardı. 
Kırk yıl önceleri kırk yaşlarındayken fa-
lan ölen Şerife, delilik ve meczupluktan 
ziyade saflardandı.”  “Bizim komşuları-

mızdan İraz(Raziye) abla adında müzip 
ve nüktedan bir kadın vardı. Her mec-
zupla olduğu gibi Şerife’ye de takılır, onu 
saf saf söyletirdi.

-Akşam ne yediniz Şerife?
-Pilav yedik..
-Her gün mü pilav yersiniz siz?
-Yoo , dün tirit yidiydik.
-Eee bugün ne yiyeceksiniz?
-…
-Eniştenilen ablan bugün yıkandılar 

mı?
- Ablam yıkandı da, eniştemin yı-

kandığını görmedim… Falan gibilerden. 
Esnafın muzipleri de ona çirkin küfürler 
öğretir, Şerife böylece en galiz küfürle-
ri sanki su içiyormuşçasına bir rahatlık 
içinde öğretildiği gibi tekrar ederdi. Ba-
zen çarşıya sırtında bir torba ile gelir, 
o zaman Aziziye Camii’nin güneyinde 
bulunan sebze ve meyvelerle doldurur, 
kasaplar da et ve kemik verirlerdi. Sanı-
yorum ablası ve eniştesinden başka kim-
sesi olmayan Şerife’nin fakir olan aileye 
büyük yardımları olur. Böylece geçinir, 
giderlerdi”

MİYASE ABLA
Sural’ın zikrettiği diğer bir meczu-

bedir. “Yine kadın meczuplardan bir Mi-

yase abla vardı. Sarıyakup Camii’nin te-
neşirliğindeki bir bölümde yatar kalkar, 
sokağa atılan kedi yavrularını burada 
besler ve barındırırdı. Oğlu da meczup-
lardandı. (Kılıçlı Hüseyin) derlerdi. Biz 
bir aralık, Asmalı Mektep civarında bir 
evde kira ile oturmuştuk. Miyase abla ile 
böylece komşuluğumuz olmuştur. Yaz 
gecelerinde ana oğul, şimdiki Tercüman 
gazetesinin Konya Bürosu şefi olan İh-
san Kayserili’nin dedesi, Kayserili Lütfi 
Efendi’nin evinin önünde oturur, türkü 
çağırır, teneke çalarlardı. Bu tenekeli 
ahenkten konu komşu rahatsız olurlar-
dı, ama garip gönlüne dokunmayalım 
diye kimse ses çıkarmazdı. Çoğu zaman 
gürültüden uyku tutturamaz, şimdi yı-
kılmış bulunan Lütfi Efendi’nin evinin 
önüne ben de oturur, Miyase abla hava-
nın birini bitirdi mi: “Bi de şu havayı ça-
lıverin be Miyase Abla” diye teklifte bu-
lunurdum. Miyase abla gönül kırar mı?

-Di len Üssüyün, bi de ağabeyin tür-
küsünü çığırıvıralım der ve tenekeli türkü 
hemen başlardı. Şunu da kaydedeyim ki, 
ana oğul yerli havaları pek de güzel söy-
lerlerdi. İksisinin de sesleri pek güzeldi. 
Rahmetli babam bir gün bana fena halde 
içerlemiş, yatağından fırlayarak, Miyase 
abla ile oğlunu kovmuş, beni de hayli 
hırpalamıştı. Bu komşuluk nedeniyle Mi-
yase abla bize sık sık gelir, annem yedirir 
içirir gönlünü alırdı. Ama o isterdi ki, biz 
de ona ziyarete gidelim ve beklerdi de… 
Bir gün dayanamayıp teneşirlikteki oda-
cığına gittim. Ev o kadar temiz ve düz-
gündü ki… Şaşırmıştım. Minderler, yas-
tıklar, yastık örtüleri kalıp gibi düzgün ve 
tertemizdi. Sapık supuk söylenerek bana 
bir kahve pişirip, kırık bir fincanla ikram 
etmişti. Sabahları çok erken kalkar, o za-
man ayakta duran Kayıklı Kahve’nin gü-
neyinde, arkasını kıbleye dönerek sabah 
namazı kılardı. Kış mevsimlerinde, şimdi 
eczane olan yerdeki Gövezlerin fırınına 
girer, orada bir taraftan ısınır, bir taraftan 
da fırın işçileriyle anlamsız konuşmalar 
yapardı. Miyase abla da kimseden bir şey 
istemezdi, ancak verileni de reddetmez-
di. Her yere pervasızca girer çıkar, Miya-
se ablayı herkes de hoş karşılardı. Oğlu 
Hüseyin ise apayrı bir alemdi. Üzerine 
eski madeni paralar dikilmiş bir palas-
kaya bağlı iki omuzlarından çaprazlama 
geçirilmiş yine iki kılıç taşır, kilot pan-
tolunun paçaları içinde kalmak üzere, 
uzun boğazlı siyah yün çorap giyer ve bu 
çorap çizme geçerdi. Ayağında da vake-
tadan yapılmış yemen bulunurdu. O da 
sabahın erken saatlerinde çarşıya çıkar, 
sebze ve meyvecilerle, kasapların ve di-
ğer esnafın Mostarlık mallarının üzerine 
elime sürer, bu işi dükkan atlamadan 
yapardı. Halk bunun uğur getireceğine 
inanır, Kılıçlı Hüsyin’i adeta beklerlerdi. 
Çok konuşmazdı. Sessiz bir kişiliği vardı. 
Tüm esnafların mallarına elini sürdükten 
sonra, işini tamamlayan insanların ra-
hatlığı içinde çarşı Pazar dolaşır, verilen 
sadakaları kabul ederdi ve kimseden bir 
şey istemezdi.
n KAYNAK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KONYA ’̂NIN GÜLLERİ DELİLERİ, MECZUPLAR/
ALI IŞIK

Hazırlayan:
M.ESAD ÇAĞLA

24 MAYIS 2019
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“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 24 MAYIS 2019

2,5 yaşında olan ve yaklaşık 2 aydır SOBE’de eğitim alan Ali Hakan’ın babası yaşadıkları süreci anlattı. Otizmli bir bireyin eğitim 
sürecini “Uzun ince bir yol” olarak yorumlayan baba, buna rağmen oğlu Ali Hakan için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi

‘Uzun ince bir yol!’

Otizm teşhisi konulan bireyler-
den biri olan Ali Hakan, henüz 2,5 
yaşında. Normal doğumla dünyaya 
gelen Ali Hakan’ın ilk 6 ayında her-
hangi bir olumsuz durum söz konu-
su olmadı. Ancak bir süre sonra Ali 
Hakan’ın olması gereken gelişim sü-
recini yaşayamaması, ailesini tedir-
gin etti. Bunun üzerine aile Ali Ha-
kan’ı doktora götürdü. Birkaç uzman 
doktor gezdikten sonra Ali Hakan’a 
otizm teşhisi konuldu. Gelişim geri-
liği yaşayan ve oturmada, yürümede 
zorluk çeken Ali Hakan’ın, otizm teş-
hisinin ardından tedavi süreci başla-
dı. Ailenin araştırmaları sonucunda 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitimi 
(SOBE), aile için en uygun yer olarak 
düşünüldü ve tercih edildi. Yakla-
şık 2 aydır SOBE’de eğitim alan Ali 
Hakan’ın davranışları olumlu yönde 
gelişim göstermeye başladı. Zor bir 
süreçten gelen Ali Hakan’ın anne ve 
babası ayrıldı. 2 Çocuğun velayetini 
alan baba ise çocukları için her şeyi 
yapıyor. Ali Hakan’ın eğitim sürecini 
“Uzun ince bir yol” olarak tanımla-
yan baba, bu yol ne kadar zor da olsa 
evladı için elinden geleni yapacağını 
söyledi.

KABUKLARINI KIRMALIYIZ 
Otizmli bir birey olan ve yakla-

şık 2 aydır SOBE’de eğitim gören 
Ali Hakan’ın babası, otizm teşhisi 
konulduktan sonra yaşadıkları süre-
ci anlattı. Ali Hakan’ın 2.5 yaşında 
olduğunun bilgisini veren baba, Ali 
Hakan’ın 6-7 aylık oluncaya kadar 
geçen sürede herhangi bir olumsuz 
durum yaşamadığını söyledi. Ancak, 
zaman geçtikçe Ali Hakan’ın geli-
şiminde yavaşlama olduğunu gör-
düklerini dile getiren baba, bunun 
üzerine hemen doktora gittiklerini 
söyledi. Bu süreci anlatan baba şun-
ları söyledi, “Çocuklarda bir motor 
gelişim evreleri var burada Ali Ha-
kan olması gerektiği zaman otura-
mamaya başladı. Gelişiminde bir 
gerilik fark ettik. İlk etapta bir çocuk 
nörolojisine götürdük. Orada beyin 
emarı çekildi, gözlemlendi daha son-
ra çocuk psikiyatriste yönlendirdiler. 
Ali Hakan oturamadı, yürüyemedi 
bir süre. Aradan 6-7 ay daha geçti, 
Ali Hakan 1,5 yaşına geldi. Bu yaş-
larda fizik tedavi aldırmaya başladık. 
Böylelikle yürümeye başladı. Baktık 
davranışında da farklılıklar var, ço-
cuk psikiyatristine götürdük. Orada 
çocuğunuz otizm olabilir dediler. 
Onun üzerine de birtakım başka ço-

cuk psikiyatristleri de gördü neticede 
otizm olduğunu anladık. Biz de otiz-
min ne olduğunu çok bilmiyorduk. 
İlk etapta bir inkar dönemi yaşadık. 
Daha sonra yavaş yavaş kabulleniş, 
olayın ne olduğunu anlama ve bu-
nun tedavisinin yoğun davranışsal 
eğitim olduğunu anlayıp terapinin 
Hakan için en iyisi olacağına karar 
verdik. Bu dönemde ailevi birtakım 
sıkıntılar da yaşadık. Eşimden ayrıl-
dım 2 çocuğumun velayetini aldım. 
O dönem İzmir’de ikamet ediyor-
dum. Baktım, inceledim merkezleri 
Konya’da SOBE gibi bir eğitim mer-
kezi olduğunu öğrendim. Kendim de 
Konyalıyım. Ailem burada yaşıyor. 
Hem lojistik hem diğer açılardan 
Konya’nın daha iyi olacağını düşü-
nerek Ali Hakan’ın tedavisi için Kon-
ya’ya geldik. Ali Hakan yaklaşık 2 
aydır SOBE’de tedavi görmeye baş-
ladı. İnşallah yoğunlaştırıp tedaviye 
devam edeceğiz. Bunun uzun ince 
bir yol olduğunu biliyorum. Bizim 
şanslı olduğumuz husus erken teş-
his konulması. İnşallah Ali Hakan’ı 
topluma kazandıracağız. Akranla-
rıyla, yaşıtlarıyla eş değer konuma 
gelmesi, hayatını idame ettirecek bir 

birey olarak yetişmesi için elimizden 
geleni yapacağız. Ben çocuklarım 
için ayakta durmak ve onlar için en 
iyisini yapmak zorundayım. Toplu-
mumuzda otizmin farkındalığı çok 
düşük düzeyde. Otizm bir zeka geri-
liği değil davranışsal bir farklılık. Ali 
Hakan her şeyi biliyor. Otizm otodan 

geliyor, oto içe kapanıklılıktan geli-
yor. Farklı algılıyor dünyayı. Otizmli 
çocukların çoğunda üstün zekalı be-
lirtileri var. Onlar farklı algılıyorlar. 
Bir kabukları var o kabuğu kırıp onu 
kendi tarafımıza çekmemiz lazım. 
Bunun da yolu yoğun davranışsal 
analizden ve terapiden geçiyor.”

DIŞ DÜNYAYA KAPALI 
Ali Hakan’ın 1,5 yaşında kar-

deşi olduğunu belirten baba, Ali 
Hakan’ın kardeşiyle olan ilişkileri-
ne değindi. “Dış dünyaya kapalı” 
diyen baba, “Küçük çocuğumuzda 
herhangi bir gelişim sorunu yok. 
Kardeşi Ali Hakan’la oynamak is-

tiyor, onun peşinden gidiyor ama 
Ali Hakan dış dünyaya kapalı ol-
duğu için bunun farkında değil. 
Bu kabuğu henüz kıramadı” diye 
konuştu. 
OTİZM KONUSUNDA BİLİNÇ ARTMALI

Otizm konusunda toplumsal bi-
lincin artması gerektiğine dikkat çe-
ken Baba, “Otizm utanılacak bir şey 
değil. Otizm bir farklılık. Bunun far-
kında olmak lazım. Elimizden geldi-
ğince ne olduğunu anlatmak lazım. 
İnsanlar bilmedikleri için farkında 
değiller. Toplumun bilinçlenmesi 
lazım. Otizmin farklılık olduğunu bir 
eksiklik olmadığını ve bu bireylerin 
topluma kaynaştırılması gerektiğini 
izah etmek lazım. Bunu her tarafta 
anlatmak lazım. Şuan 58 yeni do-
ğumdan 1 tanesi otizmli. Sayı çok 
arttı. Farkındalığın da artması gere-
kiyor. Devlete de düşen görevler var. 
Özel eğitim merkezleri ve özel eğit-
men sayıları artırılmalı, Devletin bu 
bireylere tanıdığı haklar artırılmalı. 
Bu hepimizin sorumluluğu” ifadele-
rini kullandı. 
YETKİLİLERİ AYAKTA ALKIŞLIYORUM 

SOBE’nin davranışsal terapi 
gördükleri ilk merkez olduğunun 
bilgisini veren baba, SOBE’den çok 
memnun kaldıklarını söyledi. Bu 
konudaki değerlendirme ve tespit-
lerini paylaşan baba, şunları söyledi, 
“SOBE benzeri yerler var ama gerek 
bilimsel bakış açısı gerek okulun 
kendi yapısı, gerek sınıflar, gerek 
eğitimciler, gerek merkezin her 
türlü imkanı burayı Türkiye’nin en 
gelişmiş otizmli bireyler eğitim mer-
kezi haline getiriyor ben de o yüzden 
burayı tercih ettim. Biz haftada 2 
gün geliyoruz daha sonra 3 veya 5 
gün olacak. İlk 2 ay zaten alışma ev-
resi. Onu rutinden çıkarıp bir eğitim, 
terapi sürecine soktuk, iyi gidiyoruz.

 Alıştık, ağlamalarımız azaldı. 
Eğitmenimizle kaynaştık. Fiziksel 
terapi de alıyoruz burada. İnşallah 
uzun süre devam ederiz ve fayda-
larını görürüz.  Bu değerli tesisi ka-
zandırdıkları için yetkilileri ayakta 
alkışlıyorum. Bu yatırım yapılacak 
yatırımların bence en değerlisi. Bu-
rada yapılan iş geleceğe fayda sağ-
layabilmek. Biz nesillerimizi topluma 
kazandırabilirsek yapacağımız en 
verimli yatırım hem vicdanen hem 
madden hem manen çok güzel bir 
yatırım. Bu bireyleri topluma kazan-
dırmak için yapılacak her şey takdir 
edilmeli.”
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Yöntem’den Pekyatırmacı’ya ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan Yöntem Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Özdemir, Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Özgür Pazarcı, Oğuzhan 
Gündüz, Serdar Akar, Meram Yön-
tem Koleji Müdürü Mehmet Tekin 
ve Av. Ali Kil, başarılar diledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı Yöntem Eğitim 
Kurumları yöneticilerinin ziyaretin-
den memnun olduğunu belirterek, 
“31 Mart seçimleri hepimizi hayır-
lı olsun. Konya’da Yöntem Eğitim 
Kurumları olarak iyi ve örnek bir iş 
yapıyorsunuz. Sizleri kutlarız. Okul-
larımız çevreci olduğu kadar yeşili 
ve sosyal alanları içinde olan yerler 
olmalıdır. İsabetli bir iş yapıyorsu-
nuz eğitime verdiğiniz hizmetlerden 
dolayı sizleri kutlayarak, başarılar 
dilerim. Hep eğitime destek verdik. 
Bundan sonra da desteğimiz devam 
edecektir. Özellikle geleceğimiz olan 
çocuklarımızın ilgisi ve yeteneğine 
göre yetiştirilmesi önemlidir. Bu bir 
hedef olmalıdır. Sizlerin de bu nokta-
da bir fiil derse giriyor olması da çok 
önemlidir. Belediyemizin sportif faa-
liyetlere ve eğitimi verdiği hizmetle-
re ilginin ve memnuniyetin artması 

bizleri sevindiriyor. Gelişmek zorun-
dayız. Bu da eğitimle olur. Sanayi ve 
teknolojiyle olur. İlçemizde okulların 
sayılarının artmasını bekliyoruz. Bu 
konuda elimizden gelen her türlü 
desteği vermeye hazırız” dedi.

Yöntem Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Serdar Özdemir, 
Başkan Pekyatırmacı’ya başarılar 
dileyerek, “Başkanlığa yeniden se-
çilmenizden dolayı sizi kutluyoruz 
ve size başarılar diliyoruz. Yöntem 
Eğitim Kurumları olarak Konya’da 
eğitim kalitesinin yükselmesi için 
elimizden geleni yapıyoruz. Özellik-

le eğitim kurumlarında uyguladığı-
mız farklı yöntemler çocuklarımızın 
yetişmesine önemli şeyler katıyor. 
2019 - 2020 eğitim-öğretim yılında 
hizmete başlayacak olan Yöntem 
Eğitim Kurumları Selçuklu Yerleşke-
miz, Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Ana-
dolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak eği-
tim-öğretim hayatına başlayacaktır. 
Konya’nın eğitimine yön vermeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. Baş-
kan Pekyatırmacı’ya Yöntem Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Özdemir tarafından bir tablo 
hediye edildi. n HABER MERKEZİ 

UHK Başkanı Özkan Taşpınar, buğday ekim alanlarındaki azalmanın devam ettiğini, ekim alanlarındaki azalmanın bu yıl 
da rekolte ile telafi edileceğini, hasadın bu yıl soğuk havalara bağlı olarak 10 gün geç başlayabileceğini söyledi

Rekolte telafi edecek
Ulusal Hububat Konseyi (UHK), 

2018-2019 Ülkesel Buğday Gelişi-
mi ve Rekolte Tahmini Raporu’nu 
yayınladı. Raporda, Türkiye’de 
2018-2019 sezonunda buğday ekim 
alanlarının geçen yıla göre yüzde 3 
dolayında bir azalma olduğunun 
tahmin edildiği belirtildi. Bu duru-
mun ise 2018 yılındaki fiyat düşük-
lüğü nedeniyle kaynaklandığı, ekim 
alanlarındaki azalmanın makarnalık 
buğday daha yüksek olacağı %10’lar 
seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.

Rapor hakkında bilgi veren UHK 
Başkanı Özkan Taşpınar, “Buğday 
ekim alanlarındaki azalma eğiliminin 
nedeni 2017 ve 2018 yılları hasat se-
zonunda fiyatların düşük seyretmesi 
ve özellikle sulu tarım alanlarında 
alternatif ürünlerin (pamuk, patates, 
mısır, ayçiçeği, kanola vb.) karlılığının 
çok daha yüksek gerçekleşmesinden 
kaynaklanmaktadır” dedi. Yağışlarla 
ilgili değerlendirmede de bulunan 
UHK Başkanı Özkan Taşpınar, şunlar 
söyledi: “Türkiye geneli 1 Ekim 2018 
– 29 Nisan 2019 dönemini kapsayan 
hububat yılı yağış ortalaması 535.3 
mm olarak kaydedilmiş olup, normali 
439.5 mm ve geçen dönem yağış or-
talaması ise 381.2 mm olarak gerçek-
leşmiştir. Böylelikle yağışlar, normal-
lerin yüzde 22, geçen yıl yağışlarının 
yüzde 40 üzerinde olmuştur. 2018-
2019 Hububat yılı yağışları Mersin ve 
Şırnak’ın doğu kesimlerinde yüzde 
100’den fazla artış göstermiştir. Ge-
ride kalan 6 aylık dönemde Mersin, 
Adana, Karaman, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Adıyaman, Şırnak son 38 
yılın en yağışlı hububat sezonunu ge-
çirmiştir. Karadeniz Bölgesi dışında 
tüm bölgelerimiz 1 Ekim-29 Nisan 
aralığında uzun yıllar ortalamasının 
üzerinde yağış almıştır.”

