
Galericiler kolaylık istiyor
Pandemi sürecinde ekonomik ola-
rak oldukça zorlandıklarını belir-
ten Konya Oto Lastik Oto Yıkama 
ve Oto Galericiler Odası Başkanı 
Adem Uzman, “İl dışından Araç 
alacak Galerici esnafımızın işle-
rinin kolaylaştırılması için, vergi 
kaydı ve oda kaydı olan üyelerimi-
ze şehir dışına çıkabilmeleri için 
kolaylık sağlanmalıdır. Cumartesi 
ve Pazar günleri sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulandığından 
işlerimiz yarı yarıya düştü” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

ALNIMIZ AK 
BAŞIMIZ DİK
Konya Valiliği tarafından esnafa dağıtılmak üzere Konya Büyükşehir Belediye-

si’ne 6 milyon TL kaynak aktarıldığı iddialarına tepki gösteren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı U. İbrahim Altay, bu iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi

VERİLMEYECEK HESABIMIZ YOK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Mevlâna Kültür Merkezinde düzenlediği basın 
toplantısı ile son günlerde tartışma oluşturan “Konya 
Valiliği’nin belediyeye esnafa destek için 6 milyon 
TL verdi” iddialarına tepki gösterdi. Bu iddianın 
tamamen yalan olduğunu belirten Başkan Altay, ve-
rilmeyecek bir hesaplarının olmadığına dikkat çekti. 

KONYA’YI BİZ SAVUNURUZ
Konya’nın yalanlarla hakarete maruz kaldığını bu 
konuda Konya’yı sonuna kadar savunacaklarını dile 
getiren Başkan Altay, “Burası bir payitaht şehirdir. 
Her Konyalının üzerine düşen görev bu şehre haka-
ret edilmesinin önüne geçmektir, Konya'nın hakkının 
savunulmasıdır. Hele bu şehirde kamu görevlilerinin 
buna daha çok dikkat etmesi gerekir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

KONESOB’dan 
bir ilk daha

Çatalhöyük
tarihe ışık tutuyor

Hobi bahçeleri 
sezonu açtı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB), 
Türkiye’de bir ilke daha imza 
atarak Türk Standartları Enstitü-
sü (TSE) tarafından verilen TSE 
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim 
Sistemi Belgesi’ni aldı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Çumra’daki 9 bin yıllık Çatal-
höyük’te bulunan binlerce yıllık 
tablet, belge ve objeler tarihe 
ışık tutuyor. Çatalhöyük kazı 
projesi ekibinden arkeolog 
Numan Arslan, “Duvar resim 
sanatı her evde görülüyor. 
Çatalhöyüklü sanatla içli dışlıy-
mış” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Hobi Bahçeleri’nde 
ekim sezonu açıldı. Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
hem Ramazan’ı bahçelerinde 
geçiren hem de bahçelerine 
ekim dikim hazırlıklarına başla-
yan vatandaşları ziyaret ederek 
kolaylıklar diledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Minik Egehan tedavi 
için destek bekliyor

Ribat Eğitim Vakfı
yüzleri güldürüyor

Konya’da tıp dilinde Spinal Musküler Atrofi olarak 
adlandırılan SMA Tip 1 hastası olan 4 yaşındaki 

Egehan, Almanya’da ‘Zolgensman’ gen tedavisi gö-
rebilmesi için destek bekliyor. n HABERİ SAYFA 14’TE

Ribat Eğitim Vakfı Aşevi, ‘Ramazanda birlik ve bera-
berlik vakti’ sloganıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 

gıda yardım kolisi dağıtımını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Yaptığı yardımlarla Ribat, bu Ramazan’da da yüzleri 

güldürüyor. n HABERİ SAYFA 4’TE
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KONYA GÜZEL VE 
YENİLİKLERE AÇIK

MEVLANA’YI KARAKOÇ’TAN
OKUMAK AYRICALIKTIR 

TÜRK KİMLİĞİ İÇİN 
ÇALIŞIYORLAR

ŞEHRİMİZ HER ZAMAN 
YANIMIZDA OLSUN

İSLAM DAVASINDAN
HİÇ TAVİZ VERMEDİ

MÜZİĞİMİN ANA 
FİKRİ ANADOLU

1974 yılında ailesi ile birlikte Konya’ya gelen ve şehre 
hayran kaldığını belirten Prof. Dr. Bedrettin Mercimek, 
Konya’nın üniversiteleri ile yerel markaları ile gelişime 
ve yeniliklere açık güzel bir şehir olduğuna dikkat çekti.

n KONYA İLE YOĞRULANLAR 16’DA

Konya’nın yetiştirdiği 
önemli isimlerden olan 
merhum Hacı Ali Kap, 
yaşadığı sıkıntılı süreç-
lere rağmen Milli Görüş 

ve İslam davasından 
hiç taviz vermedi. 