BAHARDAKİ SOĞUK HAVA 
ETKİLİ OLDU, HASAT 

10 GÜN GEÇ BAŞLAYABİLİR
İç Anadolu Bölgesi’nde ise bu 

yıl hasadın 10 gün daha geç olabi-
leceği tahmin edildiğini dile getiren 
Taşpınar, “İç Anadolu Bölgesi 1 
Ekim 2018 – 29 Nisan 2019 tarihleri 
arasında geçen yıla göre yüzde 19.5 
oranında fazla yağış almıştır. Hubu-
bat tarımının yoğun yapıldığı Konya 
Ovası’nda Aralık 2018 sonuna kadar 
geçen yıla benzer dengeli bir yağış 
rejimine girilmiş, çoğunlukla yağ-
mur şeklinde düşen yağış, geçen yıl 
olduğu gibi yüksek toprak ve hava 
sıcaklığı atılan tohumların tamamı-
na yakınının çıkmasını sağlamıştır. 
Geçmiş yıllarda yaşanan çıkış soru-
nu nedeni ile üreticilerin birim ala-
na aşırı tohum atma alışkanlığı bu 
sezonda da devam etmiş, atılan to-
humların olumlu koşullar nedeniyle 
çıkış yapınca da bu yıl bölgede yine 
yüksek bitki sıklıkları gözlemlen-
miştir. İç Anadolu Bölgesi’nde arpa 
ekim alanlarında bu yıl gözle görülür 
bir artış gözlenmektedir. Geçmişte 
kuru ekim alanlarında yaygın olan 

arpa ekim alanları son dönemlerde 
arpa fiyatlarının cazipliği, buğdaya 
göre üretim maliyetinin daha düşük 
olması nedeni ile sulu ekim alanla-
rına da kaymaya başlamıştır. Ayrıca 
havaların genelde nemli ve yağışlı 
gitmesi nedeniyle ilerleyen günlerde 
sık ekimin de tetiklemesi ile mantar 
hastalıklarının çıkma ihtimali göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bölge-
de şu anda arpaların çoğu başak 
çıkarmış olup, buğday ekim alanları 
başak çıkarmak üzeredir. Bölgede 
hasadın bu yıl geçen yıldan 10 gün 
daha geç olabileceği tahmin edil-
mektedir” diye konuştu.

EKİM ALANLARINDAKİ AZALMA 
REKOLTE İLE KAPATILACAK

“Türkiye genelinde şu an itiba-
riyle bitki gelişiminde bir olumsuz-
luk yoktur” diyen Taşpınar, bölgesel 
bazda ise şu değerlendirmede bu-
lundu: “Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nde Sonbahardaki fazla yağış-
tan dolayı geç ekimler olmuş veya 

bazı alanlar ekilememiştir. Bölgede 
bazı yöreler 1000 mm’nin üzerinde 
yağış almıştır. Bölgede Mart ve Ni-
san aylarının da yağışlı gitmesi ne-
deni ile yoğun bir sarı pas hastalığı 
epidemisi görülmektedir. Bölgede 
gerek ekim alanı azalması gerekse 
mantari hastalıklardan dolayı üre-
tim miktarı ve kalite konusunda 
özellikle ilaçlama yapılmayan alan-
larda sorun beklenmektedir. Fakat 
yine de geçen yıl aşırı kuraklıktan 
dolayı çok düşük olan rekoltenin bu 
yıl çok daha yüksek olacağı tahmin 
edilmektedir. Çukurova Bölgesi de 
bu yıl çok yağışlı bir hububat yılı 
geçirmiş, çıkışlar çok iyi gerçekleş-
miş, İlkbahar aylarının da çok yağışlı 
geçmesi bitki gelişimini çok olumlu 
etkilemiş ve bölgede geçen yıldan 
daha yüksek bir rekolte beklenmek-
tedir. Fakat bölgedeki en önemli 
sorun, İlkbahar yağışları nedeni ile 

yoğun bir sarı pas hastalığı epidemi-
si görülmesidir. Bölge çiftçisi yüzde 
70-80 ilaçlama yaparak mücadele 
etmiştir. Bölgede hasadın Ramazan 
ayı ortalarında başlayacağı tahmin 
edilmektedir. Marmara ve Karade-
niz bölgesinde geçen yıla göre ya-
ğışta bir azalma olmasına rağmen 
şu ana kadar verimi olumsuz yönde 
etkileyecek boyutta değildir. Trakya 
bölgesinde buğday ekim alanlarının 
geçen yıla göre bu yıl azaldığı gö-
rülmektedir. Bu bölgede özellikle 
kanola ve arpa ekimine bir yöneliş 
söz konusudur. Bölgede Ekim ayın-
da bazı bölgelerde görülen yoğun 
yağışlar bir kısım zararlanmalara 
neden olmuştur. Bölgede yağış da-
ğılımı illere göre farklılık göstermiş, 
bazı bölgelerde istenilen yağışlar 
oluşmamış mart ve nisan ayı kurak 
geçmiştir. Ancak Mayıs ayı başın-
dan itibaren Trakya bölgesinde çok 

zamanında yağan bahar yağmurları 
gözlemlenmiştir. Hastalık nadir gö-
rülmüş mevsim kurak geçtiğinden 
geçen yılki gibi hastalık yoğunluğu 
oluşmamıştır. Şu anda buğday ve 
arpaların tamamı başaklarını çıkar-
mışlar ve hasadın Haziran ayının 
ikinci yarısında başlayacağı beklen-
mektedir. Ekim alanı daralması, kıs-
mı kuraklık gibi bazı olumsuzluklar 
görülse de 2018-2019 hububat yılı 
geçmiş yıllara göre çok iyi geçmiş 
ve bu yıl Trakya bölgesinde ortala-
ma verim bakımından rekor bek-
lenmektedir. Bölgede verimlerin 
400-600 kg/da toplam rekoltenin 
ise 2,5 -3 milyon ton arasında ola-
cağı tahmin edilmektedir. Hastalık 
ve zararlı yoğunluğunun az olması 
ve iklimin uygun gitmesi Trakya 
bölgesinde kalitenin yüksek olacağı 
beklentisi oluşturmuştur.”
n HABER MERKEZİ

Özkan Taşpınar
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Seydişehir, haşereye 
karşı ilaçlanıyor

Konya Valiliği’nden 
MEDAŞ’a teşekkür

Seydişehir Belediyesi merkez 
ve kırsal mahallelerde haşereye 
karşı ilaçlama çalışmalarına de-
vam ediyor. 

Seydişehir Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü ekipleri, merkez 
ve kırsal mahallelerde larva döne-
minde yoğunlaştırdığı çalışmalarla 
zararlı canlıların üremesinin önü-
ne geçiyor. 

İlçe genelinde yürütülen ilaç-
lama çalışmaları ile vatandaşların 
sağlığının korunması için önlem-
lerin alındığını belirten Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal,  
birçok hastalığı insanlara bulaştı-
rabilen haşerelerle etkili bir şekilde 
mücadele edildiğini, çalışmaların 
devam edeceğini kaydetti.

İlaçlama çalışmalarının 3 ekip 
tarafından gerçekleştirildiği kayde-
den Başkan Tutal, “Bahar ayların-
da larva mücadelesiyle başlayan 
ilaçlama çalışmalarımız, haşere 
ilaçlama çalışmaları ile devam edi-

yor. İlçe merkezimizde her akşam 
periyodik olarak 18.00-02.00 saat-
leri arasında ilaçlama çalışmaları-
mız yapılmaktadır. 

Vatandaşlarımızın sağlığına ve 
huzuruna önem veriyoruz. Oluşa-
bilecek sorunlara karşı gerekli ön-
lemleri alıyoruz” dedi.

Haşereyle mücadelede vatan-
daşlara da görev düştüğünü ifade 
eden Başkan Tutal“Ekiplerimiz 
tarafından çalışmalarımıza katkı 
sağlamak amacı ile vatandaşları-
mız gıda artıklarını poşetleyerek 
atmaları,  çevre temizliğine dik-
kat etmeleri, evsel atıklarını çöp 
konteynırlarına koyarak açıkta 
bırakmamaları gerekmektedir. 
Hayvancılıkla uğraşan vatandaş-
larımızın ise gübrelerini kontrollü 
olarak biriktirmeli ve periyodik 
olarak ilaçlama yaparak haşerele-
rin üremesine meydan vermemesi 
büyük önem arz etmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Valiliği tarafından ME-
DAŞ’a teşekkür belgesi verildi. 
MEDAŞ, kesintisiz enerji ve müş-
teri memnuniyeti için çalışmaları-
na hız kesmeden devam ederken 
bu çalışmalar teşekkür belgeleriyle 
karşılık buluyor. Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak tarafından, 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş’ateşekkür belgesi verildi. 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, ME-
DAŞ’tan duyulan memnuniyeti 

dile getirerek, yapılan çalışmalar-
dan dolayı teşekkürlerini iletti. Bel-
ge takdimi sonrası konuşan Genel 
Müdür Uçmazbaş, “Bölgemizde 
yaşayan vatandaşlarımıza daha 
iyi hizmet götürebilmek için uğraş 
veriyoruz.

 Sayın Valimizden aldığımız 
bu teşekkür plaketi, Şirketimiz için 
çok değerli olup bizi onurlandır-
mıştır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin Teravih Sonrası Çay Sohbetleri’ne katılan Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, devlet 
ve işleyiş konusunda gençleri bilgilendirirdi. Aydın, Türk milletinin devletsiz yaşayamayacağına vurgu yaptı

‘Millet olarak biz,
devletsiz yaşayamayız’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Teravih Sonrası Çay Sohbetleri”-
ne katılan Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın, Türk milletinin devletsiz ya-
şayamayacağını söyledi. “Devlet ve 
İşleyiş” konulu sohbet toplantısında 
Türkiye’deki parlamenter sistem ile 
Başkanlık sistemini anlatan Aydın, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en çok im-
tiyazlardan çektiğini vurguladı.

Birlik Vakfı salonunda yapılan 
ve samimi bir havada geçen çay 
sohbetinde Türk toplumunun temel 
özelliklerinden en önemlisinin aile 
olduğunu ifade eden Aydın, devle-
tin yapısında ise ilk olarak anayasa 
olduğunu belirtti. Devletin genel 
karakteri olduğunu ve Türk milleti-
nin devletsiz yaşayamayacağını dile 
getiren Aydın, “Türk tarihinde 200 
tane beylik, bazıları imparatorluk 
olmak üzere 16 tane devlet kurduk. 
Biz Türklerin devletsiz, organizas-
yon olmadan yaşama imkanımız 
yok. Bazı devletler yaşayabilir ama 
bizim medeniyetimizin ana aksı dev-
letçi yapıdır. İkincisi de İslamiyet’ten 
gelen vakıf geleneğidir. Devlette 
adalet vardır, adalet temeldir. Vakıf 
geleneğinde de merhamet ve fazilet 

vardır. Benim kendi hakkım vardır, 
hakkımın bir kısmını istersem vere-
bilirim. Bu fazilet. Bir de aşk vardır, 
sevgi vardır. Fazilette ihtiyaç fazlası-
nı verirsin ama aşkta, sevgide ihtiya-
cını da verebilirsin, canını feda eder-
sin vatan için, devlet için, namus 
için. Bu işin zirveye çıkmış halidir. 
Devletin temayülleri vardır. Daimi 
dostluk, daimi düşmanlık yoktur, 
karakteri vardır. Devletin vasfı yaşa-
mak üzerinedir. Yaşamak için devlet 
her türlü kararı verebilir. Şu an dün-
yanın bulduğu en iyi sistem demok-

rasi. Ama demokraside bazı kurallar 
var” dedi. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EN ÇOK 
İMTİYAZLARDAN ÇEKTİ

Türkiye’de şu anda muhtarlık-
ların bir fonksiyonu kalmadığını, 
mahalleyi temsil etmesi gereken 
muhtarlıklara ya fonksiyon verilmesi 
ya da kaldırılması gerektiğine işaret 
eden Aydın, devletteki derin yapıyı 
da irdeledi. 

Her devletin bir derin yapısı ol-
duğunu kaydeden Aydın şöyle de-

vam etti:
“Devlette 5 tane hastalık var-

dır. Bunlardan bir tanesi imtiyazlar. 
Derin devletin bir kısmı da bu imti-
yazları kullanmadan geliyor. Durup 
dururken imtiyaz verilmez. Her hü-
kümet imtiyaz verir. Türkiye Cum-
huriyeti en çok imtiyazlardan çekti. 
Askeri imtiyazlar, adli imtiyazlar, 
idari imtiyazlar, bürokratik imtiyaz-
lar, bunlar bir gerekçe ile verilmiştir. 
Onlar durumdan vazife çıkararak, 
müdahale ediyor. Derin devletin bir 
kısmı imtiyazlardan geliyor. İkinci 
hastalık ihmaller imparatorluğuyuz. 
3. Konu israflarımız var. Toplum da 
devlet de israf içinde. Dördüncüsü 
ihanetler var. Daha önce de vardı. 
Fetö’de net olarak ortaya çıktı. Bun-
dan sonra da olacak. 200 egemenliği 
yok ettik, 16 devleti yıktık. Birçoğu 
da kendi iç dinamiklerimizden. Son 
hastalığımız da iltimaslar. İltimasla-
rın bir kısmı gerekli. Elbette güven-
diğine vereceksin ama emaneti de 
ehline vereceksin.

” Vali Yardımcısı Aydın, sohbet 
sonunda katılımcıların sorularını da 
cevaplandırdı.
n HABER MERKEZİ
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Selçuklu Hastanesi çalışanları seslerini duyurdu 

Ribat Eğitim Vakfı Yaz 
Kursu kayıtları başladı

AGD Karatay ile 
yaz bir başka güzel

Özel Selçuklu Hastanesi eko-
nomik nedenlerden dolayı ka-
panınca çalışanlar mağdur oldu. 
Edinilen bilgilere göre alacakları-
nı alamadıkları için hastane çalı-
şanları hastane önünde bir eylem 
yaparak seslerini yetkililere du-
yurmaya çalıştı. 1998 yılından bu 
yana hizmet veren Özel Selçuklu 
Hastanesi çalışanları, 75 gündür 
maaşlarını alamıyor. Konu ile ilgili 
basın açıklaması yapan çalışanlar, 
yapılan haksızlığının önüne geçil-
mesi gerektiğini söyledi. Mağdur 
çalışanlar adına konuşan Mustafa 
Büyükbel,“Son 75 gündür maaş 
alacaklarımız verilmemekte ve 
bunu takriben haklı fesih elde et-
tiğimiz halde kıdem, ihbar, fazla 
çalışma, resmi tatil, çalışma ücreti 
ve bireysel emeklilik kesintilerimiz 
tarafımıza ödenmemektedir. Bu-
rada yaklaşık 180 kişinin bunun 
minimum 3 kişilik bir aile olarak 
hesapladığımızda toplam 540 ki-

şinin mağduriyeti söz konusudur. 
Bizler bu kuruluş adı altında sağ-
lık sektörüne yıllarca emek verdik, 
alın teri döktük ama maalesef ki 
bu haklarımız alamıyoruz. Bu mü-
barek Ramazan ayında bu kadar 
kişi mağdur edildi ve şu da bir ger-
çek ki önümüzdeki Ramazan Bay-
ramı’nda çocuklarımızın boynu 

bükük kadınlarımızın gözü yaşlı 
olacak. Bizlere bu mağduriyeti ya-
şatanlar bu fani dünyada ve ebedi 
hayatta mutlaka karşılığını yüce 
Türk adaletinden ve ilahi adalet-
ten alacaktır. Buna inancımız tam-
dır.” dedi 

 ‘AÇIKÇA SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNUYORUZ’

Şirketin son 6 ayda sürekli el 
değiştirdiğini belirten Büyükbel 
olayın sorumlularının iyi niyetli 
olmadığını söyledi.  Büyükbel, “ 
Bunun için Maliye müfettişlerinin 
ve Cumhuriyet Savcılarının dikka-
tini çekiyoruz. Sorumluların ortaya 
çıkarılması için incelemeni bu yön-
de genişletilmesini ve şüphelilerin 

yurt dışına çıkışının yasaklanma-
sını talep ediyoruz. Kadroların ve 
ruhsatın iptal edilmeden satışına 
imkan verilmesi buradan elde edi-
lecek gelirlerin banca haciz ve ipo-
teklerine aktarılması çalışanların 
mağduriyetinin devamı anlamına 
gelecektir. Eğer mümkün olursa 
böyle bir satışta öncelikle hasta-

ne çalışanları düşünülmelidir. Bu 
yönde tedbirler alınmalıdır. Ancak 
bizler bu emeklerimizin karşılığını 
alabilme adına ve bu mağduriyet-
lerin giderilmesi adına öncelikle 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fah-
rettin Koca’dan, Valimizden, Kon-
ya Cumhuriyet Başsavcılığından, 
İl Sağlık Müdürlüğümüzden, Kon-
ya Emniyet Müdürlüğümüzden, 
Konya Milletvekillerimizden, tüm 
Konya bürokratlarından, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Uğur İbrahim Altay başta olmak 
üzere tüm belediye başkanları-
mızdan bizim bu mağduriyetimizi 
giderene kadar ve haklarımız öde-
nene kadar, sözde değil kalben, 
Fiilen birebir yanımızda olmalarını 
istiyoruz” dedi. ‘İşçiyiz işçiyiz hak-
kımızı isteriz’ sloganları atan grup 
olaysız şekilde dağıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

RibatEğitim Vakfı tarafından bu 
yıl açılan olan 2019 Yaz Kursu için 
kayıtlar devam ediyor. Yoğun ilgi 
gören kayıt başvurularında son gün 
olarak 10 Haziran 2019 tarihi olarak 
belirlendi.

Her yıl açılan Ribat Eğitim Vakfı 
Yaz Kursu, bu yıl 17 Haziran 2019- 
9 Ağustos 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Bu yılkı yaz kur-
sunda Kuran-ı Kerim, Dini Bilgiler, 
sosyal Etkinlikler, Yüzme, Kamplar, 
Piknik ve Gezi Programları ve Doğa 
Yürüyüş etkinlikler gerçekleştirile-
cek.

Mayıs 2019 ayı başında başlayan 
Ribat Eğitim Vakfı Yaz Kursuna bu-
güne kadar yapılan başvurularda yo-
ğun ilgi gösterilirken, başvurular 10 
Haziran 2019 tarihi son gün olarak 
belirlendi. Kayıt yaptırmak isteyen-
lerin acele etmeleri ve kontenjanla-
rın dolmadan yaptırmaları istendi.

Ribat Eğitim Vakfı Başkanı Meh-
met Küçüktoka; “Her yıl gençlerimi-

ze yönelik Yaz kursu açmaya devam 
ediyoruz. Bu yılda 17 Haziran- 9 
Ağustos 2019 tarihleri arasında yaz 
kursumuzu açacağız. Kayıtlarımız 
başlamıştır. Başvurular Mevlana 
Çarşında bulunan Ribat Eğitim Vakfı 
Genel merkezine yapılacaktır.Yaz 
okullarının gençlerin vaktini doğru 
değerlendirebilmek adına önem-
li olduğunu hatırlatan  Ribat Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Küçüktoka,”Ağaç yaş iken 
eğilir. Bu çocuklarımıza ancak bu 
zamanda dinimizi öğretebiliriz. Aile-
lerden özellikle istirhamım şudur ki, 
evlerinizde güzel ahlakı, dinini öğre-
tin. Burada kazandığı dini ve beşeri 
alandaki kazanımlarını kaybetme-
sine de izin vermeyin. Bu çocuklar 
bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi 
heba etmeyelim. Bu yaz kurslarının 
hem öğrencilerimiz hem de gelece-
ğimiz açısından çok verimli geçece-
ğini düşünüyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milli ve manevi değerlerine 
bağlı bir gençlik yetiştirmek için 
gayret eden Anadolu Gençlik Der-
neği (AGD) Karatay Temsilciliği, 
yaz dönemlerinde yaptığı YAZET 
programları ile gençlerin yaz tatilini 
verimli geçirmelerini sağlıyor. 

Her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen YAZET programlarında 
gençlere Kur’an-ı Kerim, siyer, 
temel İslami bilgiler başta olmak 
üzere pek çok konuda onların an-
layabileceği bir dille, sıkmadan 
eğitim verilirken; düzenlenen farklı 
sosyal etkinliklerle de gençlerin yaz 
tatili eğlenceli hale getiriliyor. 

YAZET programı için uzun bir 
hazırlık sürecinin geride kaldığını 
ve YAZET programına hazır olduk-
larını belirten AGD Karatay Tem-
silcisi Yusuf Güneş, “Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da gençlerimizin yaz tati-
lini en verimli şekilde geçirmelerini 
sağlamak için YAZET programı dü-

zenliyoruz.
 Programlarımız çerçevesinde 

genç kardeşlerimiz eğitimin ya-
nında düzenlenecek olan yüzme, 
piknik, halı saha, binicilik, gezi 
programları gibi sosyal ve kültürel 
etkinliklerle yaz tatilini daha eğlen-
celi bir şekilde geçirecek. 

Bu program aynı zamanda 
gençlerimizin birbirileriyle kaynaş-
malarını da sağlayacak. Bu yıl AGD 
Karatay olarak etkinliklerimizi Ak-
çeşme İlkokulu ve derneğimizin 3 
lokalinde yapacağız. 

Akçeşme İlkokulu ve Şems 
Lokali’mizde erkekler; Fetih Lokali 
ve Orhan Kahriman Hanımlar Lo-
kali’nde de hanımlar YAZET prog-
ramları gerçekleştirecek.