Merhum Kap, hayatı 
boyunca hayra motor, 
şerre fren olmayı gaye 
edinmişti. n PANDEMİ-

DE KAYBETTİĞİMİZ 
DEĞERLERİMİZ 2’DE

Sezai Karakoç, diri-
liş neslinin mimarı 
ve bu toprakların 

eşsiz bir değeridir. 
Şiirleriyle, nesir-
leriyle bir neslin 

yetişmesine ömrünü 
adamış olan Kara-
koç’un kaleminden 
Mevlana’yı da oku-
mak bir ayrıcalıktır. 

n MEVLANA 
AŞIKLARI 9’DA

Ahde Vefa Turan 
Birliği Derneği 
Genel Başkanı 

Harun Maral, Türk 
İslam coğrafya-
sında milli ve 

manevi değerlerle 
bezenmiş Türk 

kimliğini korumak 
ve yüceltmek için 

çaba harcadıklarını 
söyledi. n KONYA 

STK’LARI 10’DA

Konya’da kerpiç bir 
evde doğup büyüyen, 

müzik dünyasında 
şöhrete ulaşan ve 
birçok filme hayat 

veren müziklere imza 
atan Vedat Sakman, 

“Müziğimin ana fikrinin 
Anadolu olduğunu 

düşünüyorum” dedi. 
n GURBETTEN KONYA’YA 

BAKANLAR 7’DE 

Konya’nın yetiştirdiği önemli 
müzik insanlarından Ra-

mazan Küçükkoyuncu, “Kon-
ya’da sanatçı olmanın birinci 
dezavantajı kendi şehrinin 

müzik organizasyonları 
için tercih edilmemektir. 
Şehrimizin büyükleri iyi 

günümüzde kötü günümüzde 
yanımızda olsun yeter” diye-

rek Konya’ya sitem etti. 
n KONYALI ŞAİR, SES SANAT-
ÇILARI, BESTEKARLAR 8’DE 

RAMAZAN'DA YENİGÜN



Konya’nın önemli isimlerin-
den biri de Merhum Hacı Ali Kap. 
İmam Hatip camiasının değerli 
hocalarından olan merhum Kap 
Hoca, pandemi döneminde vefat 
eden önemli isimlerimiz arasında 
yer alıyor. İslâm karşıtı olan kişi-
lerle gerek sözlü, gerekse fiili mü-
cadele eden merhum Kap, Milli 
Görüş ve İslâm davasından zerre 
kadar taviz vermeyen bir isim ola-
rak dikkat çekiyordu. Kendisi ile 
birlikte hareket eden dava adamla-
rı Nevzat Arabacı, İsmail Kaya, Ali 
Gümrah, Orhan Sert gibi sayısı az 
ama yürekleri taş gibi olan İslâm 
mücahidleri ile adeta hayra motor, 
şerre fren olmayı gaye edinmişler-
di. Araştırmacı-Yazar Salih Sedat 
Ersöz, Merhum Hacı Ali Kap’la il-
gili bilinmeyenleri şöyle anlatıyor; 

İMAM HATİP YILLARI 
Resmi olarak 1940 gerçek 

olarak 1941 yılında Bozkır, Sa-
rıoğlan köyünde dünyaya geldi.  
Babası Kara Ahmet, annesi Es-
mehan kadındır. İlkokulu köyünde 
okur. İlkokulu bitirdikten sonra 
köyünden ayrılır. Önce hafızlık 
için Karaman’ın o zamanki adıyla 
Losta’ya (Akarköy) gider. Sonra 
da Konya’ya gelerek İmam Hatip 
Okuluna kaydolur. Hacı Ali Kap 
hocamı sağlığında ziyaret ettiği-
mizde kendisinden dinlemiştik.

Köyün ağası, bir çobanı öldü-
rür. Cinayet Hacı Ali Kap’ın babası 
Kara Ahmet’in üzerine yıkılır. Bu 
iftira yüzünden haksız yere 2 yıl 
hapis yatar. Daha sonra suçsuz 
olduğu anlaşılır. 

Osmanlının son dönemleri 
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
dönemlerinde Hadim’de yaşayan 
İbrahim Ağa namıyla meşhur 
zalim ve eşkıya bir adam varmış. 
Bu zalim adamın vurduğu vurduk 
imiş. 60 efesi ve kızanı ile köylü-
lere kök söktürür, herkese zulme-
der, mallarına çöker, insanların 
karısına, kızına tasallut edermiş. 
Hatta kendisini ziyarete gelmediği 
gerekçesiyle Hadim Kaymakamını 
zorla getirterek çırılçıplak soyup 
kırbaçlamış ve çıplak olarak bırak-
mış. 

Bu zalim adam Sarıoğlan kö-
yünün 44 bin dönüm arazisine 
el koymuş. Herkesi tehditle, bazı 
resmi kişileri de rüşvetle sustur-

muş. Köylüler başka çare bulama-
yınca bu zalim adamı öldürmeye 
karar vermişler. Öldürme görevini 
de daha önce cinayete adı karış-
tığı için olsa gerek Kara Ahmet’e 
vermişler. Kara Ahmet de görevi 
yerine getirerek tekrar hapishane-
ye düşmüş. Böylece Kara Ahmet 
büyük nam yapar. Hacı Ali Kap, 
hayatı boyunca işte bu Kara Ah-
met’in oğlu olarak tanınacaktır. 