 YAZET programımıza dahil ol-
mak isteyen genç kardeşlerimizi en 
yakın AGD lokal ya da temsilciliği-
ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Yeşilay’dan Büyükhelvacıgil ve İner’e plaket
Yeşilay Konya Şubesi’nin 

yeni binasının tefrişatında 
katkıda bulunan Tezel Bü-
yükhelvacıgil ile Bekir İner’e 
katkılarından dolayı plaket 
takdim edildi. Kurulduğu 
günden bu yana tütün, alkol, 
madde bağımlılığı gibi başlık-
ların yanı sıra kumar, inter-
net, teknoloji bağımlılığı gibi 
güncel sorunlarla ile birlikte, 
yaptığımız çalışmalar ile top-
lumu koruyucu farkındalık ve 
bilinçlendirme aşamalarını 
sürdüren Yeşilay çalışmala-
rını aralıksız sürdürüyor. Bu 
kapsamda geçtiğimiz aylarda 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
destekleri ile Tren Garı civarın-
da bulunan Alman Evlerine ta-
şınan Yeşilay Konya Şubesi’nin 
oluşmasında katkıda bulunan 
Tezel Büyükhelvacıgil ve Be-
kir İner’e plaket takdim edildi. 

Düzenlenen programa Yeşilay 
Konya Şubesi Başkanı Dr. Mev-
lüt Büyükhelvacıgil’in yanı sıra 
Genç Yeşilay üyeleri katıldı. 
Plaket takdim töreninde konu-
şan Yeşilay Konya Şube Başka-
nı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
“Kısa süre önce Konya Büyük-

şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’ın destekleri ile 
Yeşilay Konya Şubesi kendine 
yakışan bir binaya kavuştu. Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay’a 
bir kez daha teşekkür ederiz. 
Şube binamızın oluşmasında 
maddi ve manevi katkıları olan 

ve destek veren Bekir İner ve 
Tezel Büyükhelvacıgil’e Yeşilay 
Konya Şubesi olarak bir plaket 
ile onurlandırmak istedik. Yeşi-
lay Konya Şubesi olarak hedef-
lerimiz doğrultusunda çalışma-
larımızı sürdüreceğiz “dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Her ne kadar düşüş eğilimine girse de genel olarak sebze fiyatlarının bu yıl yüksek olması vatandaşı üretime yönlendirdi. 
Bu yıl fide satışlarının ciddi oranda arttığını belirten fideciler, kısa bir süre sonra fidelerin tamamen biteceğini söyledi

Vatandaş kendi
sebzesini üretecek

Son zamanlarda yükselen sebze 
fiyatları, kendi sebzesini üretmek is-
teyen vatandaşların fideye olan tale-
bini artırdı.  Mayıs ayının gelmesiyle 
birlikte sebze fidesi satışları başladı. 
Evlerindeki büyük saksılarda ya da 
bahçesinde kendi sebzesini yetiştir-
mek isteyenler fide satıcılarının yo-
lunu tuttu. Fide satıcıları, çoğunluğu 
yerli olmak üzere domates, biber, 
fasulye, patlıcan, reyhan, çilek gibi 
sebzelerin fidelerini vatandaşların 
beğenisine sunuyor.  Tezgahlar-
da yerini alan fideler görsel şölen 
oluşturarak vatandaşların ilgisini de 
çekiyor. En çok satılan fidelerin ba-
şında ise domates, biber, patlıcan 
geliyor. Vatandaşlar bağ ve bahçe-
lerine dikeceği sebze fidanlarından 
demet demet alıyor. Geçtiğimiz yıla 
göre sezonu erken açan ve fidelere 
olan ilgi esnafların yüzünü güldürdü. 

‘TALEB FİDE ÇEŞİTLERİNİ BİTİRDİ’ 
Arzuman Tohumculuk Yetkilisi 

Mustafa Kemal Sinop geçtiğimiz yıla 
göre sezonu erken açtıklarını ifade 
ederek, “  Fidelerin toprakla buluş-
ma mesaisi bu sene havaların sıcak 
gitmesi ve Ramazan ayının erke-
ne gelmesinden dolayı fide sezonu 
erken başladı. Satmış olduğumuz 
fideleri Antalya ve Adana seralara 
ektirdikten sonra fide halini aldıktan 
sonra burada müşterilerimiz ile bu-
luşturuyoruz. Ramazan ayının erken 
gelmesi sebebi ile Ramazan’a dikim 

işlerini bırakmak istemeyen vatan-
daşlar sezonumuzu 10-15 gün erken 
açılmasına sebep oldu.  Bu yıl sebze 
fiyatlarının yüksek olması sebebi ile 
vatandaşlarımız fide fidanlarına yo-
ğun ilgi gösterdi. Fide çeşitlerimizin 
çoğu talebden dolayı tükendi. Eli-
mizde kalan fidelerimizin de Rama-
zan Bayramı öncesinde tamamen 
biteceğini düşünüyoruz. Fide alıp 
ekmeği düşünen vatandaşlarımızın 
acele etmesi gerekiyor” dedi.

‘SATIŞLAR GEÇTİĞİMİZ YILA 
GÖRE İKİYE KATLADI’ 

Geçtiğimiz yıllara göre iki katı 
fide satıldığına dikkat çeken Sinop, 
“Sebze fiyatlarınında yaşanan yük-
seklik fidelerin satışını da etkiledi. 
Fide satışlarımız geçtiğimiz yıla göre 
iki katladı. Buda bizleri mutlu etti. 

Şuanda esnafların elinde tam anla-
mıyla çeşit yok. Çeşitler hep kılırdı. 
Herkes zevkine göre ekiyor. Kimi 
tarlaya kimi ise evlerine, bahçe veya 
balkonuna ekiyor. Başı çeken ise tabi 
ki domates ve biber. Yerli domate-
si daha çok tercih ediyorlar. Biberi 
de turşuluk ve süs biberi çeşitlerini 
daha çok satıyoruz. Fide fiyatlarımız 
30 kuruş ile 4 TL arasında. Fideler 
bizlerden alındıktan sonra en az üç 
gün içerisinde toprakla buluşturul-
ması gerekiyor. Vatandaşlarımızın 
bizlerin dikkat etmemizi istediği hu-
susları dikkate alarak fideleri toprak-
la buluşturması gerekiyor” ifadeleri-
ni kullandı.

FİDE DİKİMİNDE NELERE
DİKKAT EDİLMELİ?

Fide dikecek vatandaşlara tav-

siyelerde bulunan Mustafa Kemal 
Sinop, “Fide diri olmalı. Kuru mad-
dece zengin olmalı. Fideler çok fazla 
boylanmamalı. Kalın ve kuvvetli ol-
malı, mümkünse üzerinde bir top-
rak bulunmalı ve fidelerin tümü aynı 
büyülükte ve gelişme döneminde 
olmalı. Fide alacak vatandaşlarımı-
za tavsiyemiz alacakları fideyi tüplü 
olarak almaları. Bağ şeklinde aldıkla-
rı fidelerin yanlış çıkması ve tutma-
ma ihtimali var.  Müşterilerimiz biz-
lerden fidanı aldıktan sonra fideleri 
ya sabahın erken saatlerinde ya da 
ikindin sıcağın geçmesinin ardından 
ekmeleri daha uygun olur. Bu şekil-
de ekilen fidenin yanmasının önüne 
geçilir. Fideleri ektikten sonra bolca 
can suyu vermek gerekiyor. 

Onun ardından haftada iki gün 
sulayarak sebzelerin verilmesi bek-
lenir” dedi. Fide alan vatandaşlarda 
Hüseyin Kızıltuğ fiyatların çok yük-
sek olduğunu hatırlatarak, “Sebze 
fiyatlarının yüksek olması sebebi ile 
fide alarak bahçemize ekiyoruz. Seb-
ze fiyatları kışın çok pahalıydı. Şimdi 
de çok düşmüş sayılmaz. Biz de im-
kânımız varken bahçemize dikmek 
için fide alıyoruz. Kendi sebzemizi 
üreteceğiz. Hem daha ucuza mal 
edeceğiz hem de ihtiyacımız olduk-
ça, yemek için ya da canımız çekti-
ğinde dalından koparıp yiyeceğiz” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Özel Eğitim Meslek 
Okulu’nda eğitim gören özel öğ-
renciler eserlerini Karatay Çocuk 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (KARÇEM) de des-
tekleriyle KTO Karatay Üniver-
sitesi’nde sergiledi. Yıl boyunca 
yapılan el emeği ürünlerin ser-
gilendiği etkinliğin açılışına KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, Karatay 
Kaymakamı Selim Parlar, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, Ka-
ratay Özel Eğitim Meslek Okulu 
Müdürü Abdullahnur Kaplan, 
akademisyenler, öğretmenler, 

öğrenciler ve aileleri katıldı. 
Konya Valisi Cüneyt Orhan 
Toprak’ın eşi Dr. Funda Top-
rak da katıldığı açılış törenin-
de, özel öğrencilerle yakından 
ilgilenerek eserleri hakkında 
özel öğrenciler ile sohbet etti. 
Serginin açılış kurdelesini ke-
sen davetliler sergiyi gezdi, öğ-
rencilerden eserleri hakkında 
bilgi aldı, çalışmalarından ötürü 
tebrik ederek, birlikte fotoğraf 
çektirdi. Açılış programının so-
nunda özel öğrenciler tarafın-
dan sema gösterisi icra edildi, 
gösteri davetlilerin büyük be-
ğenisini kazandı.
n HABER MERKEZİ

Özel öğrenciler KTO’da 
el emeklerini sergiledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü 
Barış Yeniçeri TR 52 Konya-Ka-
raman Bölgesi’nde incelemelerde 
bulunmak amacıyla Mevlana Kal-
kınma Ajansı’nı ziyaret etti. MEV-
KA Genel Sekreter Vekili Savaş Ül-
ger’den ajans çalışmaları hakkında 
bilgiler alan Yeniçeri daha sonra 
ajans çalışanları ile bir araya gele-
rek istişarelerde bulundu. 

Ardından Mevlana Kalkınma 
Ajansı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na katılan Barış Yeniçeri 
burada Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
fikir alışverişinde bulundu.

Akabinde, Mevlana Kalkınma 
Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile 
hayata geçirilen İnnoPark Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni ye-

rinde inceleyen Yeniçeri, burada 
Genel Müdür Prof. Dr. Fatih Meh-
met Botsalı’dan kurum çalışmaları 
hakkında bilgiler alarak İnnopark 

Konya Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi’nde faaliyetlerini sürdüren 
girişimcilerin ürettikleri ürünleri 
yerinde inceledi.

Kalkınma Ajansları Genel Mü-
dürü Barış Yeniçeri, Konya Ova-
sı Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı desteği ile Selçuk Üni-
versitesi bünyesinde kurulan SÜ-
KOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama 
Atölyesi ile yine KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı desteği 
ile Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bün-
yesinde kurulan Çocuk Kütüpha-
nesi’ne de ziyarette bulundu.

 Genel Müdür Barış Yeniçeri’ye 
saha ziyaretleri esnasında Mevlana 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 
Vekili Savaş Ülger, KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanı İhsan Bos-
tancı ile MEVKA ve KOP personeli 
eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Genel Müdür Yeniçeri MEVKA’yı ziyaret etti

Konyalı hayırseverlerin 
destekleri ile toplanan yardım-
lar Türk Kızılayı Konya Şubesi, 
Bozkır Belediyesi, muhtarlar 
ve gönüllüler aracılığıyla Boz-
kır’ın dağ köylerinde yaşayan 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırırdı. 
Ramazan kolilerine kavuşan 
aileler hayırseverlere ve dağı-
tımı gerçekleştiren yetkililere 
teşekkür ederek dua etti. Ger-
çekleşen yardımların sahiple-
rine ulaştırılmasında aracılık 
hizmeti sağlayan hayırsever-
lerden Aygül Erdem, “Türk Kı-
zılayı Konya Şubesi, Bozkır Be-
lediyesi ve muhtarlarımız aracı 
ile bölgemizde yaşayan ihtiyaç 
sahibi aileleri tespit ettik. Tes-
pitlerimizin ardından bugün 
hayırseverlerimizin desteği ile 
toplanan yardımları Bozkır’ın 

dağ köylerinde yaşayan ihtiyaç 
sahibi ailelerimize ulaşmasını 
sağladık. Bizlere maddi ve ma-
nevi katkıda bulunan herkese 
teşekkür ediyoruz. Ramazan 
ayının birlik ve beraberliğini 
hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah 
Cumartesi günü de Hadim ve 
Taşkent bölgelerinde yaşayan 
ihtiyaç sahibi ailelere yardım-
larımızı gerçekleştireceğiz. 
Hayırseverlerimizin destek-
leri ile Ramazan ayının sonu-
na kadar amacımız bin aileye 
yardımlarımızı ulaştırmak en 
büyük hedefimiz. Bu vesile ile 
Ramazan ayının hayırlara ve-
sile olmasını diler Tüm İslam 
aleminin Ramazan Bayramı’nı 
şimdiden tebrik ediyorum” 
diye konuştu..
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hayırseverlerden ihtiyaç 
sahiplerine Ramazan kolisi

Mustafa Kemal Sinop

Son zamanlarda yükselen sebze fiyatları, kendi sebzesini üretmek isteyen vatandaşların fideye olan talebini artırdı.
Sebze fidelerine olan ilgi esnafların yüzünü güldürdü.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

MESLEK LİSESİ YADA 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

MEZUNU ELEKTRİK 
TEKNİKERİ  

(Tercihen Mekanik aksam tecrübesi olan)

PREFABRİK ÜRETİMİNDE                    
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR VE
GECE BEKÇİSİ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILACAKTIR.

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LALEHAN CADDESİ NO: 59 KONYA

RANDEVU TEL : 0 332 239 02 00   -  FAX : 0 332 239 01 99

Fabrikamızın Laboratuvar 
bölümünde 

çalıştırılmak üzere;

Un üretim sektöründe 
deneyimli, Üniversitelerin Gıda 
Mühendisliği/Gıda Teknikerliği 
Bölümümden Mezun Bay ve 

Bayan;

GIDA MÜHENDİSİ
GIDA TEKNİKERİ, 

alınacaktır.

Bay müracaatların askerliğini yapmış, mesleki 
tecrübesi olması ve fabrikamıza şahsen 

başvurması gerekmektedir.

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA
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24 Mayıs 2019
Hicri: 19 Ramazan 1440

Sahur:
03:45

İftar:
20:07

Kur’an’dan Mesaj
21. “İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine 
ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler 

verdiğinde, “Rabbim bana ikram etti” der. Ama 
onu deneyip rızkını daraltınca da, “Rabbim beni 

aşağıladı” der.” (Fecr 89/15-16)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den nakledildiğine göre, Rasûlüllah 
(s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kendisini ilgilendirmeyen 

şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının 
güzelliğindendir.” (Tirmizî, Zühd, 11.)

Rabbimiz! Sen, gizlediğimizi de açığa 
vurduğumuzu da bilensin. Bizi, ailemizi ve 
müminleri açığa vurma. Tüm imtihanları 

kaybetmiş olsak da bizi rahmetine kabul et.

Bir Hadis Günün Duası

Hazreti Aişe (r.a.) anlatıyor: “Ra-
mazan ayının son on günü girdiğinde 
Rasulullah (s.a.v.) geceleri ihya eder, 
ev halkını uyandırır, kendini ibadete 
vererek eşleriyle alakayı keserdi.” İti-
kaf, lügatte kendini bir yere hapsede-
rek durup beklemek, maddi manevi, 
müsbet menfi bir şey üzerinde ısrarla 
durmak gibi manalara gelir. Istılahta 
ise kulluk ve Allah’a yakınlaşmak ni-
yetiyle mescit de belli bir süre durmak 
(ikamet etmek) demektir. Başka bir 
kayıt bulunmadığı için bu bekleyiş, bir 
saat bile olsa itikaf yerine geçmiş olur. 
Buna nafile itikaf denir. 

“…Mescit lerde ibadete çekilmiş 
olduğunuz zamanlarda kadınlarla bir-
leşmeyin!..” (el-Bakara, 187) ayeti, 
itikafta orucun şart olduğuna ve bu 
sebeple itikaf müddetinin bir günden 
daha az olamayacağına delâlet eder ki 
bu da asıl şeri itikaftır. Bu sebeple itikaf 
daha ziyade Ramazan ayında ve oruçlu 
olarak mescitte kalmak şeklinde tatbik 
edilmiştir. Dolayısıyla itikaf, gündüzle-
ri oruçla, geceleri de ibadet ve zikirle 
mescit de geçirerek, tam manasıyla 
kulluğa teksif olmaktır. Ramazan’ın 
son on gününde yapılan itikaf, kifaye 
suretiyle sünneti müekkededir. Bir yer-
de bu sünnet tatbik edildiğinde diğer 
müslümanlardan mesuliyet kalkar. İti-
kaf, nezredildiğinde, yani adandığında 
ise vacip hükmündedir. Bunların dışın-
da Ramazan haricinde ibadet maksa-
dıyla yapılan itikaflar ise müstehaptır. 
İtikaf, abdest gibi zaruri ihtiyaçlar hari-
cinde hiçbir sebeple mescit den dışarı 
çıkmamaya itina göstermeyi gerekti-
rir. Peygamber Efendimizin hanımları 
kendi hücrelerinde (odalarında) itikafa 
çekilmişlerdir. Zira Efendimiz, ha-
nımları için mescit de kurulmuş itikaf 
çadırlarını söktürmüştür. Bu sebeple 
de Müslüman kadınların mescit lerde 
değil, evlerinde mescit olarak kullan-
dıkları hususi köşelerinde itikafa çekil-
meleri uygun bulunmuştur. 

Hazreti Aişe radıyallahu anha şöy-

le der: “Ramazan ayının son on günü 
girdiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem geceleri ihya eder, ev halkını 
uyandırır, kendini ibadete vererek eş-
leriyle alakayı keserdi.” (Buhari, Fad-
lu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7) 
Yine Aişe validemizin bildirdiğine göre 
Nebiyyi Ekrem sallallahu aleyhi ve sel-
lem, vefat edinceye kadar Ramazan’ın 
son on gününde itikafa girmiş, vefat 
ettiği senenin Ramazan’ında ise yirmi 
gün itikaf yapmıştır. O’nun vefatından 
sonra da hanımları bu sünneti tatbik 
etmişlerdir. Rasulullah aleyhissalatü 
vesselam’ın Hira’daki uzlet ve inziva-
sından ve daha sonraki dönemlerde 
de muntazam olarak ifa ettiği itikaf-
larından anlıyoruz ki bir Müslüman 
ne kadar ibadet ederse etsin, zaman 
zaman uzlete çekilerek nefis muha-
sebesi yapıp, kainattaki ilahi kudret 

akışlarını tefekkür etmeden tam mana-
sıyla kemâle eremez. Bu, her müminin 
yapması icab eden asgari bir vazifedir. 
İnsanlara rehber olacak kimseler ise 
bu tefekkür, tahassüs ve muhasebeye 
daha çok muhtaçtırlar. Kuranı Kerim, 
ilk ayetinden son ayetine kadar in-
sanoğluna tefekkür talimi yaptırarak 
düşüncenin merkezine Rabbe kulluğu 
yerleştirmeyi telkin eder. Bu suretle 
iman bir lezzet haline gelir. Kul her 
zaman ve mekanda Hakk’ın rızasını 
arama gayreti içinde olur. Neticede de 
ilâhî azamet ve kudret akışlarının kalb 
deki hikmet tezahürleri ile kul Hakk’a 
yakınlaşarak vuslata nail olur. Rama-
zan’dan en güzel şekilde istifade ede-
bilmek için; gündüzleri oruç tutmanın 
yanında, geceleri de ibadetlerle ihya 
etmek, her türlü malayaniden sakı-
narak dua ve zikir ile dilimizi, istiğfar 

ve gözyaşı ile de kalbimizi yıkamak 
gerekir. Son on günde itikafa girmek 
ise mühim bir sünneti seniyye dir. 
Ramazan gecelerinin ihyası, rahmet 
ve mağfirete vesile olur. Rasuli Ekrem 
sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz 
şöyle buyurmuştur: “Kim, inanarak ve 
sevabını Allah’tan umarak Ramazan 
gecelerini ihya ederse geçmiş günah-
ları affolunur.”(Buhari, Teravih, 46)

Şu hâdise, itikafın ne kadar ehem-
miyetli ve faziletli olduğunu bildir-
mekle birlikte, diğer taraftan, ferdî ve 
ictimai vecibeleri de ihmâl etmemek 
gerektiğini ne güzel ifade etmektedir:

İbni Abbas radıyallahu anh birgün 
Peygamberimiz’in mescidinde itikafta 
iken bir kimse yanına gelerek selam 
verdi ve oturdu. İbni Abbas radıyallahu 
anh: “Kardeşim, seni yorgun ve keder-
li görüyorum.” dedi ve konuşmaları 
şöyle devam etti: “Evet, ey Rasulul-
lah’ın amcaoğlu, kederliyim! Falan 
şahsın benim üzerimde vela hakkı var 
(mal mukabilinde beni azad etmişti), 
fakat şu kabrin sahibi (Allah Rasulü) 
hakkı için söylüyorum ki onun hakkını 
ödeyemiyorum.” 

“–Senin hakkında onunla konuşa-
yım mı?” 

“–Sen bilirsin.” 
İbni Abbas radıyallahu anh ayak-

kabılarını alarak mescitten çıktı. Adam 
ona: “İtikafta olduğunu unuttun mu, 
niçin mescitten çıktın?” diye seslendi. 
İbni Abbas  adıyallahu anh-: “a Hayır! 
Ben, şu kabirde yatan ve henüz ara-
mızdan yeni ayrılmış olan muhterem 
zattan duydum ki, (bunları söylerken 
gözlerinden yaşlar akıyordu): «Her 
kim, din kardeşinin bir işini takip eder 
ve o işi görürse, bu kendisi için on yıl 
itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Hal-
buki bir kimse Allah rızası için bir gün 
itikafa girse, Cenab-ı Hak o kimse ile 
cehennem arasında üç hendek yaratır 
ki her hendeğin arası doğu ile batı ara-
sı kadar uzaktır.»” (Beyhaki, Şuab, III, 
424-425)

Menkıbe ABDULLAH BİN EBÎ EVFÂ (R.A.)
Cihat meydanlarında kılıcıyla, 

normal zamanlarda ilim ve zekâsı 
ile Hakk’ın davasını dünyanın dört 
bir tarafına duyurmaya çalışan sa-
habilerden biri de Abdullah bin Ebî 
Evfâ’dır. Hz. Abdullah, “Abâdile-i 
Seb’a [yedi Abdullah]” olarak meş-
hur olan âlim sahabiler arasında yer 
alıyordu.

Babası Ebû Evfâ ile birlikte 
Resûlullah’ın feyizli sohbetine maz-
har olan Hz. Abdullah, bir gün mal-
larının zekâtını teslim etmek üzere 
Resûlullah’ın huzuruna vardılar. Bu 
fedakâr ailenin ihlas, samimiyet 
ve İslam’a bağlılıklarından dolayı 
Peygamber Efendimiz, baba oğu-
la takdir ve duasını eksik etmezdi. 
Zekâtlarını getiren diğer sahabilere 
yalnız kendileri için dua ettiği hâlde, 
Abdullah için, “Yâ Rab, Ebû Evfâ 
ailesine rahmet ve keremini bol 
eyle.” buyurdu.

Bu dua, Hz. Abdullah için dünya-

lara bedeldi. Bu ânı ve sözleri haya-
tının en tatlı ve mesut hatırası olarak 
yâd ederdi. Sonunda Resûlullah’ın 
duası Ebû Evfâ ailesi hakkında kabul 
olmuş, Hz. Abdullah, Resûlullah’ın 
yüce davasını cihana yayma bahti-
yarlığına ermişti.

Hz. Abdullah bir taraftan ilimle 
uğraşırken, diğer taraftan savaşlara 
da katılırdı.Resûlullah ile birlikte 
yedi gazaya katıldı. Huneyn ve Hay-
ber Savaşlarında üstün kahraman-
lıklar gösterdi. Huneyn’de birçok 
kimsenin sıkışıp kaçtığı, Müslüman-
ların mağlubiyet ihtimalinin ortaya 
çıktığı bir sırada Hz. Abdullah, sar-
sılmadan canını Resûlullah’a siper 
eden sahabiler içinde bulunuyordu. 
Savaşın dehşeti ve şiddeti onu kor-
kutmuyordu. Resûlullah’a gelecek 
tehlikelere karşı göğsünü geriyordu. 
Nihayet Huneyn’de yaralandı. Bu 
yaraların izleri, hayatının sonuna 
kadar bir alamet ve işaret olarak 

kaldı. Umretü’l-Kazâ’da Resûlul-
lah Efendimiz Kâbe-i Muazzama’yı 
tavaf ederken, Hz. Abdullah, Pey-
gamberimize muhafızlık ediyordu. 
Kendisinden nakledilen bir rivayet-
te, “Peygamber Efendimiz umre 
için Kâbe’yi tavaf ve Safa ile Merve 
arasında sa’y ederken biz de onu 
müşriklere karşı koruyorduk.” der. 
Bir bakıma Hz. Abdullah, Resulul-
lah’ın muhafızıydı. Gerçi Resûlullah 
daima Allah’ın inayeti altındaydı, 
onun koruyucusu Hz. Allah’tı; fakat 
sebepler dünyasında yaşadığı için 
ümmetine örnek olsun diye esbaba 
tevessül ediyordu.

Hadis ilminde mühim isimler-
den olan Abdullah bin Ebî Evfâ, 
Resûlullah’tan 95 hadis rivayet 
etmiştir. Bunların çoğu cihat hak-
kındadır. Mesela “Cennet kılıçların 
gölgesi altındadır.” mealindeki ha-
disi Hz. Abdullah rivayet etmiştir.

Abdullah bin Ebî Evfâ son derece 

sabırlı bir insandı. Vuku bulan musi-
betler karşısında ailesine, çevresine 
daima sabır telkin ederdi. Bir defa-
sında çok sevdiği küçük kızı vefat et-
mişti. Hanımı yana yakıla ağlıyordu. 
Hz. Abdullah, hanımının bu şekilde 
sesli ağlamasını hoş görmedi, ikaz 
etti: “Kalben üzülebilirsin, gözyaşı 
dökebilirsin; fakat seslice ağlama!”

O, Resûlullah’ın yaptığını ay-
nen tatbik ediyordu. Zira Resûlullah 
Efendimiz de oğlu İbrâhim vefat et-
tiğinde aynı şekilde hareket etmişti.

Hz. Abdullah, Resûl-i Ekrem’in 
vefatına kadar Medine’de kaldı. 
Resûlullah’ın nübüvvet nurundan 
feyiz aldı. Vefatından sonra Kûfe’ye 
gitti, oraya yerleşti. Hz. Abdullah, 
Kûfe’de Hicrî 86 senesinde vefat 
eden son sahabidir. İmam-ı Âzam 
Ebû Hanife, Hz. Abdullah’ın devrine 
yetişti. Hz. Abdullah vefat ettiğinde 
Ebû Hanife altı yaşındaydı.

Allah ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Nema ne demektir? Nema ile faiz aynı şey midir?  Sözlükte “artmak, 
çoğalmak, gelişmek” anlamlarına gelen nemâ dinî terim olarak iki kısma 
ayrılır.

1- Hakikî (gerçek) nema: Bir malın ticaretle, doğum yoluyla veya ta-
rımla artmasıdır. Ticaret malları, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir.

2- Takdiri (hükmi) nema: Bir malın kendisinde nema imkânının bizzat 
(potansiyel olarak) mevcut olmasıdır. Altın, gümüş ve parada olduğu gibi. 
Bugünkü anlamda nema, malın sahibine gelir, kar, fayda temin etmesi, 
yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır. 
Böyle mallara “nami mallar” denilir. Hz. Peygamber’in ve ilk dört hali-
fenin uygulamalarını dikkatle izleyen fakihler, bu devirlerde üzerlerinden 
zekat tahsil edilen malların artıcı vasfa sahip olduklarını tesbit etmişler 
ve bu vasfı zekatın vücub şartı saymışlardır. Beş sınıf mal zekata tâbidir. 
Bunlar; para (altın, gümüş vb.), ticaret malları, toprak ürünleri, hayvan-
lar, define ve madenler. Bu mallar incelendiğinde hepsinin nami (artıcı 
vasıfta) oldukları görülür.

Altın ve gümüş başta olmak üzere para artıcı vasıftadır. Çünkü mü-
badele aracı, değer birimidirler. Çalıştırıldıklarında gelir getirir, kar sağ-
larlar. Saklanmaları ve yatırımdan alıkonulmaları halinde tasarruf aracı 
özelliklerini korurlar. Bunların zekata tabi kılınması, sahiplerinin dikkat-
lerini çekmiş ve paranın yatırıma sevk edilmesini teşvik etmiştir. Ticaret 
kar sağlamak, gelir elde etmek için yapılır. O halde ticarete konu olan her 
mal artıcı vasıftadır. Toprak ürünleri ve hayvanlar da bizzat kendileri nami 
vasfa sahiptir. Toprak ürünleri emek karşılığı toprağın verdiği yeni bir ge-
lirdir. Madenler de böyledir. Hayvanlar ise doğurmak, gelişmek, et ve süt 
vermek suretiyle artıcı vasıf kazanmaktadırlar. Zekata tabi mallarda nema 
şartı arandığından, bu şartı taşımayan mallar, mesela binek hayvanla-
rı, çalıştırılan hayvanlar, oturulan evler ve ev eşyaları, meslek kitapları, 
mesleki aletler ve benzeri mallar zekata tabi değildir.

1- Oruçlu olanın su ile ıslatılmış bir misvaki kullanması İmam Ebu 
Yusuf’a göre mekruhtur. Fakat diğer alimlere göre, sabahleyin yahut ze-
valden sonra yaş ve kuru misvak kullanmakta kerahet yoktur.

(İmam Şafiî’ye göre, zevalden sonra misvak kullanılması mekruhtur.)
2- Oruçlu kimsenin istincada (büyük abdest temizliğinde) ve abdest 

alırken ağzına, burnuna su verirken aşırı gitmesi, fazla su doldurup taşır-
ması mekruhtur.

3- Oruçlunun bir özrü bulunmaksızın pişirilen yemeği yalnız ağzı ile 
tadması mekruhtur. Bir kocanın kötü huylu olması, karısı için bir özürdür, 
böyle bir kadın pişireceği yemeğin, yutmaksızın, tadına ve tuzuna baka-
bilir.

4- Oruçlu bir kimsenin satın alacağı bal ve yağ gibi şeylerin iyi olup ol-
madığını anlamak için yalnız ağzı ile onlardan tadmasında kerahet vardır. 
Bir görüşe göre, muhakkak satın alınması gerekiyorsa yahut aldanmaktan 
korkuluyorsa, boğaza kaçırmamak şartı ile tadına bakılmasında kerahet 
yoktur.

5- Oruçlu kimsenin, önceden çiğnenmiş beyaz ve parçalanmaz bir 
sakızı çiğnemesi mekruhtur. Fakat yeni bir sakızı çiğnemek caiz değildir. 
Erkekler oruçlu olmadıkları zamanlarda da sakız çiğnemeleri hoş değildir. 
Bir özür sebebiyle çiğneyeceklerse, gizlice çiğnemeleri güzel görülmüş-
tür.

6- Oruçlunun kan aldırması, orucunu koruyamayacak şekilde zayıf 
düşmesinden korkulursa mekruhtur, değilse mekruh olmaz. Bununla be-
raber uygun düşen, bunu güneş batışından sonraya bırakmaktır.

7- Ramazan’da harareti azaltıp serinlenmek için ağza ve buruna su 
almak ve soğuk su ile yıkanmak, İmamı Azam’a göre mekruhtur. Çün-
kü böyle bir hareket, ibadet için bir daralma göstermek demektir. Fakat 
İmam Ebû Yûsuf’a göre, bunda kerahet yoktur. Çünkü böyle yapmakla iba-
dete yardım edilmiş ve doğal olan sıkıntı giderilmiş olur. Fetva da buna 
göredir.

8- Kendine güvenemeyen bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve okşama-
sı mekruhtur.

9- Oruçlu kimsenin zevcesi ile çıplak olduktan halde boyun boyuna 
sarılmaları kendine güvensin veya güvenmesin, her halde mekruhtur. Bu 
harekete “Fahiş mübaşeret = Aşırı yaklaşma” denir. Zevcesinin dudakla-
rını emmesi de, her halde mekruhtur, buna da “Fahiş kuble = Aşırı öpüş” 
denir.

10- Oruçlu kimsenin cünüb olarak sabahlaması veya gündüzün uyu-
yup ihtilam olması orucuna zarar vermez. Fakat mümkün olduğu halde 
geceleyin yıkanmamak mekruh değildir, denemez.

  11- Oruçlu kimsenin gül ve misk gibi kokuları koklaması da mekruh 
değildir. Sürme çekmesi, bıyık yağı kullanması da mekruh değildir.

Ancak erkeklerin süs maksadı ile sürme çekmeleri ve bıyıklarına yağ 
sürmeleri mekruhtur.

NEMA NEDİR?

ORUÇLU İÇİN MEKRUH 
OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN 
TERK ETMEDİĞİ İBADET
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Hazırlayan:
A.AKİF SOLAK24 MAYIS 2019

Konya’nın unutamadığı âlim ve velîlerden biri de Saçlı Hoca lakabıyla anılan Hafız Ali Murtaza Efendi’dir. Kırım göçmeni olan Saçlı Hoca, Medine’ye hicretine kadar 
Konya’da pek çok camide imam-hatiplik ve vaizlik yapar. Konya’daki son yıllarında meczûbane bir hayat yaşamış, hakkında bir çok menkıbe anlatılmıştır

Bir âlim ve velî; Saçlı Hoca
Osmanlı’nın son dönemi ve 

Cumhuriyet döneminin ilk yılların-
da Konya’da bulunan alim ve veli-
lerden biri de Saçlı Hoca lakabıyla 
anılan Hafız Ali Murtaza Efendi’dir. 
1883 yılında Cedidiye Mahallesi’nde 
bugünkü Tatar Cami olarak anılan 
cami civarına dünyaya gelir. Babası 
Yusuf Efendi’dir. Göçmen bir aileye 
mensuptur. Ruslar’ın Kırım’ı işgali 
üzerine, Yusuf Efendi ailesini alarak, 
önce Türkistan’a ardından Romanya 
üzerinden Türkiye’ye iltica eden Kı-
rım Tatarıdır. 

“Hafız Murtaza”, saçlarını uzat-
tığı için de “Saçlı Hoca” unvanıyla 
anılmıştır. İri yapılı, beline kadar 
uzun saçları olan bir alim, bir velî. 
İlkokulu Akif Paşa Mektebi’nde ta-
mamlar. Ardından hafız mektebine 
devam ederek hıfzını tamamlar. 
Sağlam bir hıfzı vardır. Onun için 
artık medresenin yolu açılmıştır. Bir 
taraftan medreseye devam ederken, 
bir taraftan da 1319 /1903 yılında, 
iki yıllık Konya Dârü’l-Muâlimîn’ine 
devam ederek aliyyü’l-a’lâ yani, pe-
kiyi derece ile buradan mezun olur. 
Medreseden mezuniyet tarihi ise 
1908’dir. Murtaza Efendi böylece 
iyi bir tahsil yapar. Sahip Ata Dârü’l 
-Hadis’inin (İnce Minare Medresesi) 
son müderrislerindendir. Günlük 30 
akçe ücretle bu medresede müder-
rislik görevinde bulunan Abdülha-
kim Efendi’nin vefatı üzerine, oğlu 
Abdür-rahim Efendi’ye görev tevcih 
edilmek istenirse de, onun yaşının 
küçük olması sebebiyle müderrislik 
görevini fiilen yürütemez. Açılan 
imtihan sonunda Murtaza Efendi 
göreve ehil görülerek, niyabeten adı 
geçen Darü’l-Hadis’in müderrisliği-
ne 1919 yılında getirilir. İyi bir hafız 
olması sebebiyle aynı külliye içeri-
sindeki mescidin imamet görevini 
de üstlenir. 

Dârü’l-Muallimîn mezunu olma-
sı dolayısıyla öğretmenlik mesleğine 
intisap eder. Seydişehir’in Karaca-
viran köyünde öğretmenliğe başlar. 
Seferberlik ilân edilmesiyle askere 
alınır. Tabur ve alay imamlıkların-
da görev yapar. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra, İkinci Kafas 
Ordusu’ndan terhis edilir. Bundan 
sonraki görev yeri Konya Merkez 
Selimiye İlkokulu’dur. Daha sonra 
sırasıyla, Musalla, Saraçoğlu, Dede-
moğlu, Kadınhanı merkez, Çeşmeli-
zebir’de görev yapar. Son görev yeri 
Kadınhanı merkezindedir. Ayrılış yılı 
ise 1926’dır. Öğretmenlikten neden 
ayrıldığı bilinmemektedir. Murtaza 
Efendi görev yaptığı bütün yerlerde 
imam-hatiplik ve vaizlik görevlerini 
de birlikte yürütmüş, irşat etmiştir. 

Pek çok camide imam-hatip-
lik ve vaizlik görevlerinde bulunur. 
Bunlardan birisi de Fethiye köyü ha-
tipliğidir. 

Onunla en çok konuşan kişi ise 
dönemin İslam âlimi, müderris Fahri 
Kulu Efendi olmuştur. Fahri Efendi, 
hususi hayatında da mahviyet sa-
hibi, taassuptan uzak, tasavvuftan 
kaynaklanan büyük bir hoşgörüye 
sahiptir. Bu vasıfları dolayısıyla za-
manının aydın ve mevki sahiplerinin 
hürmetini kazanmış, evi ziyaretçiler-
le dolup taşmıştır. Bu yönü nedeniy-
le Hafız Ali Murtaza Efendi de onun 
yanında bulunmuştur. Bazen der-
gâhtaki odasında baş başa görüşür-
ler ikisi de ne konuştuklarını söyle-
mezdi. Fahri Efendi, Saçlı Hoca için: 
“Derviştir, meczup bilin, hoş tutun, 
ilişmeyin” demiştir. 

KENDİSİ HAKKINDA 
ANLATILAN MENKIBELER 

Halk arasında ise kim olduğu 
nereden geldiği bilinmez adını sora-
na söylemezdi. Saçlarını uzattığı için 
Konyalı esnaflar ona Saçlı Hoca de-
miştir. Konya’da bulunduğu son za-
manlarında ise meczûbane bir hayat 
yaşamış, Allah dostu bir meczup, velî 
olarak da bilinmiştir. Esnaflar arasın-
da dolaşmıştır. Bu nedenle hakkında 
birçok menkıbe anlatılmaktadır. De-
vamlı çoraplarını cebinde taşımış ve 
bunları sadece namazdan namaza 
giymiştir. Cemaatle namaza devam 
etmiş, bazen safta kendinden geçe-
rek gözyaşları ile namaz kılmış, za-

man zaman cezbeye kapılıp cema-
at içerisinde “Allah” diye bağırdığı 
olmuştur. Canı istediği zaman kısa 
süreli çalışır verilen her işi kusursuz 
yapmıştır.

Sabah oruçlu olduğunu söy-
ler ama ikindi vakti orucunu yediği 
olurdu. Orucunu neden bozdun diye 
soranlara, “Mide orucuydu ondan 
bozdum, sana ne…” diye kızmıştır. 

Saçları ile ilgili sorulara hiç cevap 
vermemiştir. Saçlarının uzunluğu 
beline kadardı ve devamlı başının 
üzerine dolar bu görünüm onu daha 
da esrarengizleştirirdi. Bir seferinde 
gözlerini siyah bir bezle kapatmış, 
bir hafta gece gündüz âma gibi, 
elindeki değneğinin yardımı ile do-
laşmıştır. Soranlara ise, “Gözlerime 
ceza verdim. Orucumu bozdular” 
demiştir.

Tüm bu yaptıklarının altında ise 
şüphesiz bir hikmet vardı. Çünkü 
ilim yönünden donanımlı bir şahsi-
yet olan Saçlı Hoca, anlayan manası 
derin mesajlar vermeye çalışmıştır.  

Kızı Fatma Hanım’ın da hatır-
ladığı şekilde ayağına, tahtadan ve 
takunyaya benzer bir ayakkabı giyer, 
hep onunla dolaşırmış. Ve yanından 
hiç eksik etmediği zaman zaman 
buna notlar aldığı bir küçük levha 
taşır. O buna, “Benim akıl tahtam” 
demiştir. 

Saçlı Hoca’nın bir özelliği de yaz 
aylarında geceleri Üçler Mezarlığın-
da yatmasıdır.  Bu durumu soranla-
ra; “Sizler de mezarlıkta yatmak is-
terseniz, sadece bir kabrin üzerinde 
yatın, iki kabrin arasına yatırsanız, 
rahatsız ederler uyuyamazsınız” de-
miştir. 

Saçlı Hoca’nın yine mezarlıkta 
yattığı bir sırada yaşanan bir olayı 
Mustafa Çetin, “Deli mi, meczup 
mu?” köşe yazısında şu şekilde an-
latmaktadır: 

“Bağ evimiz Çimenlik yöresin-
deydi. Güzergâhı; Üçler Mezarlığı 
yanından, Topraklık Caddesi, Çi-
menlik ve Küçükkumköprü… Bağ 
komşumuz Ekmekçi Mehmet amca 
her sabah bu güzergâhı kullanarak, 
erken saatlerde fırına gider ve aynı 
yoldan evine dönerdi. Büyüklerden 
mezarlık yanından geçilirken mezar-
lığa selam verildiğini öğrenmiştik; 
“Selamünaleyküm Ya Ehligubur” 
diye sonra verilen selamı da geri 
alacaksınız derlerdi. Mehmet amca 
da her gidiş gelişlerinde bu selam-
laşmayı yapardı. Ne var ki; bir gün 
Saçlı Hocanın yattığı yerde tesadü-
fen selam vermişti. Mehmet amca 
daha verdiği selamı geri almadan, 
orada yatmakta olan Saçlı Hoca; 
“Aleykümselam Ya Dünya Ehli” de-
mez mi!..

Ne olduysa o olaydan sonra oldu. 
Mehmet amca büyük bir korku için-
de evine döner ve hastalanır. Uzun 
süren tedaviler sonuç vermez. Öm-
rünün kalan kısmını akıl hastanesin-
de geçirir. Saçlı hocayı bu alışkanlı-
ğından kimse vazgeçiremez.”

Yine halk arasında onun tayy-i 
mekân yani mesafeyi atlarcasına 
geçmek kudretine malik olduğu an-
latılır.  Zaman zaman vasıtalarla onu 
yollarda görenler, onun kendilerin-
den evvel Konya’ya geldiğine tanık 
olmuşlardır.