GÜREŞ YILLARI 
1955 – 1962 yılları arasında 

okuduğu İmam Hatip Okulunda 
güreşe başlar. Güreş hikâyesini 
de Hacı Ali Kap hocam bize şöyle 
anlatmıştı:

“Güreş müsabakalarında her 
yıl Sanat Okulu, İmam Hatip’i ye-
niyordu. Bu beni tetikledi, güreşe 
başladım. Amacım İmam Hatip 
Okulunu birinci yapmaktı. Güreşe 
başladığım yıl ben birinci oldum 
ama okul olarak yine Sanat Okulu 
şampiyon oldu. Bir sene sonraya 
iyi hazırlanıp şampiyon olmaya 
kararlıydık. Benim rakibim Türkiye 
Şampiyonu idi.  Takım arkadaş-
larımızla birbirimize söz verdik. 
Ben şampiyonu yenecek, okulu-
muzu da şampiyon yapacaktık. 
Çok çalıştık. Hocam bana ters 
kravat oyununu öğretti. Sonuçta 
ben şampiyonu yenerek Türkiye 
Şampiyonu oldum, İmam Hatip’te 
birinci oldu. O yıldan sonra her yıl 
birinci olduk.” 

1962 yılında İHO’dan mezun 
olduktan sonra Konya Yüksek 
İslâm Enstitüsü’ne başlar. Edebi-
yat Hocası olan Kemal Edip Kürk-
çüoğlu tahtaya şu dörtlüğü yazar:

Kur’an’da neler var? Deme, 
Kur’an’da neler var,

Esrarına âgah olan insanda 
neler var?

Enginde kulaç sallamadan 
inci bulunmaz,

Bilmez kıyı sakinleri, umman-
da neler var?

İSLAM’LA DALGA 
GEÇEN PİYESE TEPKİ 

Hacı Ali Kap, bu dörtlüğü hem 
yazan hem de çok güzel okuyan 
hocasından çok etkilenmiş ve Ne-
cip Fazıl, Mehmet Akif’i okumaya 
başlamış. Yüksek İslâm Enstitü-
sü’nde okurken 1965 yılında tüm 
Anadolu’da Hülle isimli bir piyes 
sahneye konmaktadır. Piyes açık-

ça İslâm ile dalga geçmekte, hal-
kın inancı ile alay etmekte, İslâm 
dini itibarsızlaştırılmaktadır. Halk 
yer yer tepki gösterse de geri adım 
atılmaz ve piyes Konya’ya da gelir. 
Halktan bir heyet Vali ile görüşüp 
piyesin sahneye konulmamasını 
talep ederler ama netice alınmaz. 

Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 
bir grup bir araya gelerek piyesin 
sahnelendiği Devlet Tiyatroları 
Salonunu basmaya karar verirler. 
Bunlar; Hacı Ali Kap, Muammer 
Tan, Mustafa Doğan, Süleyman 
Çınar, Naci Bolay, Mahmut Ko-
yuncu, Nurettin Gülden ile Trab-
zonlu Ali Ofluoğlu ve Ramazan 
Ofluoğlu’dur. 

Piyesin başlama saatinde 
Anıtta toplanırlar. İstiklâl Marşı 
söyleyerek kol kola salona gi-
rerler. Polis barikatı aşılır. Vali 
de salondadır. Çok sayıda olan 
polis hem jopla müdahale eder, 
hem de tuttuğunu yakalar ama 
Hacı Ali Kap sporcu olduğu için 
bir türlü yakalanmaz. Daha son-
ra Valiyi dövdü diye efsaneleşir.  
Bu arada dışarda bekleyen halkı 
da galeyana getirir ve onların da 
içeri girmelerini sağlar. Fırsatını 
bularak Nurettin Gülden ile birlikte 
sahneye fırlarlar. Nurettin Gülden 
sahnede “salondakilere hitaben 
“alçaklar, şerefsizler, sizler de va-
tan ve din duygusu yok mu? Bu 
piyesi nasıl seyredersiniz?” diye 
haykırır. Saat 21.00 de başlayan 
eylem saat 23.00 de sona erer. 
Bu arada yakalanan 7 kişi halkın 
tepkisinden çekinilerek ve Beledi-
ye Başkanı Nalçacı’nın da devreye 
girmesiyle, valinin emriyle serbest 
bırakılır. Salonu basan kahraman-
lar Osman Paşa marşını söyleye-
rek okulun yurduna geri dönerler.  

Dönerler ama bir az sonra yurdu 
asker basmış ve 80 kişi gözaltı-
na alınmıştır. Sorgulamada 8 kişi 
tespit edilir ve tutuklanırlar. Hapis-
hanede de kahraman olarak karşı-
lanırlar. Hele hele Kara Ahmet’in 
oğlu olarak Hacı Ali Kap ayrı bir 
ilgi görür. 5 ay ceza alırlar, 17 gün 
hapis yatarlar ve tahliye olurlar.  
1966 yılında Yüksek İslam Ensti-
tüsü’nden mezun olur ve Adana 
İmam Hatip Okuluna öğretmen 
olarak ilk tayini yapılır. Daha sonra 
Konya İmam Hatip Okuluna tayin 
edilir. Adana ve Konya’da çok sa-
yıda olayla karşılaşır. İslâm karşıtı 
olan kişilerle gerek sözlü, gerekse 
fiili mücadeleler yapmıştır.  Haya-
tı hep mücadele ile geçmiş ama 
Milli Görüş ve İslâm davasından 
zerre kadar taviz vermemiştir. 
Kendisi ile birlikte hareket eden 
dava adamları Nevzat Arabacı, 
İsmail Kaya, Ali Gümrah, Orhan 
Sert gibi sayısı az ama yürekleri 
taş gibi olan İslâm mücahidleri 
ile hayra motor, şerre fren olmayı 
gaye edinmişlerdir. Gerek MTTB 
gerekse daha sonra kurulan 
Akıncılar Teşkilatları çatısı altında 
yılmadan hep bu gaye uğruna 
mücadele vermişlerdir. Bu mü-
cadeleleri, 80 darbesinden sonra 
çok çile ve işkence çekmelerine 
sebep olmuş yine de davalarından 
vazgeçmemişlerdir. 