Konya’nın kültür insanlarından 
merhum Mahmut Sural, böyle bir 
olaya bizzat kendisinin şahit olduğu-
nu anlatır. Bir ramazanda hep birlik-
te bir iftara davetlidirler. Davetliler 
iftardan önce gelip otururlar. Topa 
yakın Murtaza Efendi, benim imam-
lık görevim var, akşam namazını 
kıldırıp geleyim der. Bulundukları 
yerle Murtaza Efendi’nin imamet 
görevini ifa ettiği yer arasında, beş 
kilometreden fazla bir mesafe var-
dır. Orada bulunanlar, nasıl iftara 
yetişecek diye biri birlerine bakışır-
lar. Top atılır, herkes orucunu açar, 
birlikte akşam namazlarını kılarlar. 
Daha çorba tası sofraya konmadan 
Murtaza Efendi kapıdan giriverir. 
Orada bulunanlar hayret içerisinde 
kalır. Ve olayı kendisine duyurma-
dan tahkik etmeye karar verirler. 
Gerçekten o gün Murtaza Efendi, 
görevli olduğunu söylediği camide 

akşam namazını kıldırmıştır. Onun 
halk arasında buna benzer daha pek 
çok menkıbesi anlatılır.

SAÇLI HOCA VE SADAKA TAŞI 
Konya’da bulunduğu dönemde 

meczup, derviş olarak görülen Saçlı 
Hoca, unutulan değerlerin hatırla-
tılmasını da sağlamıştır. Bu hatır-
lattığı değerlerden biri de sadaka 
taşıdır. Anlatılan bu olay şu şekilde 
cereyan etmiştir. Konya sert geçen 
kışlarından birini yaşamaktadır. Bu 
kış ortamında geçimini çok zor şart-
lar altında yaşayan Yusuf isminde 
bir demirci vardır. Milli Mücadele 
döneminde cephede gazi olmuş, 
Bozkırlı fakir bir ailenin oğlu. Eşi 
Meryem’le evlendikten sonra köyde 
çok fazla ekecek toprakları olmadığı 
için geçim derdi ile Konya’ya göçer. 
Buldukları iki odalı kerpiç eve yerle-
şirler, tek servetleri ise izbede besle-
dikleri inektir.  

Gevrâki hanındaki küçük dük-
kânı vakıf tan çok ucuza kiralamış 
ve işe koyulmuştu. Kimseyi tanımı-
yordu, Konyalılar çok yardım sever 
insanlardı tanınsın müşteri tutsun 
diye yerli esnaf destek olmuş ona 
müşteri göndermişlerdi, bütün ka-
zancını malzemeye, hurda demire 
ve kömüre yatırmıştı. İşler yoluna 
girmek üzereyken erken gelen kış, 
her şeyi altüst etti.  Geçim derdine 
düşmeye başladı. Ancak çalışma 
azminden bir şey kaybetmiyor, “Bu 
soğukta boş durulmaz” diyerek hem 
düşünüyor hem çalışıyordu. 

Bu esnada içeriyle Saçlı Hoca 
geldi ve kalın sesiyle, “Esselamü 

Aleyküm usta kolay gelsin” dedi. 
Kapıdaki adam uzun boylu zayıf, 
saçı, sakalı simsiyah, sade giyimli, 
döşü açık, esmer, yüz hatları keskin, 
kalın kaşları çatık, mavi gözleri ür-
pertici ve esrarengizdi. Uzun saçları-
nı başına sarık gibi dolamıştı. Elinde 
uzun ve kalın bir âsası vardı. Ürke-
rek selamını aldı. Hayırdır inşallah 
dedi içinden. Saçlı Hoca, Yusuf’un 
gözlerine bakarak, çok ciddi bir ifade 
ile; “Biliyonmu usta …Taşların hep-
si ölmüş.. Kanları kaçmış… Bembe-
yaz kesilmişler… Taşlar ölmüş…Bu 
ayazda kaskatı duruyorlar…Ölmüş-
ler” dedi. Yusuf irkildi hiçbir şey an-
lamamıştı, biraz da korkmuştu ama 
içinden, “sabah sabah çattık deliye” 
dedi. Saçlı Hoca, sanki Yusuf’un içini 
okumuşçasına, “Ne delisi be adam... 
Ben sana taşlar ölü diyorum duyma-
dın mı? Bekle, tekrar geleceğim” di-
yerek gitti. Yusuf bakakaldı, bir şey 
diyemedi.  

“Taşların hepsi öldü” diyen Saç-
lı Hoca’nın amacı sadaka taşlarını 
yeniden diriltmektir. Bu nedenle 
her gittiğ iyerde devamlı ölü taşlar-
dan bahsetmiştir. Esnaflara sürekli, 
“Sabah namazlarını cemaatle kılın 
camiye gidin, dışarısı soğuk diye 
tembellik etmeyin, taşa toprağa fa-
kire nazar edin. Ölü taşların çoğu 
gömülü. Çıkartın diriltin. Taşları öl-
dürdünüz. Sizde öleceksiniz.  Defte-
riniz dürülecek. Temelli öleceksiniz” 
ifadelerini kullanmış ancak kimse 
buna bir anlam verememiştir. 

Sözlerinin karşlığının anlaşılma-
ması üzerine bu sefer, “Bu cuma sa-

bah namazına Hacı Fettah Camisine 
gelmeyenin ruhu ölecek, ruhu öle-
cek…” şeklinde sSokak aralarında 
dolaşıyor, herkesi soğukta Hacı Fet-
tah kabristanına bitişik camiye çağı-
rıyor. Çarşı esnafı, mahalleli tedir-
gin olmuştu. Durumu anlamak için 
Fahri Efendi’ye gittiler. Fakat bir gün 
önce hışımla dergâha gelmiş Fahri 
Efendiye’de aynı şeyleri söyleyip git-
miş, söylediklerine bir anlam vere-
memişti. Gelen esnaflara, “Meczup-
ların ısrarında hikmet vardır, Cuma 
günü sabah namazını Hacı Fettah’ta 
kılalım, Görelim Mevlâ neyler ney-
lerse güzel eyler” demiştir.  Cusa 
günü Hacı Fettah Camisi sabah na-
mazında tamamen dolmuş, fakat 
Saçlı Hoca görünmüyordu. 

Herkes bir anlam verememiş-
ti. Cami çıkışında, kapının önünde, 
elinde asası, her yeri kar ve çamu-
ra bulanmış, başına topladığı siyah 
saçları açılıp darmadağın ve beline 
kadar sarkmış, soğuktan bembeyaz 
olmuş yüzü ve o sabit bakışları ile 
duruyordu. Cemâat şaşkındı, Saçlı 
Hoca, Fahri Efendi’yi görünce elin-
den tuttu, sessizce camiye bitişik 
mezarlık duvarının yanına götürdü. 
Taş duvarın altı oyulmuş kar ve top-
rağı temizlenmişti duvarın altında 
uzunca, yuvarlak bir mermer sütün 
vardı. “İşte ölü taş burada, bura-
ya gömmüşler. O nu diriltin” dedi.  
Bunu söylerken sesi boğuklaşmıştı, 
gözleri yaşarmıştı. Fahri Efendi bir-
den saçlı hocaya sarılıverdi, başını 
saçlı hocanın göğsüne dayadı, ağla-
maya başladı, bir yandan,

—Vay benim sırlı dervişim bu-
muydu kaç gündür derdin, şimdiye 
kadar anlayamadım, affet beni… 
Diyor ona daha sıkıca sarılıyordu. 
Cemaat bir kez daha şaşkınlığın sus-
kunluğundaydı. Kısa boylu bembe-
yaz sakallı şeyh ve uzun ince boyu 
ve beline kadar dökülmüş saçları ile 
iki zıt adamın sarmaş dolaş ağlaşma-
ları. Onları büyülemişti. Fahri Efendi 
saçlıyı elinden tuttu, cemaate, “Gi-
rin camiye size anlatacaklarım var” 
diyerek durumu anlatmaya başladı.  
Alan elin veren elin belli olmadığı, 
gurur, kibir, eziklik ve mahcubiyet 
ortadan kalktığı, oraya bırakılan yar-
dımların ihtiyaç sahiplerine merhem 
olduğu sadaka taşı geleneğini an-
lattıktan sonra, “Ey cemaat. İşte bu 
nakış gönüllü, saçlı dervişimiz bunu 
bize aynı nezaketle anlatmak istedi, 
ama bu güne kadar anlayamadık. O 
duvarın altındaki taş eskilerin sada-
ka taşıdır. Doğrudur, ölüdür. Şimdi 
bize yakışan bu taşları bulup dirilt-
mektir aslına döndürmektir” dedi. 

Cemaat ağlamaya başladı, saç-
lı hocaya sarılıp af dileyenler vardı. 
O ise sessiz ve mahcuptu. Konya 
seferber oldu, köşe bucak sadaka 
taşı arandı, bulunanlar ihyâ edildi, 
lüzumlu görülen yerlere yenileri 
kondu. Saçlı Hoca, canlanıvermiş 
yüzündeki kasvet dağılmıştı. Bu 
olaydan sonra Fahri Efendi, fakir ve 
muhtaçları bulup, haberdar etme 
işini Saçlı Hoca’ya verdi. Hoca bun-
ların sırrını saklamakta eşsizdi. Ay-
rıca devamlı esnaf arasında dolaştığı 
için herkesin durumunu da bilirdi. 
Mahalleleri dolaşıyor zengin fakir 
herkese adres tarif ediyor, kimin ala-
cağı kimin vereceği belli olmuyordu.

O günlerde yeniden Yusuf’un 
dükkânına uğradı. Yusuf, bu sefer 

korkmadı. Saçlı Hoca, selam verdik-
ten sonra, “Yarın yatsı namazında 
Şeyh Elman (İşgalaman) Camisinde 
ol, tekrar uğrayacağım” diyerek, ay-
rılır. Böylece, soğuk kar ve kışla ge-
len sıkıntı atlatılmıştı. İşleri düzelen 
Yusuf sadaka taşlarından aldıklarını 
kuruşuna kadar kaydetmiş ve beş 
katını mümkünse on katını vermeyi 
adamıştı. Büyük bir azimle çalışıyor 
ve asla sadaka taşlarını unutmuyor-
du. Artık alan el, veren el, olmuştu. 
Saçlı hoca ile beraberce gönüllü ça-
lışmışlardı. Köyünü unutmadı cami-
nin köşesine yaptırdığı taşı diktirdi, 
köylülere sadaka taşının ne olduğu-
nu gözyaşları ile anlattı. Saçlı Hoca, 
böylece Anadolu’da küllenen ateşi 
yeniden  canlandırmıştı.

Saçlı Hoca, o günlerin mutlu te-
laşlarında sır oldu, Bir gün nasılsa 
döner, derviştir âdetidir dediler, te-
laşlanmadılar. Ancak bir daha geri 
dönemedi.
MEDİNE’YE HİCRET EDİŞİ VE VEFATI

Konya’dan hangi tarihte ve 
hangi sebepten dolayı ayrıldığı tam 
olarak bilinmemektedir. Kızı Fatma 
Zehra Hanım’ın anlattığına göre, 
1935-1936 yıllarında Konya’dan 
ayrılmış olabileceği düşünülmekte-
dir. Medine’ye göç sebebi, o dönem-
lerdeki bazı baskılarla, Peygamber 
Efendimize duyduğu muhabbettir. 
Nitekim o yıllarda Türkiye’den Me-
dine’ye gidip yerleşenlerin sayısı faz-
ladır. Hacıveyiszade İbrahim Efendi 
ve ailesi de aynı yıllarda Konya’dan 
ayrılmışlardır. Murtaza Efendi sekiz 
yaşlarındaki kızı Fatma Zehra Ha-
nım’ı bir yakın akrabasına emanet 
eder. İlk hanımından olan oğlu Cev-
det’i de kendi evinde bırakarak ve 
bir yolunu bularak Türkiye’yi terk 
eder. Bundan sonra hem kendisi, 
hem de çocukları için acılı ve sıkıntılı 
günler başlar. Annesini daha önce 
kaybeden Fatma Zehra Hanım baba 
hasretiyle, Murtaza Efendi de hem 
vatan, hem de evlat hasretiyle yanıp 
tutuşur. Türkiye’ye gönderdiği mek-
tuplarında yıllardır çocuklarından 
haber alamadığından yakınır, Kapı 
Camii ve Aziziye Camii civarındaki 
tanıdığı esnaflara selâmlar yollar. 
Murtaza Efendi, eline geçen parayı 
Konyalı hacılar vasıtasıyla hep kızına 
gönderir, ama çoğu ona ulaştırılmaz. 
Fatma Hanım’ın anne ayrı ağabeyi, 
kimsesizliğin verdiği sıkıntı, çevre-
den gördüğü kötü muamele ve baba 
hasretiyle, babasını bulmak, ona ka-
vuşmak ümidiyle yollara düşer. Bir 
süre sonra onun, Adana’da öldüğü 
haberini alırlar.

Mekke’den gönderdiği son iki 
mektubunda,  Konya’ya dönmek 
için niyet ettiğini ifade etmekte ve 
Konya’ya gönderdiği hediyelerden 
ve ellerine ulaşıp ulaşmadığından 
bahsetmektedir. Yalnız son mek-
tubunda imzasının üzerine yazdığı, 
“Zavallı Saçlı” ibaresi onun nasıl bir 
hâlet-i ruhiye içerisinde olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Murtaza Efendi, vatan ve çocuk 
hasreti içerisinde 5.12.1942 tarihin-
de hac esnasında Mekke’de vefat 
eder. Böylece onun, Türkiye’ye dön-
mesi nasip olmaz.

Vefatında onun geride bıraktığı, 
sadece 123 Riyal’den ibarettir. Tür-
kiye’ye neden dönemediği aşikârdır. 
Murtaza Efendi, iki evlilik yapar, ilk 
eşi Gülsüm Hanım’ın vefatı üzerine 
Hediye Hanım’la evlenir, ilk hanı-
mından Necati ve Cevdet adında iki 
oğlu, ikinci hanımından da Sıdıka, 
Cevat ve Fatma Zehra dünyaya ge-
lir. Fatma Zehra dışında çocuklarının 
hepsi kendisinden önce vefat eder.
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Başkan Altay, öğrencilerin sahur bereketine ortak oldu
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Uluslararası Mevlana Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde eğitim 
gören 68 farklı ülkeden öğren-
cilerin sahur bereketine ortak 
oldu. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Uluslararası Mevlana 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’n-
de okuyan öğrencilerle sahur-
da bir araya geldi. 68 farklı 
ülkeden öğrencinin eğitim 
gördüğü Uluslararası Mevlana 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’n-
de düzenlenen sahur prog-
ramında öğrencilerin sahur 
bereketine ortak olan Başkan 
Altay, farklı ülkelerden öğ-
rencilerin şehirdeki varlığının 
Konya için çok kıymetli oldu-

ğunu ifade etti. Başkan Altay, 
Ramazan-ı Şerif’in ümmetin 
birlik beraberliğine ve kardeş-

lik duygularının artmasına ve-
sile olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin tüm personelini aileleriyle birlikte iftarda buluşturdu. Kendisi 
de eşi ve çocuklarıyla birlikte iftar programına katılan Kavuş, masaları tek tek gezerek herkesle selamlaştı

Meram Belediyesi 
ailesi iftarda buluştu

Meram Belediyesi Ailesi iftar 
programında buluştu. İftara, eşi 
Feyza Kavuş ve çocukları ile birlik-
te katılan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’un yanısıra, Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, Daire Mü-
dürleri ve belediyede çalışanları, 
aileleriyle birlikte iştirak ettiler. İf-
tar öncesi kurulan sofraları tek tek 
dolaşan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, belediye personeli-
nin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ede-
rek hayırlı iftarlar diledi.

‘ALLAH BİRLİĞİMİZİ, 
DİRLİĞİMİZİ BOZMASIN’

İftar öncesinde kısa bir ko-
nuşma da yapan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’da 
yeni bir başarı hikayesi yazmak için 
en önemli olmazsa olmazın ‘Birlik 
ve beraberlik’ duygusundan geçti-
ğinin altını çizdi. Meram’ı geçmişi 
kadar ihtişamlı bir geleceğe hazır-
lamak için el birliği ile çalıştıklarını 
belirten Başkan Kavuş, “Meram’a 
kazandırılan her hizmetin arkasında 
sizlerin alın teri var. Bu hizmetleri-
mizi, birlik, beraberlik ve kaynaşma 
ile gerçekleştirdiğimiz sürece daha 
da bereketli olacaktır. Kurumların 
başarısında çalışma, azim ve de-
vamlılık unsurlarının yanı sıra bu 

duyguların da büyük payı vardır. 
İşte bugün bu birlikteliğimizi ve 
birbirimize olan muhabbetimizi ar-
tırmak için aynı sofranın etrafında 
buluştuk. Bizim başarılarımızın al-
tında sizlerin imzası, sizin arkanızda 
da eşleriniz ve çocuklarınızın feda-
karlıkları var. Bu sebeple biz hep 
birlikte büyük ve güzel bir aileyiz. 
Bu fırsatla ailemin her bir ferdine 
özverili çalışmaları ve gayretleri için 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah 
birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” 
diye konuştu.

‘BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZMANIN 
EN ÖNEMLİ KOŞULU; 

BİRLİK VE BERABERLİKTE’
Meram personelinin çalışma 

azmi ve gösterdiği dayanışma ile 
herkese örnek bir davranış gös-

terdiğini kaydeden Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Hep bir-
likte Meramlılar için sizlerle birlikte 
ter döküyor olmaktan dolayı ben 
son derece mutluyum. Daha güzel 
ve daha müreffeh bir Meram için 
el birliği ile çalışma mecburiyeti-
miz var. Verimli bir dönem olma-
sı amacıyla her argümanı ve her 
enstrümanı kullanmaya azmettik. 
Bu amaçla önemli bir adım attık. 
Sizlerin istek, öneri ve fikirlerinizi 
özgürce ifade edebilmeniz amacıyla 
bir anket gerçekleştirdik. Çünkü bu 
güzel insanların yaşadığı güzellikler 
şehrinde belediye olarak bir başarı 
hikayesi yazılacaksa bunu hep bir-
likte, el ele, gönül gönüle yazacağız. 
Bu yolda sizlerin düşünce ve görüş-
leri benim için çok kıymetli. İstişa-

relerimiz ve görüş alışverişlerimiz 
bununla sınırlı değil elbet. Her an 
birlikte ve içiçeyiz. Ancak bu anket, 
kurumsal anlamda da bir atılım 
gerçekleştirebilmemiz için bize ışık 
olacak. ”
‘MEVLAM ORUÇLARIMIZI HUZURA 

BEREKETE VE SAADETE
VESİLE KILSIN’

Ramazan ayının tüm İslam 
Alemine rahmet, bereket ve mağ-
firet getirmesini de dileyen Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Ramazan’ı her yönüyle ve en güzel 
şekliyle kutlayan bu şehirde, bu yıl 
ramazanın ruhuna uygun bir oruç 
ayı geçirmeyi arzu ettik. Bugün bu 
sofranın etrafında gerçekleştirdiği-
miz bu buluşma da bu arzumuzun 
bir tezahürü. Allah oruçlarımızı ka-
bul eylesin. Huzura, berekete, tüm 
dünyayı saran bir saadete vesile 
kılsın.

 Mevlam bizleri Ramazan Bay-
ramı’na ibadetlerimizi, oruçlarımızı 
kabul etmiş bir şekilde kavuştur-
sun. Bu güzel birlik ve beraberliği-
mizi de kıyamete kadar daim eyle-
sin” şeklinde konuştu. Konuşmanın 
ardından okunan ezan ve edilen du-
alarla oruçlar açılarak iftar yapıldı.
n HABER MERKEZİ 

Dolmuşçuların iftar buluşmaları sürüyor

Farklı duraklarda iftar organizas-
yonları düzenleyen minibüsçüler, 
iftarı hep birlikte açarak Ramazan 
ayının bereketini sofralarına yansıtı-
yor. Minibüsçülerin iftarı, renkli gö-
rüntüler oluşturuyor.

Konyalı dolmuşçular 11 ayın 
Sultanı Ramazan Ayında birlikte if-
tar açarak, bir araya geliyor. Kalfalar 
Durağında verilen iftara dolmuşçu-
ların yanı sıra, Konya Minibüsçü-
ler ve Umum Servis Araçları Esnaf 

Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ke-
nan Yavuz, Mustafa Gültekin, Sıktı 
Özgüç, Veysel Samat, Oğuz Bulan, 
Yusuf Bağcı ve Mustafa Oğuz’la bir-
likte Kalfalar Durak Başkanı Muam-
mer Kayırgan katıldı.

İftar yemeğine veren Kalfalar 
Durak Başkanı Mustafa Kayırgan, 
oda yönetimine ve dolmuşçulara 
iftara katıldıkları için teşekkür etti. 
Yine Özalkent Durağında verilen 
iftara KONESOB ile Konya Mini-

büsçüler ve Umum Servis Araçları 
Odası Başkanı Muharrem Karaba-
cak ve Birlik Genel Sekreteri Harun 
Gün, odanın yönetim kurulu üyeleri 
ve dolmuşçular katıldı. İftar yeme-
ğini Özalkent Durak Başkanı Hakan 
Emre Okka verdi.