ZORLU BİR SÜREÇ      
Hacı Ali Kap hocamızın ha-

yatının bilinmeyen bölümlerini, 
bilhassa 80 darbesinden sonraki 
kısmını oğlu Fatih Kap’ın kalemin-
den okuyalım: 

“Babam Hacı Ali Kap, Toros-
ların eteğinde bulunan Bozkır’ın 
Sarıoğlan köyünde dünyaya 
gözlerini açmış. Daha küçük yaş-

lardayken ilkokul öğretmenine 
öykünerek okuyup öğretmen ol-
mayı kafasına koymuş. Bir şeyi 
kafasına koyduğu zaman asla o 
hedefinden vazgeçmemesi, şart-
lar ne olursa olsun mutlak surette 
hedefine yürümesi babamın en 
karakteristik ve takdir ettiğim bir 
özelliğidir. Hafız olmak için gittiği 
ablasının bulunduğu Karaman’ın 
Akarköy’ünde Musa hocanın 
rahle-i tedrisinden geçmiş. Fakat 
hayatı boyunca içinde hep ukde 
olarak kalacak hafızlık emeline 
ulaşamamış. 

Babam, Konya İmam Hatip’te 
okuduğu günlerden bahsederken 
çoğu zaman günde bir öğünle ik-
tifa ederdik derdi. Bir tek elbisesi 
olduğu için o elbiseyi yıkadığında 
iç çamaşırlarıyla elbisesinin kuru-
masını beklermiş. Böylesine zor 
şartlar içinde tahsilini sürdürmüş. 

Esasen babam tam bir asker 
karakterindeydi. Babamda, Ana-
dolu’yu İslam yurdu yapan gazile-
rin ruhunu görürdüm. Tuna boy-
larında, viyana önlerinde at sürüp, 
kılıç sallayan yiğit akıncıların ruhu 
vardı onda... Ölmeden önce hasta 
haldeyken bile Diriliş Ertuğrul dizi-
sini gözyaşları içinde izler, yüreği 
kabına sığmazdı. Yüksek İslam 
Enstitüsü’nde okurken akacağı 
yatağı bulan bir nehir gibi yüce 
İslam davasına bağlanmış.

Öğretmenliğinde tek gayesi 
davasını öğrencilerine anlatmak 
ve dava şuurunu aşılamaktı. Öğ-
rencileriyle ve aileleriyle ilgilenir, 
ihtiyaçlarını gidermeye, sorunla-
rını çözmeye çalışırdı. Talebeleri 
üzerinde tesiri yüksekti. Derken 
1980 darbe yılları gelip çattı. Ba-
bamı 80 ihtilalinde o zamanlar At 
hârası şeklinde olan Fahrettin Al-
tay kışlasına götürmüşler. Babam 
42 gün içeride yatıyor işkence 
görüyor. 

Fahrettin Altay kışlasının ko-
mutanı Yüzbaşı Necdet, babamın 
pehlivanlıktan arkadaşı… Bu 
yüzbaşı hapishaneden çıkacaklar 
listesinin sonuna babamın ismini 
yazıyor. Babamı salıyorlar. Çok 
sürmüyor babamın arkadaşı Nev-
zat Arabacı içeriden terzi Ali’yle 
haber gönderiyor. Hacı Ali abiye 
söyleyin çabuk kaçsın tekrar içeri-
ye alacaklar diyor. Daha sonraları 

Nevzat Arabacı demiş ki bana iş-
kence ederken subaylar, araların-
da “Hacı Ali Kap’ı neden saldınız? 
Derhal onu getirin” diye aralarında 
tartışıyorlardı. Hapishaneden ge-
len bu haberle babam Vatanı terk 
ediyor. Tam üç yıl yoktu babam. 
12 Eylül darbesi babamı bizden 
koparmıştı. 

Önce Almanya, sonra Avus-
turya’nın Linz şehrinde kalmış ve 
Milli Görüş camilerinde imamlık 
yapmış, çocuk okutmuş. Evimi-
ze zaman zaman istihbarattan 
adamlar geliyor, babam hakkında 
sorular soruyorlardı. Bir keresin-
de babam hakkında sorular sor-
duklarında annem kapının önüne 
bayılıp düşmüş. Bu olaydan sonra 
bir daha da bizi rahatsız etmediler. 
Yer bakır gök demir günler...

O dönemlerde Almanya’da 
çocuklara Kur’an öğreterek müte-
selli olduğunu söylerdi. Özallı yıl-
lar başlayıp da Türkiye’de ihtilalin 
şedit günleri geride kalınca babam 
korka korka Türkiye’ye döndü, 
fakat Türkiye’de babamı çok zor 
şartlar bekliyordu. Bir kere sevdiği 
öğretmenlik mesleğine dönemi-
yor. İş güç olmadan yıllar geçiyor. 
O dönem ticaret hayatında şansını 
deniyor, başarılı da oluyor. 

Tam 7 yıl geçtikten sonra 
ancak öğretmenlik hakkını tekrar 
elde ediyor. Kısaca babam, zor-
luklarla, mücadeleyle geçen ve 
İslâm’a tam bağlı bir hayat sürdü. 
Rabbim sâyini meşkûr eylesin, 
rahmetiyle muamele eylesin, Cen-
nette mekânını âli eylesin, beni 
de kendisine hayırlı halef eylesin. 
Amin.

Hacı Ali Kap hocamı, pandemi 
sürecinden 3 ay önce 2019 Aralık 
ayında Mustafa Güçlü ağabeyim 
ve 4 kişilik grupla evinde ziyaret 
etmiş, uzun bir süre sohbet et-
miştik. Son görüşüm o olmuştu. 
Daha önce de çok güzel anlattığı 
hayat hikayelerini defalarca büyük 
bir zevkle dinlemiştim. Hocamız 
korona şüphesi ile bir süre karan-
tinada kaldı ancak 9 Aralık 2020 
tarihindeki vefat sebebi kalp krizi 
oldu. Koronavirüsün kalp krizini 
tetikleyip tetiklemediği meçhul. 
Allah rahmetiyle muamele etsin. 
Mekânı cennet olsun. Rabbim şe-
hitler sınıfına dahil eylesin.

Hayra motor, şerre fren!
Konya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden olan merhum Hacı Ali Kap, yaşadığı sıkıntılı süreçlere rağmen Milli Görüş ve İslam davasından hiç 
taviz vermedi. Ömrünü adeta bir mücahit olarak tamamlayan merhum Kap, hayatı boyunca hayra motor, şerre fren olmayı gaye edinmişti

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:33 06:01 12:54 16:37 19:37 20:59
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                16 °C   25°C

Karaman          17 °C 28°C 

Aksaray            18 °C      22°C

Ankara                8 °C        20°C Hicrî: 8 Ramazan 1442 -  Rûmî: 7 Nisan 1437

Sektörlerinde yaklaşık 8 bin kişinin istihdam olduğunu ve ekonomiye ciddi katkı sağladıklarını belirten Konya Oto Lastik 
Oto Yıkama ve Oto Galericiler Odası Başkanı Adem Uzman, galericilerin Cumartesi günü de açık olması gerektiğini söyledi

Galericiler Cumartesi
günü de açık olmalı

Konya Oto Lastik Oto Yıkama ve 
Oto Galericiler Odası Başkanı Adem 
Uzman odaya kayıtlı üyelerin temsil 
ettiği sektörün Konya genelinden 
8 bin kişiye istihdam sağladığını 
belirtti. Adem Uzman, “Odamıza 
kayıt olan 1200 üyemizin 700’ü 
oto galerici, 250 üyemiz de oto las-
tikçi ve ota yıkıma, araba kiralama 
işi yapanlardan oluşuyor. Şehrimiz 
genelinde binin üzerinde galerici 
esnafımız vardır. Bize kayıtlı olan 
esnafımız dışında 300 tanede tica-
ret odasına kayıtlı oto galerici esna-
fımız bulunuyor. Her bir üyemiz 3 
ile 5 kişi çalıştırdığından 8 bin kişiye 
istihdam sağlanıyor. Şehir ekono-
mimize ciddi bir oranda katkımız 
vardır. Konya galerici esnafı en iyi 
hizmeti verdiği gibi, dürüsttür. Fa-
hiş bir fiyat uygulaması da yapmaz. 
Türkiye genelinde ilk 5’in içindeyiz. 
Oto galeri sektörünün önü açık ol-
duğu gibi, sürekli hareketlidir” dedi.  

GALERİCİLER İÇİN 
CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMASI KALDIRILMALI
Adem Uzman, Pandemiden 

dolayı uygulanan sokak kısıtlama-
larıyla esnafın kazancının yarıya 
düştüğüne dikkat çekerek, “Pande-
minden dolayı Cumartesi ve Pazar 
günleri sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulandığından işlerimiz yarı ya-
rıya düştü. Özellikle galerici esnafı-
mız bu durumdan ekonomik olarak 
olumsuz etkilenip, mağdur oluyor. 
Galerici esnafımızın bu mağduriye-
tinin giderilmesi ancak Cumartesi 
sokağa çıkma kısıtlamasının kal-
dırılmasıyla sağlanacaktır. Bunun 
yanında kısıtlamalardan dolayı araç 
alan bir kişi şehrine dönerken sıkın-
tı yaşıyor. Vergi levhasını gösterse 
de zor durumda kalıyor. Araç alan 
müşteriler için odamız aracılığıy-
la belge verilmesini valiliğimizden 
istirham ediyoruz. Bu belge saye-
sinde bu sıkıntı giderebilir.  SSK 
ve BAĞ-KUR primleri çok yüksek 
olduğundan esnafımız ödemede 
zorlanıyor. En azından yaşamaya 
devam ittiğimiz pandemi sürecinde 
bu primlerin yarısının devletimiz 
tarafından karşılanmalıdır” diye ko-
nuştu. 

Başkan Adem Uzman, sektör-
lerinin genel sorunları ve çözüm 
önerileri üzerine kendisine yöneltti-
ğimiz soruları yanıtladı.

Adem Uzman kimdir? Kendi-
nizden bahseder misiniz?