Burada konuşan KONESOB ve 
Minibüsçüler Odası Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “Ramazan Ayının 
hep birlikte huzur ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu ay birlik beraberli-

ğimizin yanında, dostluğumuzun, 
kardeşliğimizin ve paylaşmanın 
güçlendiği bir aydır. İftar sofraları, 
yardımlaşma duygularının geliştiği 
ve uygulandığı sevgi ve saygı sofra-
larıdır. 

Bugünde bu sofrada sizlerle be-
raber olduk. Bizleri bir araya getiren 
ve emek veren herkese teşekkür 
ederek, Ramazan Ayının hayırlara 
vesile olmasını dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da ilaçlama 
çalışması başladı

Selçuklu Belediyesi, Sağlık 
İşleri Müdürlüğü tarafından oluş-
turulan 7 ilaçlama ekibi ilçede bu-
lunan tüm mahallelerde haşereye 
karşı mücadeleye hafta başı itiba-
riyle başladı. Sağlık İşleri Müdür-
lüğü tarafından oluşturulan sokak 
ilaçlama ekibi, belirlenen program 
ile tüm mahallelerde ilaçlama ça-
lışması yapıyor. İlaçlama işlemi 
sabah sabah 06.00-10.00 ve ak-
şam 18.00-23.00 saatleri arasın-
da yapılıyor. Çalışmalarda Sağlık 
Bakanlığı’nca onaylı doğanın den-
gesini bozmayacak ve insan sağ-
lığına zarar vermeyecek biyosidal 
ürünler kullanılıyor. 6’sı merkezde, 
1’i de dış mahallelerde olmak üze-
re toplam 7 ilaçlama ekibi, ilçede 
bulunan tüm mahalle, cadde ve 
sokakları periyodik olarak ilaçlıyor-
lar. İlaçlama çalışmalarında ULV 
ilaçlama makineleri kullanılıyor. 
İlaçlama ekipleri ilaçlamanın etkili 
olmadığı rüzgarlı ve yağışlı havalar 
dışında Selçuklu’da her mahallede 
haftada en az bir kez ilaçlama ger-
çekleştiriyor. 

Selçuklu’da şehir merkezinde 
gerçekleştirilen ilaçlama çalışma-
larının yanı sıra ilçeye bağlanan  
mahallelerde de ilaçlama yapılıyor. 
İlaçlama öncesi anons yapılarak 
vatandaşlar uyarılıyor. 

Uyarılarda kronik hastalığı olan 
vatandaşların ilaçlardan etkilen-
memesi için kapı ve pencerelerini 
kapatması isteniyor. 

Tüm Selçuklu sakinlerinin ra-
hat bir şekilde hem Ramazan ayı 
hem de yaz mevsimi geçirebilme-
leri için ilaçlama çalışmalarına ilçe 
genelinde devam ettiklerini ifade 
eden  Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuk-
lu’da hemşehrilerimizin sorunsuz 
bir yaz dönemi geçirmeleri için 
her mahallemizi haftada en az bir 
kere ilaçlıyoruz. Bu yıl ilaçlama için 
1 ton civarında ilaç kullanılması 
planlanıyor. İlaçlama çalışmaların-
da kullandığımız kimyasal madde-
lerin doğada yaşayan diğer canlıla-
ra zarar vermemesi için hassasiyet 
gösteriyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yalçın Eğitim Kurumları 
iftar yemeğinde buluştu

Yalçın Eğitim Kurumları ve 
Özel Yalçın Öğretim Kursları Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yalçın, Ramazan ayı münasebe-
tiyle bünyesinde bulunan öğret-
menleri ve çalışanlarını bir araya 
getirerek iftar yemeği verdi.

Konya’da üç ayrı merkezde 
görev yapan öğretmen ve çalı-
şanlarını bir araya getiren ve iftar 
yemeği veren Yalçın Eğitim Ku-
rumları ve Özel Yalçın Öğretim 
Kursları Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yalçın “Kurum olarak bir 
başarılı eğitim-öğretim yılının so-
nuna gelmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi 
pekiştirmek adına her yıl gelenek-

sel olarak Ramazan ayında iftar 
yemeğini organize ediyoruz. Bu 
yıl iftar yemeğimizi Selçuklu Ya-
zır (Ecdat ) şubemizin bahçesinde 
gerçekleştirdik. Tüm öğretmen 
ve çalışanlarımızın eksiksiz katılı-
mı bizleri mutlu etmiştir. Bu tür 
etkinliklere ara vermeden devam 
edeceğiz. Hedefimiz öğrencileri-
mize iyi bir eğitim vermek, başarı-
yı yakalamaktır. Bu da bünyemiz-
deki dinamik, çalışkan ve özverili 
öğretmenlerimizle olacaktır” dedi. 
Geleneksel Konya pilavının ikram 
edildiği iftarın ardından öğret-
menler ve çalışanlar çay eşliğinde 
sohbet etme imkanı buldu.
n HABER MERKEZİ
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KTO Karatay’da başarılı 
sporcular ödüllendirildi

KTO Karatay Üniversitesi yıl boyunca faaliyet gösteren aktif öğrenci topluluklarını ve başarılı spor 
takımlarını ödüllendirdi. Programda ‘Yılın Enleri’ne plaketleri KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve Rektör Prof. Dr. Bayram Sade tarafından takdim edildi
Öğrencilerin akademik birikiminin 

yanında sosyal ve kültürel anlamda da 
gelişimine önem veren bir eğitim an-
layışını benimseyen KTO Karatay Üni-
versitesi, yıl boyunca faaliyet gösteren 
öğrenci toplulukları ve spor takımlarını 
düzenlenen törende ödüllendirdi. KTO 
Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştiri-
len programa KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

52 TOPLULUK İLE 
206 ETKİNLİK, 25 BİN KATILIMCI

Sağlık Kültür ve Sportif Faaliyetler 
Koordinatörü Emre Yılmaz, yıl içinde 
yapılan faaliyetler konusunda katılım-
cılara bilgiler vererek, hedeflerinin her 
geçen yıl daha fazla ve nitelikli etkin-
likler yapmak olduğunu belirtti. Yıl-
maz, “Yıl boyunca 52 topluluğumuzla 
206 etkinlik yaparak 25 bin katılımcıya 
ulaştık. Yüzlerce insanın yüzünde gü-
lümsemeye, zihninde bir fikre bazen de 
ufkunda bir ilhama kaynak olduk. Ço-
cuklarımızın hayalini topluluklarımız ile 
gerçekleştirdik. Gelecek yıl daha fazla 
etkinlik yapmak için şimdiden fikir üret-
meye başladık.” diye konuştu.

EN İYİLER ARASINDA YER ALACAK
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, öğrenci-
lere tavsiyelerde bulunarak öğrencilik 
döneminde edinilen tecrübelerin de 
önemine vurgu yaptı. KTO Karatay’ın 
öğrencileri ile dünyanın en iyi üniversi-
teleri arasında yer alma hedefine doğ-
ru ilerlediğini aktaran Başkan Öztürk, 
“Sizler var olduğunuz için bu üniversite 
var. Birçok sosyal sorumluluk projesin-
de yer aldınız, değerli çalışmalar ger-
çekleştirdiniz. Üniversitelerin değerle-
rini mezunları belirler. Bu üniversiteden 
mezun olsanız bile ömrünüzün sonuna 
kadar KTO Karatay’ın bir parçasısınız. 

Gün geçtikçe büyüyen üniversitemiz 
2019 -2020 akademik yılında sizlerle 
daha iyi noktalara ulaşacak. Bir gün bu 
üniversite tıpkı yüzyıllar önce Karatay 
Medresesi’nin olduğu gibi dünyanın en 
başarılı üniversiteleri arasında yerini 
alacak.” ifadelerine yer verdi.

EN İYİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Öğrencilerin yoğun katılım göster-

diği ödül töreninde; ‘Yılın Etkinliği’, ‘Bir 
Hikayem Var’19 etkinliği ile Girişimci 
Liderler Topluluğu, ‘Yılın Projesi’ Genç 
Bireylerde Madde Bağımlılığı Farkında-
lığı Projesi ile Genç Yeşilay Topluluğu 
ve Kadim Medeniyetin Üreten Gençleri 
Projesi ile Teknogirişim ve İnovasyon 
Topluluğu oldu. Üniversite bünyesin-
deki diğer topluluklara da ‘Yılın En Ak-
tif Topluluğu’, ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan 
Topluluğu’, ‘Yılın Durdurulamayan Top-
luluğu’ kategorilerinde ödülleri verildi. 
KTO Karatay Üniversitesi toplulukları-
nın ödüllendirildiği ve ‘Yılın Enleri’nin’ 
belirlendiği Öğrenci Toplulukları ve 
Spor Takımları Ödül Töreni, hatıra fo-
toğrafının çekilmesi ve iftar yemeği ile 
sona erdi.  
n SPOR SERVİSİ

Bilardoda 19 Mayıs 
Turnuvası sona erdi 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3 
Bant bilardo turnuvası 17-19 Mayıs 2019 tarihleri arasın-
da yapıldı. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl 
Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3 Bant bilardo turnuvası 
17-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapıldı. 42 Sporcunun 
katıldığı 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda dereceye giren spor-
cular şu şekilde oluştu; 1.M. Sinan Avcı, 2.Abdurrahman 
Avcı, 3.Serkan Renklibay. n SPOR SERVİSİ

U18 şampiyonasına 
sayılı günler kaldı 

Konya ekibi Selçuklu Basketbol’un da mücadele 
edeceği Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’nın 
2018-2019 sezonu Altyapı faaliyetleri programında yer 
alan; U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası 27 
Mayıs-02 Haziran 2019 tarihleri arasında Kayseri’de ya-
pılacak. Müsabakaların teknik toplantısı 26 Mayıs 2019 
tarihinde Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu Lifos 
Salonunda saat 16.00 da yapılacak. Müsabakalar Kadir 
Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu 
olmak üzere 2 salonda aynı ayda başlayacak. U-18 Erkek-
ler Türkiye Basketbol Şampiyonasına 8 ilden Bahçeşehir 
Koleji, Balıkesir Basket, Beylikdüzü Basketbol İhitsas, Bor-
nova Belediyesi, Fenerbahçe, Galatasaray, 

Gaziantep Basketbol, İTO Eğitim ve Sosyal Hiz., Ko-
caeli BŞB Kağıtspor, Ormanspor, Öbek Boğaziçi Okulla-
rı, Selçuklu Basketbol, Teşvikiye Spor, Tofaş, Yeni Mamak 
Gençlik, Yeşim Spor olmak üzere 16 takım katılacak. 
 n İHA

ASKF Başkanı Remzi Ay 
TASKK iftarına katıldı 

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yö-
netim kurulu toplantısı TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez 
başkanlığında İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi’nde ger-
çekleşti. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baş-
kanı Remzi Ay’ın da aynı günün akşamı Konya ASKF yöne-
timiyle birlikte katıldığı İstanbul ASKF’nin geleneksel iftar 
davetine; Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan 
ile Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına açıklayan 
TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir’de iştirak etti. Özdemir, 
konuşmasında; Amatörlerin yanında olacağını ve destek 
vereceğini, tüm Türkiye’de oynanan 120 bin müsabakanın 
küçümsenemeyecek bir rakam olduğunu ve amatör ruh 
olmadan profesyonel olunamayacağını belirtti. 
 n SPOR SERVİSİ

Spora yönlendirme projesi semineri Konya’da yapıldı
Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyo-

nu Genel Başkanı Türker Aygündüz, üye 
sayısını bu yılın sonuna kadar 10 milyona 
çıkarmayı hedefledikleri belirterek, “İnşal-
lah 3 yıl içerisinde bu sayıyı 20 milyonun 
üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. 

Aygündüz, “Ortaöğretim Öğrencile-
rinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarıl-
ması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi” 
kapsamında düzenlenen seminer için 
geldiği Konya’da, açıklamalarda bulundu. 

Amaçlarının gençleri ve çocukları kötü 
alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu 
ifade eden Aygündüz, “Konfederasyonu-
muz, gençliğimiz için kurulmuştur ve 81 
ilde il başkanlıklarımız mevcuttur. Yurt 
içinde ve yurt dışında spor ve kültür etkin-
likleri düzenliyoruz. Konfederasyonumuz 
tüm ekibiyle Türk gençliğini kötü alışkan-
lıklardan uzaklaştırarak spora yönlendir-
meyi amaç edinmiştir. Türkiye gençliğine 
sahip çıkarak yeni Rıza Kayaalpler, Hamza 
Yerlikayalar ve Cemal Kamacılar yetiştire-
rek, ülkemize büyük katkılar sunmak isti-
yoruz.” diye konuştu.

“MİLLİ SPORUMUZ 
GÜREŞE DE İLGİ VAR”

Birçok ilde madde bağımlılığı ile mü-
cadele ve sporun faydalarına ilişkin çeşitli 

projeler başlattıklarını anlatan Aygündüz, 
şöyle devam etti: “Şu anda Türkiye gene-
linde 7 milyon 500 bin üyemiz var. Yap-
tığımız etkinliklerimizde günün hatırası 
olarak bütün çocuklarımıza forma hediye 
ediyoruz. Kurduğumuz stantlarımızda ço-
cuklarımıza, yazdırdıkları branşlara göre 
yönlendirme yapıyoruz. Bunu yaparken 
diğer federasyonlarımızla bağlantılı hare-

ket ediyoruz. 2020 yılı için hedefimiz en 
az 2 milyon gencimizi sporla buluşturmak. 
Gençlerimizin kabiliyetine göre her alana 
yönlendirme yapıyoruz. Tabii gençlerimiz 
en fazla futbol, basketbol ve yüzme alan-
larına ilgi gösteriyor. Bunların haricinde kı-
sım kısım da olsa karate, tekvando ve milli 
sporumuz güreşe de ilgi var. Bizler gençle-
rimizi diğer şampiyonlar gibi yetiştirmek 

için var gücümüzle çalışıyoruz.”  
“YIL SONUNA KADAR ÜYE SAYIMIZI 10 
MİLYONA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Aygündüz, kendilerine bağlı federas-
yonlarda spor yapan gençlerin madalya al-
malarından son derece mutluluk duyduk-
larını belirterek, en az 100 gencin de milli 
formayı giymeye hak kazandığını aktardı.

Bütün proje ve çalışmaları 3 bakanlık-
la ortaklaşa yaptıklarını anlatan Aygündüz, 
şunları kaydetti:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile 
birlikte hareket ediyoruz. Şu anda 7,5 
milyon olan üye sayımızı yıl sonuna kadar 
10 milyona ulaştırmak istiyoruz. İnşallah 
3 yıl içerisinde de bu sayıyı 20 milyonun 
üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Aslında 
gençlerimiz sporu seviyor ama maalesef 
aileler çocuklarını derslerden geri kaldığı-
nı düşünerek spordan alıyor. Bununla ilgili 
de Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız 
ortak çalışmalar neticesinde spor liseleri 
açıldı. Ayrıca sporla ilgilenen çocuklarımı-
zın devamsızlık endişesi de ortadan kaldı-
rıldı. İnşallah bundan sonra da spor liseleri 
ve spor üniversiteleri projelerimiz devam 
edecek. Bütün çalışmalarımız; gençlerimiz 
ve daha güçlü Türkiye için.” n İHA

Konyaspor Basketbol, finali iç saha maçlarına bıraktı
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı final serisi ikinci 

maçında temsilcimiz Konyaspor Basketbol, OGM Ormanspor 
ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçını kaza-
nan yeşil beyazlı takım, bu müsabakada istediği performansı 
ortaya koyamadı ve karşılaşmadan 70-58 mağlup ayrıldı. Bu 
sonuçla yarı final serisinde durum 1-1 oldu. Ancak Konyaspor 
Basketbol Takımı’nın final için avantajı devam ediyor. Yarı 
finalde 3 galibiyet alan takım finale yükselirken, temsilcimiz 
Konyaspor, evinde iki karşılaşma oynayacak. Konya ekibi, bu 
maçları kazanması durumunda finale yükselecek.

İLK YARIYA İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTİRDİ
Konyaspor Basketbol, Play – Off yarı final ikinci maçında 

Ormanspor ile karşılaştı. Maçın başında rakibine üstünlük 
kuran yeşil beyazlı takım savunmada da etkili olarak ilk peri-
yotu önde kapattı. 13-14 Konyaspor’un üstünlüğü ile geçilen 
ilk bölümün ardından ev sahibi takım OGM Ormanspor, ikinci 
periyotta üstünlüğü ele aldı. Konyaspor savunmasını rahat-
lıkla geçen ve hücumda etkinliğini artıran Ankara ekibi, öne 
geçmeyi başardı ve ayrıca farkı açtı. Karşılaşmanın ilk yarısı 
34-28 Ormanspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

KARTAL SAYI BULMAKTA ZORLANDI
Ormanspor ile oynadığı maça iyi başlayan anca iyi oyu-

nunu sürdüremeyen Konyaspor Basketbol, ikinci periyotta 
rakibine kaptırdığı üstünlüğü ikinci yarıda da sürdürdü. 3.pe-
riyotta rakip potaya sayı atmakta zorlanan yeşil beyazlı takım 
bu bölümde sadece 8 sayı bulabildi. Savunda da istediği 
performansı sergileyemeyen temsilcimiz, bu periyotu 53-36 
geride tamamladı. Konyaspor Basketbol – Ormanspor maçı-
nın son bölümünde de fark kapanmadı ve yeşil beyazlı takım 
karşılaşmadan 70-58 mağlup ayrıldı. Yarı final serisinde du-
rum 1-1 oldu. 

SIRADAKİ MAÇLAR KONYA’DA
Türkiye Basketbol Ligi yarı final serisinin ilk iki maçı 

tamamlandı. Konyaspor Basketbol, lig sıralamasında rakip-
lerine göre alt sıralarda olduğu için ev sahibi avantajı Or-
manspor’da yer aldı ve ilk iki müsabaka Ankara’da oynandı. 
Serinin 3. ve 4. maçları Konya’da oynanacak. Yeşil beyazlı ta-
kım, 26 Mayıs Pazar günü 16.00’da Ormanspor’u konuk ede-
cek. 4. maçı tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Dep-
lasmanda oynadığı iki maçtan birini kazanan temsilcimiz, iç 
sahada oynayacağı iki maçı da kazanırsa finale yükselecek. 
İki maç sonunda seride eşitlik bozulmazsa finale çıkan takım 
Ankara’da oynanacak olan 5. maç sonunda belli olacak.  
n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 20 9 4 69 32 37 69
2.M. BAŞAKŞEHİR FK 33 19 9 5 48 21 27 66
3.BEŞİKTAŞ 33 18 8 7 69 44 25 62
4.TRABZONSPOR 33 17 9 7 61 44 17 60
5.EY MALATYASPOR 33 13 8 12 46 44 2 47
6.ANTALYASPOR 33 13 6 14 38 52 -14 45
7.ATİKER KONYASPOR 33 9 16 8 40 38 2 43
8.FENERBAHÇE 33 10 13 10 41 43 -2 43
9.A. ALANYASPOR 33 12 7 14 36 42 -6 43
10.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 14 10 46 47 -1 41
11.İM KAYSERİSPOR 33 10 11 12 35 48 -13 41
12.MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 7 15 37 51 -14 40
13.KASIMPAŞA 33 11 6 16 51 59 -8 39
14.DG SİVASSPOR 33 9 11 13 45 51 -6 38
15.GÖZTEPE 33 10 5 18 35 41 -6 35
16.BURSASPOR 33 6 16 11 26 36 -10 34
17.BB ERZURUMSPOR 33 7 11 15 34 43 -9 32
18.AKHİSARSPOR 33 6 8 19 33 54 -21 26

Kayserispor, Karaman 
ile devam kararı aldı 

 İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet 
Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. 

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında sahasında oy-
nayacağı B.B.Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren İs-
tikbal Mobilya Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmanın 
hesabını yaparken kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik direktör 
Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. 

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Önü-
müzdeki sezon içinde birlikte çalışma konusunda teknik 
direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardık. 
Sayın Hikmet Karaman’dan transfer konusunda gerekli 
rapor alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmesi bi-
ten ve uzatmak istediğimiz oyuncularla gerekli görüşmeler 
sürmektedir. Ayrıntılar, hafta sonu oynayacağımız maçtan 
sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve ilerlemeler konusunda 
bilgi verilecektir” dedi. 

Başkan Erol Bedir, Bernard Mensah’ın transferi ile ilgili 
olarak da, “Ciddi bir ilerleme sağlanmış, hem kendisiyle 
mutabık kalınmış hem de kulübü Atletico Madrid ile bon-
servis görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, detaylar gö-
rüşülmektedir” açıklaması yaptı.  n İHA

Fenerbahçe, Abdullah 
Avcı iddialarını yalanladı 

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir Teknik Direktörü Ab-
dullah Avcı’nın takımın başına getirilmesi için herhangi bir 
görüşme yapılmadığını açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpte başarısız geçen sezonun ardın-
dan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı iddiaları 
ortaya atılmıştı. Yazılı bir açıklama yapan sarı-lacivertli ku-
lüp bu iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili açıklamada, “Dün 
ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları 
üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zo-
runluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Ab-
dullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Avcı ile direkt 
veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır” 
denildi.  n İHA

RPS
Konyaspor ailesi

iftarda biraraya geldi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ailesi iftarda biraraya geldi. İkinci Başkan Selçuk Aksoy, Konyaspor ailesinin 

her geçen gün büyüyeceğini söylerken, Aykut Kocaman ise büyüyen hedeflere ulaşmada aile olmanın önemine vurgu yaptı

Atiker Konyaspor’da yönetim ku-
rulu, teknik heyet, oyuncular, Ana-
dolu Selçukspor,  futbol akademisi 
ve amatör branşlarda görev yapan 
antrenörler, idareciler, kulüp binası 
ile tesislerde görevli profesyoneller, 
Konyaspor A.Ş personeli ve diğer çalı-
şanlar iftar yemeğinde bir araya geldi.