1966 Yılında Konya da doğdum. 
İlk ve ortaokulu Konya da okudum. 
Baba mesleği olan oto galericilik işi-
ne 1992 tarihinde başladım. Halen 
sürdürmekte olduğu Uzman Oto 
Lastik firmasının sahibi olarak işe 
devam ediyorum. Evli ve iki çocuk 
babasıyım. Odamızın kurucusu olan 
merhum başkanımız Şerafettin Ku-
yucu’nun yardımcılık görevini üs-
lendim. Oda başkanımızın vefatın-
dan sonra yönetim kurulu kararı ile 
Başkan olarak seçildim. İki dönem 
genel kurulda oy çokluğu ile yeni-
den seçilerek, oda başkanlığı göre-
vimi sürdürüyorum.

Odanızın kuruluşu, hizmetleri 
hakkında bilgi verir misiniz? Kaç 
üyeniz var?

Odamız 15. 01. 2002 tarihinde 
kuruldu.  Esnafımızın tüm resmi 
dairelerle ilişkilerini kurmak yeni çı-

kan kanun ve yasaları kolay ve anla-
şılır bir şekilde anlatmak bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak Kuruluş amaç-
larındandır. Oto Galericiler için site 
yönetimi kuruldu. İkinci el oto tica-
reti için yeni çıkan yasa tek tek an-
latıldı. Yeterlilik belgesi almaları için 
üyelerimiz kolaylıklar sağlandı. Oto 
galerici esnafımızın zaman tasar-
rufu için noterler birliğinden galeri 
yakınlarına noter istenildi.  Noter 
geldi yetersiz görüldüğünden ikinci 
bir noter için gerekli yazışmalar ya-
pıldı. Gene aynı şekilde plaka basım 
atölyesi Konya şoförler odası ve KO-
NESOB ile görüşmeler yapılarak site 
içerisine getirildi. Odamızın Bin 200 
üyesi bulunmaktadır.

Üyelerinizin Konya ekonomisi-
ne ve istihdamına olan katkısı hak-
kında neler söylersiniz?

Odamıza kayıt olan bin 200 
üyemizin 700’zü oto galerici, 250 
üyemizde oto lastikçi ve ota yıkı-
ma, araba kiralama işi yapanlardan 
oluşuyor. Şehrimiz genelinde binin 
üzerinde galerici esnafımız vardır. 
Bize kayıtlı olan esnafımız dışında 
300 tanede Ticaret Odasına kayıtlı 
oto galerici esnafımız bulunuyor. 
Her bir üyemiz 3 ile 5 kişi çalıştırdı-
ğından 8 bin kişiye istihdam sağla-
nıyor.  Şehir ekonomimize ciddi bir 
oranda katkımız vardır. Konya gale-
rici esnafı en iyi hizmeti verdiği gibi, 
dürüsttür. Fahiş bir fiyat uygulama-
sı da yapmaz. Türkiye genelinde ilk 
5’şin içindeyiz. Oto galeri sektörü-
nün önü açık olduğu gibi, sürekli 
hareketlidir. 

İkinci el araba alırken nelere 
dikkat etmeliyiz?

Otomobil ve diğer araçlar alan-
lar, araç satıcısının önerdiği Eks-
pertiz yerine, kendi bildiği Eksper-
tiz’den arabanın raporu almalıdır. 
Bunun yanında aracı kimden aldı-
ğınızı bilmeniz gerekiyor. Aracın 
Mekanik Durum ve Motor Kontrolü 
Yaptırın. Lastik ve Kilometre Duru-
munu Kontrol Ettirin. Aracın hasar 
bilgisini sorgulatın. Aracın Yedek 

Anahtarı ve Ekipmanlarını ve Res-
mi Kayıtlarına baktıktan sonra araca 
alabilirsiniz. 

Oto lastiği alırken ve kullanır-
ken nelere bakmalıyız?

Her türlü araç lastiğinin önce-
likli olarak bayat olup olmadığına 
bakılmalıdır. Depoda çok bekletilip, 
bekletilmediğine sorun.  Bayat olan 
lastik alınmamalıdır. Çünkü bayat 
lastik aracın frenleme mesafesin-
den sorun yaşatır. Yol tutuşunu 
da güvensizleştirir. Özellikle lastik 
alırken TSE ve Garanti belgesine ve 
güvenli olup olmadığına bakmalı-
yız. Aracın ölçülerine uygunluğuna 
da bakılmalıdır. Kış aylarında kışlık 
lastikleri, yaz aylarında da yazlık las-
tikleri araçlarımızda kullanmalıyız. 
Havanın durumuna göre aracımıza 
takacağımız lastiğe önem vermeli-
yiz. Bu arada lastiklerin kontrolü ve 
bakımı can güvenliğimiz için önem-
lidir. Araç lastiklerinin hava basınç-
larını iki ayda bir kontrol ettirilme-
lidir. Aracınıza bindikten sonra bir 
tur atarak, lastikte iniş var mı kont-
rol etmelisiniz.  Havası İnmiş lastik 
uzun yolda sıkıntı yaşatır.

Odanızın hizmet kalitesinin ar-
tırılması için ne gibi çalışmalar yap-
maktasınız?

Odamız üyelerinin yüzde 60’nı 
oluşturan oto galerici üyelerimiz 
için site içerisine ek bir hizmet bi-
nası için çalışmalar yapmaktayız. Bu 
hizmet binasını Konya’mıza kazan-
dıracağız. Yeni sanayi sitesinde oto 
lastikçi esnafımız için bir temsilci 
bulunduracağız. Oda üyelerimizin 
istek ve şikâyetlerini daha çabuk 
yolla çözüme bağlanması için tüm 
Konya ilimize bir bölge temsilcisi 
seçildi ve üyelerimize bildirildi. Oto 
galerici üyelerimiz için logo çalış-
ması yapıldı. Odamıza üye olan es-
nafımız araçlarını satmak için sitele-
re verdikleri ilanlarında bu logo ile 
güvenilirliği arttırdı.  

Üyelerinizin mesleki eğitimleri 
konusunda neler yapmaktasınız?

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mes-

leki Eğitim Merkez Müdürlüğü ile 
görüşmeler yaptık. Kalfalık, ustalık 
belgesi olup SSK’lı ya da BAĞ-KUR’ 
lu olarak çalışan esnaf ve yanların-
daki kalfalarına lise mezunu olma 
kolaylığı yönünde çalışmalar yapıldı.

Pandemi sürecinde oda ve üye-
leriniz nasıl bir hizmet veriyor?

KONESOB ve Konya Valiliği ile 
görüşmeler sonucunda oto lastik-
çi üyelerimizin pandemi süresinde 
işlerinin aksamaması ve vatandaşı-
mızın mağduriyet yaşamaması için 
nöbet sistemi yapıldı. Tüm lastikçi 
üyelerimiz iş yerlerini nöbetleşe ola-
rak açık bulundurdular.

Pandemi sürecinde ve ekono-
minin giderek zorlaşmasıyla üye-
lerinizin yaşadığı sorunlar nelerdir? 
Size göre çözümü nasıl olmalıdır?

Pandemi süresinde ekonomi-
miz zorlaşmaya başladı. İl dışından 
Araç alacak Galerici esnafımızın 
işlerinin kolaylaştırılması için, ver-
gi kaydı ve oda kaydı olan üyeleri-
mize şehir dışına çıkabilmeleri için 
kolaylık sağlanmalıdır. Cumartesi 
ve Pazar günleri sokağa çıkma kı-
sıtlaması uygulandığından işlerimiz 
yarı yarıya düştü. Özellikle galerici 
esnafımız bu durumdan ekonomik 
olarak olumsuz etkilenip, mağdur 
oluyorlar. Galerici esnafımızın bu 
mağduriyetinin giderilmesi ancak 
Cumartesi sokağa çıkma kısıtlama-
sının kaldırılmasıyla sağlanacaktır. 
Bunun yanında kısıtlamalardan do-
layı araç alan bir kişi şehrine döner-
ken sıkıntı yaşıyor. Vergi levhasını 
gösterse de zor durumda kalıyor.  
Araç alan müşteriler için odamız 
aracılığıyla belge veresinin valiliği-
mizden istirham ediyoruz. Bu bel-
ge sayesinde bu sıkıntı giderebilir.  
Bunun yanında, Araba satıcıları 
internet reklamlarının ücretleri pa-
halı olduğundan tüm araçlarının 
reklamını veremiyorlar. İnternet 
sitelerinin ücretleri her esnafın ve-
rebileceği makul düzeyde bir fiyat-
ta olmalıdır.  Diğer taraftan SSK 
ve BAĞ-KUR primleri çok yüksek 
olduğundan esnafımız ödemede 
zorlanıyor. En azından yaşamaya 
devam ettiğimiz pandemi sürecin-
de bu primlerin yarısının devletimiz 
tarafından karşılanmalıdır. Araba 
alanlar noter konusunda sorunlar 
yaşıyordu. Bu sorunun çözümü için 
gerekenleri yaptık. Oto galerimizde 
plaka atölyesi ve noter bulunmakta-
dır. Notere çok ihtiyaç olduğundan 
ikincisi için uğraşıyoruz. Pandemi-
den önce de nöbetçi noter hizmeti 
veriliyordu.

Hükümetten ve Konya yöneti-
cilerinden beklentileriniz nelerdir?

Kendi imkânlarıyla ayakta du-
ran ve pandemi sürecinde mücade-
le veren esnafımızın kendi sorunla-
rının çözümü noktasında her zaman 
bilgisine başvurulmasını istiyoruz. 
Zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir 
anlayış bekliyoruz.

İletmek istediğiniz bir mesajı-
nız var mı?

Öncelikle salgından kurtulma-
yı ve eskisi gibi normal hayatımıza 
dönmeyi dilerken, esnafımızın so-
runlarına sahip çıkılarak çözülmesi-
ni istiyoruz. Konya Yenigün Gazete-
sine ve size de bu güzel hizmetinizle 
ve esnafımızla ilgilenmenizden do-
layı teşekkür ederim. 
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Hayatın bizlere sunmuş olduğu 
sayısız güzellikler var. Gerçekten say-
maya başlanırsa bitmek tükenmez 
sonu gelmeyen sonsuz olan güzelliklere 
ulaşmak için ömrümüzü harcadığımız 
doğrudur. Öyle bir şekilde dünya te-
laşına kapılıp gidiyoruz ki yakınımızda 
ne olup ne bitiyor hiç farkında bile ola-
mayabiliyoruz. Günlerin geçip gittiğini 
ancak zaman ilerledikçe idrak edebiliyor 
bazılarımız. Halbuki zaman her zaman 
geçmekteydi ve bazı güzelliklerin kıy-
metini bilmek için kaybetmeye gerek 
olmayabilirdi. Genel olarak çoğu insan 
kaybettikten sonra güzelliklerin kıymeti-
ni anlıyor ki bu durum çok ama çok va-
him. Elinde sahip olduğun her şeye so-
nuna kadar şükür etmeli ve onlara sahip 
olduğumuz için mutlu olmalıyız. Bunlar 
zaten hepimizin bildiği şeyler fakat hayat 
koşturması içerisinde unutulan yada 
ertelenilen şeyler olarak önümüze çı-
kıyor. Üzücü olabiliyor çoğu zaman...
Kaybedilen zaman, sağlık yada yakınlar 
ve dahası...İçinde bulunulan durum çok 
önemli ve durumun farkında olmak da 