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi 
Kulluk ve teknik direktör Aykut Koca-
man’ın da hazır bulunduğu iftar yeme-
ği oldukça samimi bir ortamda geçti. 

Yemekte Konyaspor yönetim ku-
rulu adına bir konuşma yapan İkinci 
Başkan Selçuk Aksoy “Sayın başkan, 
değerli Konyaspor ailesi, hepiniz if-
tarımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu 
ramazan ikliminde hepinizin Allah’tan 
istediğiniz her şey gönlünüzün dileği 
gibi olsun. Takımın kulübün her şeyi, 
alt yapısından profesyonel futbolcu-
larına, çalışanlarına kadar bu akşam 

herkes burada. Adı üzerinde bu bir ta-
kım işi, ekip işi. Elde edilen, yaşanan 
ve yaşanacak başarılarda buradaki 
herkesin emeği olduğunun bilinme-
sini istiyoruz. Ve bu akşam burada 
bulunmak, hep beraber bir aile olarak 
iftarımızı açmak bizleri mutlu ediyor, 
gururlandırıyor.  İnşallah Konyaspor 
ailesi başarılarını mevcut başarılarını 
geliştirecek ve daha da büyüyecek. 
Tekrar geldiğiniz için hepinize teşek-
kür ediyorum. 

Bu vesile ile liglerin de sonuna 
geliyoruz. Bundan sonraki karşılaş-
malarda, çünkü burada diğer altyapı 
takımlarımız var bireysel anlamda 
yarışan sporcularımız var, A takımımı-
zın bu haftaki son maçı var. Herkese 
başarılar diliyorum. Aramızda şu anda 
maçlarından dolayı olamayan basket-
bol takımımıza da dün yarı finalin ilk 
maçını oynadılar ve kazandılar, yarın 

da ikinci maçları var onlara da bura-
dan başarılar diliyoruz. Ümit ediyoruz 
ki onlar da seneye süper ligde müca-
dele ederler. Hepinize tekrar teşekkür 
ediyorum katıldığınız için. Afiyet ol-
sun” dedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman 
ise konuşmasında aile olabilmenin 
önemine vurgu yaptı. Aykut Kocaman 
şöyle konuştu “ Şöyle başlamak lazım 
herhâlde en doğrusu, bu güzel akşam-
da geceyi düzenleyen yönetim kurulu-
na çok teşekkür ediyorum. Bütün Kon-
yaspor ailesini bir araya getirdiği için 
öncelikle. Hemen neden buradan bu 
şekilde başladım onu da söylemekte 
fayda var. Özellikle hedefe varılmak 
istenen bu yolda bütün ailenin bir ara-
da olması, birbirleriyle göz göze, diz 
dize, yan yana oturması her zaman ve 
her zaman, sadece bizim takımımızda 
değil bütün Konyaspor kulübü ve bran-

şları için hedefe giden yolda en ciddi 
ihtiyaç olan birlik ve beraberlik duygu-
sunu geliştiren olgulardan bir tanesi-
dir. Bu nedenle özellikle ve özellikle 
son zamanlarda büyüyen hedeflerle 
çıkılan bu yolda tekrar Konyaspor ai-
lesini bir araya getiren başta sayın 
başkan ve yönetim kurulu olmak üzere 
burada bulunan herkese çok çok te-
şekkür ediyorum. Yol uzun görünüyor. 
Herkese de güç ve kuvvet diliyorum bu 
güzel akşamda tekrar afiyet olsun çok 
teşekkürler.”

Yapılan konuşmaların ardından bu 
sezon Atiker Konyaspor’un oynadığı 
lig maçlarında atılan goller, kurtarış-
lar ve önemli pozisyonların yer aldığı 
video sunumu gerçekleştirildi. İlgiyle 
izlenen sunumun ardından Konyaspor 
Ailesini bir araya getiren iftar yemeği 
sona erdi. 
n SPOR SERVİSİ

Fransa maçı öncesi Başkan Altay’dan led sözü
Atiker Konyaspor taraftarının Fransa 

maçı öncesi başlattığı led kampanyası 
başarıya ulaştı. Bütün stadyum ışıklan-
dırması için Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay taraftarlara 
konu ile ilgilenme sözü verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stad-
yumu’nun yapıp aşamasında dış yü-
zeyde aydınlatma sistemi ve yüzeydeki 
panellerin birleşim noktalarına led sis-
temi kurulacağı açıklanmıştı. 

Ancak yapım tamamlandıktan son-
ra aydınlatma sistemi hiçbir zaman 
tam anlamı ile çalıştırılmadı. Bu durum 
Türkiye-Fransa maçı öncesi yeniden 
gündeme geldi. 

Bir twitter kullanıcısı (Konyaspor 
Pride) tarafından gündeme getirilen 

konu Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’a iletildi. Baş-
kan Altay kendisine, “Sayın başkanım 
stadyumun dış yüzeyindeki ledler si-
metrik olmayan bir şekilde, gelişigüzel 
yanıyor. Bunun tasarruf için yapıldığı 
söyleniyor. Fransa gibi bir markayı 
ağırlayacağız. Bu ledlerin tamamı dö-
şenemez mi” şeklinde seslenen taraf-
tara konu ile ilgileneceğini söyledi. 

Büyük bir yatırım maliyeti olmama-
sı durumunda sorunun çözülebileceğini 
belirten Altay’a taraftarlar yaklaşımın-
dan dolayı teşekkür etti. Eğer proje ger-
çekleşirse Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu Fransa maçında dış yüzey 
aydınlatması ile görsel ziyafet sunacak.  
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de son hafta heyecanı yaşanacak
Spor Toto Süper Lig’de 2018-

2019 sezonunun 34. ve son haftasın-
da heyecan bugün yapılacak 4 maçla 
başlıyor. Geçen haftaki “sezon fina-
linde” Medipol Başakşehir’i yenerek 
şampiyonluğunu ilan eden Galatasa-
ray, iddiası bulunmayan Demir Grup 
Sivasspor’a konuk olacak. Sivas Yeni 
4 Eylül Stadı’nda saat 21.00’de baş-
layacak maçı hakem Zorbay Küçük 
yönetecek.

Tarihindeki ilk şampiyonluk şan-
sını geçen hafta kaçıran ve lig ikinci-
liği garanti olan Medipol Başakşehir, 
sezonu evinde, altıncılık mücadelesi 
veren Aytemiz Alanyaspor maçıyla ta-
mamlayacak. 3. İstanbul Başakşehir 
Fatih Terim Stadı’ndaki saat 18.00’de 
başlayacak müsabakada hakem Ba-
hattin Şimşek düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katıla-

bilmek için ön eleme oynama şansını 
yitiren Beşiktaş, geçen hafta yenildiği 
Trabzonspor ile çekiştiği üçüncülük 
mücadelesinde, iddiası olmayan Ka-
sımpaşa’yı konuk edecek. Siyah-be-
yazlılar, galibiyet halinde sezonu 
üçüncü sırada tamamlayacak. Voda-
fone Park’ta saat 21.00’de başlayacak 
maçın hakemi Mete Kalkavan.

Beşiktaş galibiyetiyle üçüncülük 
şansını son haftaya taşıyan Trab-
zonspor ise bir diğer Karadeniz ekibi 
Çaykur Rizespor’a konuk olacak. 
Bordo-mavililer, maçı kazanıp, Be-
şiktaş’ın puan kaybı halinde sezonu 
üçüncü bitirecek. Çaykur Didi Stadı’n-
da saat 21.00’de başlayacak maçı ha-
kem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

DÜŞECEK TAKIMLAR 
PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK
Son sıradaki Akhisarspor’un ar-

dından ligden düşecek iki takım 26 
Mayıs Pazar günü yapılacak maçların 
ardından belli olacak. Ligde son haf-
taya 32 puanlı Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor 17’nci, 34 puanlı Bur-
saspor ise 16’ncı sırada girdi. Düşme 

hattının hemen üstündeki 15’inci Göz-
tepe’nin ise 35 puanı bulunuyor. 

Son maçlarda Göztepe, evinde 
MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. 
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’a, 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 

İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk 
olacak.  Göztepe, MKE Ankaragücü 
maçını kazanması halinde diğer so-
nuçlara bakmaksızın ligde kalmayı 
başaracak. Bu durumda diğer iki ta-
kım ligden düşecek.

Göztepe’nin berabere kalması ha-
linde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde ka-
labilmesi için Bursaspor’un puan kay-
betmesi gerekiyor. Sezon sonunda 
Göztepe ile Bursaspor’un olası puan 
eşitliğinde genel averaja bakılacak. 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 
Göztepe’nin puanlarının aynı olması 
halinde ise İzmir temsilcisi rakibinin 
gerisinde kalacak. Göztepe, Bur-
saspor ve Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor’un sezonu aynı puanda bitir-
meleri halinde ise Göztepe düşecek, 
Erzurum ekibi lige tutunacak. 

Spor Toto Süper Lig’de 34. ve son 

haftanın maç programı şöyle:
Bugün: 18.00 Medipol Başakşe-

hir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul 
Başakşehir Fatih Terim), 21.00 Be-
şiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park), 
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gala-
tasaray (Sivas Yeni 4 Eylül), 21.00 
Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur 
Didi)

25 Mayıs Cumartesi: 19.00 Ati-
ker Konyaspor-Akhisarspor (Konya 
Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar: 19.00 Gözte-
pe-MKE Ankaragücü (Bornova), 19.00 
İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor (Büyük-
şehir Belediyesi Kadir Has), 19.00 
Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor 
(Yeni Malatya), 19.00 Fenerbah-
çe-Antalyaspor (Ülker).  
n AA
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Bundan tam 26 yıl önce bugün, Elazığ-Bingöl karayolunda, savunmasız ve silahsız 33 askerimiz, bölücü terör örgütü PKK’lılarca 
hain ve alçakça şehit edildi. Hain saldırının yıldönümünde şehit edilen askerlerimizden biri de Er Mevlüt Özkan’dı

Unutmadık, unutturmayacağız!

Vatan savunması söz konusu ol-
duğunda gerisinin teferruat olduğu bu 
topraklarda nice yiğitler yetişmiş, ye-
tişmeye de devam edecek. Vatanı için 
gözünü kırpmadan canını feda eden 
kahramanlara şükran borçluyuz. Bu 
kahraman yiğit evlatlarından birinin adı 
Mevlüt Özkan. 

*** 
Şehit annesi Havva Özkan: “Ma-

yısın 24’üydü, 33 erin içindeydi yav-
rumda. Hepsini delik deşik etmişler. Bu 
dünya o hainlere de kalmadı, askerimiz 
şehitlerimizin hesabını sordu, kanlarını 
yerde bırakmadı. Bize de bir gurur kal-
dı. Çok iyi bir çocuk olduğu için vatanı-
mıza kurban verdim”

*** 
Bundan tam 26 yıl önce bugün, Ela-

zığ-Bingöl karayolunda, savunmasız ve 
silahsız 33 askerimiz, bölücü terör ör-
gütü PKK’lılarca hain ve alçakça şehit 
edildi. 

Hain saldırının yıldönümünde 
şehit edilen askerlerimizi ve sivil va-
tandaşlarımızı rahmetle anıyoruz, 
mekanları cennet, ruhları şad olsun. 
Unutmadık, unutturmayacağız. Vatan 
sağolsun. 

Vatan savunması söz konusu ol-
duğunda gerisinin teferruat olduğu bu 
topraklarda nice yiğitler yetişmiş, ye-
tişmeye de devam edecek. Vatanı için 
gözünü kırpmadan canını feda eden 
kahramanlara şükran borçluyuz. Bu 
kahraman yiğit evlatlarından birinin 
adı, Mevlüt Özkan. 

1973 yılında Konya’ya dünyaya ge-
len Mevlüt Özkan, Havva-Saffet Özkan 
çiftinin ilk gözağrısı, evlerinin bitmek 
bilmeyen neşesiydi. 

Daha sonra iki kardeşi daha dün-
yaya gelen şehidimiz, ilkokul eğitimi-
nin ardından anne-babasının çok arzu 
etmelerine rağmen okumak istemez. 
Daha küçük yaşta sanayide oto elekt-
rikçi olarak çıraklık yapıp, haftalık ile 
çalışır. 

Dönemin yoksulluğu ile büyüyen 
bir genç olarak aldığı her haftalıkla aile-
sine katkıda bulunur, elinden geldiğin-
ce çocuklara çikolata, gofret gibi yiye-
cekler alır dağıtır. 

18’li yaşlarda, her genç gibi güzel 
bir kıza gönlünü kaptıran şehidimiz, 
onun peşinden aylarca koşar ve sonun-
da ikna eder. 

Askerliği gelene kadar 1,5 yıl görü-
şür, birbirlerine aşıktırlar. Karşılıklı sev-
giyle geleceğe dair hayaller kurmaya 
başlamışlardır. 

“GİTMEDEN İÇİME KOR 
ATEŞİNLE YAKTIN OĞLUM”

Sayılı zaman çabuk geçer ve yirmi 
yaşında, vatan için yola düşen binlerce 
askerden biridir artık. 

Acemi birliği Manisa-Kırkağaç’a 
çıkan ve sülüsünü aldığında eve gelir 
annesinin ellerinden tutar, gözlerinin 
içine bakar, “Bak annem, ben asker 
ocağına gidiyorum, ana ocağı değil ora-
sı. Ne olacağını bilmiyorum, ölmek var 
dönmek yok belki de” der. Annesi de 
kızarcasına “Ne diyorsun oğlum sen. 
Bu söylenecek söz değil. Birçok genç 
askere gidiyor geliyor, bir sen mi dön-
meyeceksin?” yanıtını verir.

“Annem biliyorum zor fakat orası 
asker ocağı. Her şeye hazırlıklı ol, şehit 
olursam ağlama, gazi olursam arama. 
Beni bir getiren bulunur” diyen şehidi-
mize annesin Havva Hanım yerinden 
kalkarak, “Mevlüt sus artık! Gitmeden 
içime kor ateşinle yaktın oğlum sus” 
diyerek her annenin göstereceği tepkiyi 
verir.  

Şehidimiz, “Ana bunlara hazırlıklı 
ol” demekte ısrar eder. 

“HER AN ŞEHİT OLACAĞIM 
GİBİ BİR HİS VAR İÇİMDE”

Konya’dan askere uğurlanırken 
tüm sevdikleriyle vedalaşıp yeni bir 
başlangıç için birliğine teslim olur. Yak-
laşık 2,5 ay süren zorlu eğitimin ardın-
dan komando olmanın onurunu yaşar. 

Dağıtım izni için memleketine yani 
Konya’ya gelir. Bir haftalık izin içerisin-
de görmediği kimse kalmaz, bu süre 
zarfında ailesiyle, sevdiğiyle, ve dostla-
rıyla hasret giderir.

Geldiği günün ertesinde, arkadaş-
larıyla pikniğe gider, onlara da içinde 
yaşadığı yoğun duygulardan bahseder, 
“her an şehit olacağım gibi bir his var 
içimde” demiştir.  

Gitme vakti gelmiştir, vatan görevi 
onu bekler, “Anne Baba ben size baka-
cağım gelince” diyerek hayır dualarını 
alıp ana ocağından ayrılmıştır.  

Usta birliği Van’a çıkmıştır. Diğer 
asker arkadaşlarıyla birlikte toplanmak 
için Malatya’ya gidecektir. 

Usta birliği için Van Merkeze git-
mek için çıktıkları yol, şehidimiz ile 
birlikte 33 vatan evladının da son yol-
culuğu olmuş. 33 genç, daha birliğine 
bile teslim olamadan PKK’lı teröristler 

tarafından yapılan hain saldırıda şehit 
edilmiş.   

Yer: Elazığ-Bingöl Karayolu Bilaloğ-
lu Mevkii. 

Tarih: 23 Mayısı 24 Mayısa bağla-
yan gece

Yıl: 1993
Malatya’da toplama kampında iki 

minibüse bindirilen, sivil giysili, ünifor-
ma ve postalları çantalarında, ellerinde 
silah bile olmayan 33 vatan evladının 
şehit verildiği olay. Bingöl’e 10 kilomet-
re mesafede dar bir yolda, ilk virajı geç-
tikten sonra, başlarında Şemdin Sakık 
ile 50 PKK’lı terörist tarafından pusuya 
düşürülen, sivil erlerden oluşan 50 kişi 
esir alınmış. Gece boyunca dağda yü-
rütülen askerler, teröristler tarafından, 
mola verdikleri bir yerde Doğulu-Batılı 
diye ayrılmış ve Batılı olan 34 askeri, 
eğitim kampına götürmüşler. Dağda 
koşar adım yürürlerken gece 03.00 
sıralarında, yan yana dizdirdikleri ana 
kuzularını, gencecik fidanları acıma-
dan kurşuna dizmişler. Hepsinin öldü-
ğünden emin olmak için bile yüzlerce 
kurşun yağdırmışlar. Toplamda sıkılan 
bin 570 mermi, 33 genci şehit etmiş, 
33 eve ateş düşmüş, 33 ananın ciğe-
ri yanmış. Neredeyse asker başına 50 
mermi. Mevlüt Özkan, bu hain saldırı-
da ebedi şehadet şerbeti içen şehitleri-
mizden biri. Bu saldırıda yaralı kurtulan 
erlerden birinin hayatta kalması ve ya-
ralı olarak yakınlardaki karakola haber 
vermesi sonucu gelen araçlarla şehitle-
rimizin cenazesi olay yerinden alınmış.

İşin en acı tarafı, bir gün önce gön-
derdikleri evlatlarının bir gün sonra 
şehadet haberini almak olmuş aile için. 

“ÇOCUKLARIMIZI YOLLADIK, 
YOLDA KALDILAR”

Havva Hanım, “Üç oğlumdan birini 
şehit verdim 1993 yılında Elazığ-Bingöl 
yolunda şehit edilen 33 erin içindeydi. 
Çocuklarımızı yolladık, yolda kaldılar, 
pusuya düşürdüler hainler. Evlat acı-
sının ölçülür biçilir bir yanı yok. Allah 

bizlere sabırlar versin. Devletimize, 
milletimize hayırlısını versin” diye duy-
gularını dile getirdi. 

Anne Havva Özkan, oğlunun şeha-
det haberini ilk andıkları anı ise şöyle 
anlattı: 

“Şehit haberi öğlene doğru geldi. 
Babası kalp hastasıydı. Ben ondan çok 
korktum ancak o acıya rağmen yine de 
gurumuzla 20 sene yaşadı. Oğlumun 
acısıyla 5 yıl önce vefat etti. Şehitlerimiz 
geldiğinde yer gök bile ağladı. Mayısın 
24’üydü, 33 erin içindeydi yavrum da. 
Hepsini delik deşik etmişler. Bu dünya 
o hainlere de kalmadı, askerimiz şehit-
lerimizin hesabını sordu, kanlarını yer-
de bırakmadı. Bize de bir gurur kaldı. 
Çok iyi bir çocuk olduğu için vatanımıza 
kurban verdim”

Şehidimizin cenazesi memleketine 
defnedilmiş. Rabbimize olan inancı ai-
leyi ayakta tutmuş. 

“ÇOK GÜZEL HAYALLERİ VARDI”
Şehit oğlunun hayalleri olduğunu 

dile getiren anne Havva Hanımın, “Çok 
güzel hayalleri vardı. Askerden geldik-
ten sonra işini kuracaktı, evlenecekti. 
Bir kızla konuşmuş, söyledi. ‘Anne ben 
gelince nişanlanacağım’ diye. Şehadete 
erdikten sonra o kızcağızda zor günler 
geçirdi. Hepimiz temelden sarsıldık. O 
sevdiği kızla otobüste, yolda denk gel-
dik mi hala görüşürüz. Evlendi, çocuk-
ları oldu. ‘Ben sana bakarım annem’ 
derdi. Dediği gibi de baktı bana. Her şe-
yim ondan” derken kelimeler boğanıza 
düğümleniyor, gözleri doluyor. 

“GURURUMUZLA YAŞIYORUZ”
Her şehit haberi geldiğinde aynı 

acıyı yaşadıklarını söyleyen anne Hav-
va Hanım, anlatmaya şöyle devam etti:

“Bize gelen acı onlara da geldi diye 
aynı acıyı hissediyoruz, yaşıyoruz. Allah 
sabrını verecek, ayakta kalacaklar. Baş-
ka yapacak bir şey yok. Rabbim, sabrını 
da veriyor. Acı büyük ancak sabır bas-
tırıyor onu. Bir gurur var, sabır var. Biz 
ne yaptık değil, ne yapacağız değil, ne 

olduk değil, olduğumuz yerde kalmayı 
tercih etmemiz lazım. Nasılsa öyle ol-
mayı tercih etmemiz gerekir. Allah’a 
şükür öylede olduk. Olduğumuz gibi 
kaldık, gururumuzla yaşıyoruz.” 

“BİR OĞLUMU KAYBETTİM 
ÇOK OĞUL KAZANDIM”

Diğer çocuklarının iyi olduğunu, 
birinin Valilik’te diğerinin ise Tarım İl 
Müdürlüğü’nde çalıştığını ifade eden 
şehit annesi Havva Özkan, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Eşim vefat ettikten sonra 
ben evimde yalnız yaşıyorum. Günlerim 
bazen sıkıntılı geçiyor bazen iyi geçiyor. 
Saatim saatimi tutmuyor. Oğlumun ve 
eşimin mezarını sık sık ziyaret ediyo-
rum. Bir oğlumu kaybettim fakat çok 
oğlum oldu. Allah razı olsun herkesten, 
memnunuz. Her dediğimiz oluyor, her 
istediğimize bir ret duymadık, görme-
dik. Gururumuzla yaşıyoruz. Bir tarafı-
mız hep noksan. O noksanlığımız kimse 
tamamlayamaz ancak o noksanlığı da 
dolduran gerek askeriyeden gerek hal-
kımızdan çok insan var, çok şükür. 

Bugün, şehit Mevlüt Özkan’ın ismi, 
Konya’da adının verildiği bir sokakta 
yaşatılıyor.

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Mevlüt Özkan’ı rahmet 
ve minnetle andık, annesi Havva Öz-
kan’a plaket takdiminde bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağla-
mak, ülkemizin bölünmez bütünlüğü-
nü koruma uğruna her türlü fedakarlığı 
gösteren şehidimiz Jandarma Koman-
do Er Mevlüt Özkan başta olmak üzere 
33 askerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyoruz, mekanları cennet, 
ruhları şad olsun, ailelerine sabırlar ih-
san eylesin. 

*** 
“Aziz Türk Milleti; 
Ansızın silahsız savunmasız 33 ar-

kadaşımla birlikte haince kaçırılıp bu 
hayata veda ettik. 1993 yılı mayıs ayın-
da yaşanan bu kanlı katliam hepimizin 
acı geçmişi olsun. Kininizi diri tutup 
şehitlerinize sıkılan bir kurşunu bile 
unutmayınız. Biz bir ölür bin diriliriz! 
Siz yaşayın diye bin kez de ölürüz. Beni 
ve tüm şehit arkadaşlarımı unutmayın 
unutturmayın. 

Vatan sağolusun.”

katkılarıyla

Haber:
Ali Sait ÖGE

Fotoğraflar:
Mürsel ÇETİN

24 MAYIS 2019

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

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

SUMAK METAL AİLESİ...

24 Mayıs 1993 yılında Elazığ-Bingöl Karayolu güzergahında Bilaloğlu Mevkiinde, bölücü 
terör örgütü PKK üyelerince,  savunmasız ve silahsız erlere düzenlediği hain yol kesme 

eylemi ile şehit edilen 33 askerimiz için olayın yaşandığı yerde Anıt Mezar yaptırıldı. Türk 
bayrağı şeklindeki anıtta hilalin içinde yer alan 33 şehit erin temsili fotoğraflı mezarlarına 

aileleri tarafından memleketlerinden getirilen topraklar serpildi. 33 metre yükseldiğinde Türk 
bayrağının da dikildiği anıt mezar Anıttepe’de her yıl tören düzenleniyor. 

Şehidimizin babası Saffet Özkan. 
(5 yıl önce vefat etti)



Oksidatif stres, vücut metabo-
lizması sırasında üretilen serbest 
radikaller ve bunların vücuttan 
temizlenmesi ile ilgili antioksi-
dan sistem elemanları arasındaki 
dengenin serbest radikaller lehine 
bozulması durumudur1. Kanser, 
kardiyovasküler ve nörodeje-
neratif hastalıklarda oksidatif 
stresin etkisi olduğunu söylüyor 
uzmanlar. Ayrıca şizofren, dikkat 
eksikliği, hiperaktivite ve ruhsal 
bozukluklarına da oksidatif stresin 
sebep olduğu konuşuluyor son 
zamanlarda. Bu tip rahatsızlıkların 
tedavisini doktorlar genelde önce beslenmeyi 
düzenliyor, arkasından da antioksidan savun-
mayı destekleyen A, C, E vitaminleri takviyesi 
önerebiliyor. Tabiiki yukarıda saydığım her-
hangi bir hastalıkla karşı karşıya geldiğinizde 
öncelik her zaman doktorunuzun tavsiyeleridir. 

Günümüzde özellikle büyükşehirlerdeki 
yaşantımızdan dolayı, tükettiğimiz gıdaların 
doğallığından emin olamadığımız için beslen-
memiz bozuldu maalesef. Hazır gıda tüketimi, 

dışarıda yemek yeme sıklığımız 
arttığından beri alerjik reaksiyon-
ların arttığını düşünüyorum ben 
şahsen. Bu gözlemimdeki en bü-
yük etmen ise doğan çocukların 
birçoğu alerjik doğuyor. Oysaki 
bizim neslimizde alerji vakaları-
nın nadir göründüğünü hatırlı-
yorum. Bu sebeplerden dolayı, 
çocuklarımız için evde yemek 
pişirmeyi önemseyip, doğal gı-
dalardan tüketmeye çalışmalıyız, 
mesela yoğurdumuzu evde ma-
yalayarak başlayabiliriz. Bunun 
dışında hazır çorbalardan, hazır 

bulyonlardan kaçınmakta çocuklarımızın sağlığı 
için çok önemli. Evde kemik suyu kaynatarak, 
onu da yemeklerine katarak yemeklerin besin 
değerlerini artırabilirsiniz. Bir de son olarak 
söylemek istediğim şey de sebze ve meyveleri 
mevsiminde tüketerek hem çocuğumuzun hem 
de toplum sağlığına destek olabiliriz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiy-
le.. 
Kaynak: 1. Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry, Betül Mazlum, current 
Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505
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Günümüz 
koşullarında, maruz 
kaldığımız çevresel 
etkiler, hava kirliliği ve 
kimyasallarla vücudumuz 
her gün baş etmeye çalışıyor. 

Ancak artık kendi kaynakları yeterli değil. Dışarıdan doğal kaynaklarda 
desteklenmesi gerekiyor.

Zeytin yaprağı içeriği, Akdeniz ülkelerinde yüzyıllardır geleneksel tıbbi bir ürün olarak 
kullanılmakta. Akdeniz tipi beslenme ile kardiyovasküler hastalık riskinin azaldığına ilişkin 
araştırmalar uzun zamandır yapılıyor. Zeytin ve zeytin yaprağının buradaki etkisi göz ardı 
edilemez.

İçeriğinde bulunan oleuropein isimli aktif madde zeytin yaprağının antioksidan özelliklerinden 
sorumlu. Oleuropein’in antioksidan etkinliğine ilişkin çok sayıda bilimsel araştırma var. Bu 
çalışmalar, oleuropein ve diğer polifenollerin beyaz kan hücrelerinin çoğalması ve diğer savunma 
mekanizmalarını destekleyerek bağışıklık sistemini düzenlediğini gösteriyor.

Oleuroperin, hücrelerin hidrojen peroksit gibi oksijen radikallerine karşı koruyarak antioksidan 
etki gösteriyor. Hücre içi ve hücreler arası birçok yolak üzerinden etki ederek, inflamasyonun 
giderilmesi, kan şekeri regülasyonu, kan yağlarının düzenlenmesi, tansiyonun dengelenmesi 
ve bilişsel fonksiyonların korunmasında olumlu sonuçlar sunuyor. Yapılan klinik çalışmalarda, 
oleuroperinin üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını azaltan, sinir hücrelerini ve kan 
hücrelerini oksidatif stresten koruyan etkili bir doğal antioksidan olduğunu vurguluyor. 

Vücudunuza zeytin yaprağının gücüyle destek olabilirsiniz.
Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere.
-Gorzynik-Debicka M, et al Potential Health Benefits of Olive Oil and Plant Polyphenols. Int J Mol Sci. 2018.
-Somerville V, et al. The Effect of Olive Leaf Extract on Upper Respiratory Illness in High School Athletes: A Randomised Control Trial. Nutrients. 2019.
-Lins PG, et al. In vitro antioxidant activity of olive leaf extract (Olea europaea L.) and its protective effect on oxidative damage in human erythrocytes. Heliyon. 2018.
-Kucukgul A, et al. Antioxidant Effects of Oleuropein on Hydrogen Peroxide-Induced Neuronal Stress-An In Vitro Study. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem. 2019.

Hayatın kaynağı nefestir. Her nefeste ciğer-
lerimize çektiğimiz oksijen, kan yoluyla tüm 
dokularımıza dağılır.  Oksijen yaşamın devamı 
için vazgeçilmez bir elementtir ancak dokularda 
enerji üretimi için kullanıldığında, reaktif oksijen 
radikallerinin oluşumu için bir kaynak oluşturur. 

Yapısında eşlenmemiş elektron bulunduran 
atom veya moleküller serbest radikaller olarak 
adlandırılır. Serbest radikaller eşlenmemiş elekt-
ron bulundurduklarından, kararsız yapıdadır ve 
vücudumuzdaki moleküllerden elektron çalarak 
kararlı duruma geçmeye çalışırlar.  Normal şartlarda vücudumuzda oluşan reak-
tif oksijen radikallerine karşı antioksidanlar da oluşur ve her ikisi denge halin-
dedir. Ancak bazı durumlarda zararlı oksijen radikallerinin miktarı artar. İltihap 
durumları, ultraviyole ışınlar, zihinsel stres ve yorgunluk, bağışıklık sisteminin 
bozulması, radyasyon, pişirme sırasında gıdalar içinde organik maddelerin 
yanması, kimyasal temizlik ürünleri, tutkal, boya, tiner, parfümler ve böcek 
ilaçları gibi kimyasallar, alkol ve sigara kullanımı, hava kirliliği, egzoz dumanı 
gibi durumlar vücudumuzun kendi kendine baş edemeyeceği kadar fazla serbest 
oksijen radikali oluşmasına neden olur. Oksijen radikallerinin artması oksida-
tif stres denilen duruma yol açar ki, bu süreçte vücudumuzdaki yapıtaşı olan 
proteinler, yağlar ve karbonhidratlar yıkıma uğrar, genetik yapımızı oluşturan 
DNA’mızda bozulmalar başlar. Kalp damar hastalıklar, sindirim ve solunum sis-
temi hastalıklar, kanser, diyabet, yaşlanma, sperm ve yumurta fonksiyonlarında 
bozulma, üreme fonksiyon bozuklukları gibi birçok rahatsızlığa sebep olabilir. 
Bu durumların önlenmesi için vücuttaki antioksidan miktarı artırılarak yeniden 
denge oluşturulması gerekir. Vücudumuz bazı antioksidanları kendisi ürete-
bilir, fakat bu yetersiz kalır. Antioksidanlar, beslenme yoluyla elde edilebilir, 
renkli sebze ve meyvelerden, ve tohumlardan bolca alınabilir. Nar, siyah üzüm, 
böğürtlen, domates, havuç, brokoli,  fındık, fıstık, ceviz gibi gıdalar oldukça 
yüksek antioksidan etkinlik gösteren içeriklere sahiptir.

Bağışıklık sistemimizin biraz da düştüğü, daha fazla uykusuz ve yorgun 
hissettiğimiz bu dönemlerde vücudumuzdaki oksijen radikallerinin çoğalmasını 
önlemek için, gıdaları olabildiğince kızartmadan tüketmek, direk ateşe maruz 
bırakmamak ve haşlama tercih etmek, kimyasallara maruz bırakılmış ambalajlı 
gıdalardan ve sigara gibi alışkanlıklardan uzak durmak önemli.

Bizim için savaşan antioksidanları çoğaltmak içinse doğal kaynaklar her 
zaman doğru adres. Nar çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı, fındık yağı, antep 
fıstığı yağı, likopen ve özellikle zeytin yaprağından elde edilen doğal destekle-
yici kaynaklar son derece yüksek antioksidan etkinlikleri ile oksijen radikalleri-
ne karşı vücudunuza ihtiyacı olan desteği veriyor.
-Whayne TF, Saha SP, Mukherjee D.,Antioxidants in the Practice of Medicine; What Should the Clinician Know? Cardiovasc Hematol Disord 
Drug Targets. 2016;16(1):13-20. -Halliwell B.Free radicals and antioxidants: updating a personal view. Nutr Rev. 2012 May;70(5):257-65. 
-Amir Aslani B, Ghobadi S. Studies on oxidants and antioxidants with a brief glance at their relevance to the immune system. Life Sci. 2016 
Feb 1;146:163-73 -Carocho M, Ferreira IC.A review on antioxidants, prooxidants and related controversy: natural and synthetic compounds, 
screening and analysis methodologies and future perspectives. Food Chem Toxicol. 2013 Jan;51:15-25
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Akdeniz’in Gücü
Zeytin Yaprağı 

Doğal Antioksidanlarla, 
Rahat Nefes Alın

Antioksidanlarla Sağlıklı Kalın
Vücudumuzun en küçük birimi 

olan hücrelere saldıran 
ve hücrelerde büyük 
değişimlere neden 
olan yıkıcı molekülle-
re “serbest radikaller” 
adı verilir. Canlılardaki 
kimyasal süreçler özel-
likle oksitlenme, serbest 
radikallerin oluşmasına 
neden olur. Yüksek derecede 
reaktif olan bu serbest radikaller, vücudu-
muzdaki farklı moleküllerle reaksiyona 
girerek hücrelerimize zarar verirler. Böyle-
ce hücrelerin anormalleşmesine, ölümüne, 
kanser oluşturmasına neden olan birtakım 
zincir reaksiyonlara yol açarlar. 

Serbest Radikaller Neden Oluşur? 
Gelişmekte olan teknoloji, çevre kirli-

liği, zirai ilaçlar, sigara, ultraviyole ışınları 
ve diğer birçok etken canlıların, özellikle 
de insanların, çeşitli zararlı etmenler ile 
karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. 
Buna ek olarak, iş ve yaşam koşulları gibi 
sebepler de, stres düzeyinin artmasına 

neden olabilmektedir. 
Çevresel ve psi-

kolojik etkiler 
bireylerde ser-
best radikal olu-
şumuna neden 
olabilir. Serbest 

radikal oluşumu 
ve artışı ile çeşitli 

hastalıklar artmakta 
ve bu da toplum sağlığını 

olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıklara 
çözüm getirmek öncelikle bu hastalıkların 
oluşumunu engellemekle gerçekleşebilir. 
Bunun için de ilaçlardan öte tüketilen 
sağlıklı besinler önem kazanmaktadır. 
Antioksidan içeren besinler bu amaçla 
tüketilebilecek önemli besin gruplarıdır.

Neyse ki; vücudumuzda bu oksidan 
sisteme karşı geliştirilmiş antioksidan bir 
savunma mekanizması mevcuttur. 

Antioksidanların en genel tanımı, 
insan vücundaki ve gıdalardaki serbest 
radikallerin olumsuz etkilerini ve oluşu-
munu durduran veya yok eden maddeler-

dir. Bu sistem sayesinde yaşlılık etkilerinin 
minimum olduğu daha sağlıklı bir yaşam 
sürdürmekteyiz. Antioksidan özelliği 
keşfedilen birçok madde bulunmaktadır.  
Bu maddelerin bir kısmını diyetimizle 
(bitkilerden) alırken; bir kısmını vücut 
kendisi, serbest radikallere karşı bir savun-
ma sistemi olarak üretir. 

Antioksidanlardan yeterince yararlana-
bilmek için nasıl alınmaları gerektiğini de 
iyi bilmek gerekir. 

Cold Press Sağlıklı Yağların
Güçlü Antioksidan Etkisi 

Cold Press ürünlerin bileşimlerinde 

yüksek oranda bulunan doymamış yağ 
asitleri, vitaminler ve antioksidan bi-
leşikler, kalp damar sağlığını ve sinir 
sistemi sağlığını korumaya yardımcı olur. 
Cold Press ürünlerin yapısında yağda 
çözünen A, D, E ve K vitaminleri bol 
miktarda bulunur. Özellikle E vitamini ve 
diğer antioksidan maddeler özelliklerini 
kaybetmezler. Bu sayede kan lipidlerinin 
düzenlenmesinde, damar sağlığının korun-
masında, oksijen radikallerinden kaynaklı 
hücresel hasarın azaltılmasında etkilidirler.

Cold Press yöntemi ile elde edilen 
ürünlerde bulunan ve yapıları korunan 
vitamin ve antioksidan bileşikler, harici 
kullanımında cildin güçlendirilmesine, 
kırışıklığa yol açan serbest radikal hasarla-
rının önlenmesine yardımcı olurlar.

ABD’de sağlıkla ilgili en 
çok duyacağınız kelimelerden 
bir tanesi antioksidandır. Pek 

çok yiyecek, içecek ya da 
destek üründe duyarsınız 

antioksidan kelimesini. 
Antioksidanlar 
konusunda pek çok 
blog ve yazı ile 
karşılaşabilirsiniz.  
Peki neden bu kadar 
önemli?  

Vücudumuzun 
en küçük yapı 
taşı hücrelerdir.  
Hücrelerimizin 

sağlığı da tüm vücut sağlığımız için çok 
önemlidir. Hücrelerimize en çok zarar veren 
etmen ise oksidasyon dediğimiz süreçtir. Her gün 
oksidasyonu tetikleyen olaylar olur vücudumuzda. 
Yediklerimiz, içtiklerimiz, hava kirliği ve önemlisi 
sigara oksidasyona neden olur. 

Oksidayon olduğunda hücreler zarar gördüğü 
için pek çok  sistemimiz etkilenir.  Kalp damar 
hastalıklarından, şeker hastalığına ve hatta kansere 
kadar pek çok hastalıkta oksidasyonun etkilerinden 
bahsedilmektedir. O zaman nasıl önlem almalıyız?

Özellikle şeker hastalığı olan kişilerin 
kanlarında fazla bulunan şeker molekülü 
oksitlenmeye açıktır. Oksitlenen şeker molekülü 
ise ölümcüldür. Başta damarlar olmak üzere pek 
çok dokuya zarar verir. 

Oksidasyona karşı antioksidan maddeler 
kullanarak korunabiliriz. Bu maddeler 
oksidasyonun neden olduğu zararlı etkileri ortadan 
kaldırarak vücudumuzu korurlar. Şimdiye kadar 
pek çok antioksidan tanımlanmıştır. Örneğin A, C 
ve E vitaminleri, likopen, zeytin yaprağı ekstresi 
güçlü antioksidanlardır. Bu ürünleri hayatınıza 
destekleyici olarak kattığınızda oksidasyon sonucu 
oluşan hasarlara da karşı durabilirsiniz   

Hücrelerimizi 
Koruyalım…

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Kaynaklar: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri. / http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/2611/1/2014-25%2C30.pdf, / http://maycalistaylari.comu.edu.tr/maycalistaylari/phocadownload/userupload/lise2/Danisman/Birsen_Demirata_Ozturk.pdf

• Cold Press Sağlıklı Yağlar: Cold Press yönte-
miyle doğal olarak elde edilen bu ürünler güçlü 
birer antioksidan kaynağıdırlar.
(Nar çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı, çörek 
otu yağı, antep fıstığı yağı, susam yağı, deve dikeni 
tohumu yağı blister ve rezene yağı  fotoları pet şişe) 
 • Zeytinyağlı Kudret Narı: Antioksidan ve yara 
iyileştirici özelliklerinden dolayı gastrit ve ülser 
tedavisine de yardımcı olabileceği çalışmalarla 

gösterilmiştir.
 • Zeytinyaprağı Ekstresi: Yaşlanma karşıtı ve 
antioksidan etkiye sahiptir.
 • Üzüm Çekirdeği Ekstresi: Antioksidan içeriği 
ile çağımızın toplum sağlığı problemi metabolik 
sendroma karşı yardımcı olur
 • Gingko Biloba Ekstresi: Dünyada hala yaşayan 
en eski ağaç türüdür. Bu kadar uzun yıllar yaşaya-
bilmesinin nedeni güçlü antioksidan etkisidir.

 • Likopen: Karotenoid ailesine ait en yüksek an-
tioksidan özelliği olduğu belirtilen bileşen likopen 
sağlığın korunmasına yardımcı olarak kullanılır. 
 • Koenzim Q10+Omega 3 Balık Yağı: Hücreleri 
hasara karşı koruyan en önemli antioksidandır. Hızlı 
ve kolay emilim için balık yağı içinde sunulmuştur. 
 • Multivitamin: Multivitaminler içeriğindeki anti-
oksidanlar, açığa çıkan serbest radikallerin meydana 
getirdiği oksidatif strese karşı koruyucu ajanlardır.

Zade Vital’den Antioksidan Kaynağı Güvenilir Destekler: 

Soğuk algınlığından gribe, kanserden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa 
karşı koruyucu özelliği olan antioksidanlar son yıllarda giderek ön plana çıkıyor