bir o kadar önemli. Çünkü bu konuda 
farkında olmayanlar için hayat daha da 
üzücü olabiliyor diyebilirim. Peki neden? 
Sebebi çok açık... Sahip olduklarımızın 
kıymetini bilmediğimizden ve fani olan 
bu dünyada dünyevi hallere çok daha 
önem verdiğimizden dolayı anı yaşa-
maktan ve ondan keyif almaktan bir 
haber olduğumuzdan dolayı diyebilirim. 
Bu durumun farkında olmak ve hayatı-
mızı bu doğrultuda yönlendirmenin her 
şeyden daha önce gelmesi gerektiğini 
savunanlardanım. Ama gerçekte ba-
kınca zor bir durum gibi geliyor çünkü 
bazılarımız geçmişinde yaşamakta ve 
bazılarımız geleceğinde yaşamakta. Bu 
anda yaşayan sahip olduklarının farkın-
da olan sayısı her geçen gün azalmakta.

Evet insanoğlu olarak oldukça duy-
gusalız ve bu duygusallığın bize vermiş 
olduğu özelliklerden dolayı çok kırılgan 
olabiliyoruz. Gerekli yada gereksiz bir 
çok şey için sebepsiz yere incinip yada 
incitebiliyor yada üzülüp yada üzebiliyo-
ruz. 

Gözlemlerime dayanarak bende bu 

hafta insanoğlunun ken-
disi ve çevresi ile olan bu 
mücadelesini ele almak 
istedim ve aynı zaman-
da da çok geç olmadan 
sahip olduğumuz güzel-
liklerin farkında olmamız 
gerektiğini kendimce ha-
tırlatmakta fayda olacağı-
nı düşündüm. Evet eko-
nomi insanlar için önemli 
ve hayatta kalabilmek için 
geçimimizi sağlamak durumundayız 
ama aynı zamanda sevgimizi, hüznü-
müzü, mutluluğumuzu da sağlamak 
zorundayız. Sadece ekonomik anlam-
da yaşamak bizlere sahip olduklarımızı 
ekonomik olarak değerlendirmek ve bir 
çıkar ekonomisi yaratmak bizlere geçici 
faydalar sağlar. Gerçek olan bizleriz ve 
sahip olduğumuz ailemiz, dostlarımız, 
arkadaşlarımız. Karşılık beklemeden 
üzmeden inceltmeden ve en önemlisi 

zamanı geçmeden onlara 
sevgimizi gösterebilmemiz 
ve onlara sahip olduğu-
muz için mutlu olmamız. 
Elbette herkes bir şekilde 
bu dünyada ekonomik an-
lamda geçimini sağlamak-
la yükümlü ve hereksin bir 
şekilde rızkı yazılı. Bence 
bu noktada rızık ekonomi-
si ile sahip olduklarımıza 
duymuş olduğumuz sev-

gi, saygı, muhabbet arasındaki hassas 
dengeyi kurmayı öğrenmeliyiz. Sahip 
olmuş olduğumuz egomuzun bizleri 
yönetmesini mümkün olduğu kadarıy-
la engellemeli duygularımız ile aklımızı 
kullanarak sevgi ile saygı ile hoşgörü ile 
sahip olduklarımıza minnet etmeliyiz. 

 Üretken bir toplum olma 
yolunda ilerleyen ülkemizde ekonomik 
anlamda kısmen ilerlemeler vardır ve 
olmaya da devam etmek zorundadır. 

Çünkü insanoğlunun tarihine bakar-
san geçmiş zamanlardan bu yana hep 
bir ilerleme ve şartların hep daha iyiye 
ve güzele olmasını istemiştir. Aynı şe-

kilde yaşamış olduğumuz coğrafyada 
bu gelişimlere tarih boyu tanıklık etmiş 
olmakla beraber her dönemde kendine 
özgü kültürü, dili, dini gibi insanoğlunu 
şekillendiren tarihsel zenginlik içerisinde 
var olmuştur. Bu varoluş mücadele-
sinde bugün bizler daha çok bireysel 
olarak yaşamakta ve önceliğimiz her 
daim kendimiz olmuştur. Yani demek 
istediğim ekonomik anlamda gelişim 
elde etmeye çalışırken diğer yandan 
kültürel gerileme ve ailesel değerler ve 
bir çok sahip olduklarımızı unutur ve 
hep daha fazla kazama üzerine kurulu 
ekonomi ajandasının bizlere dayatmış 
olduğu politikaları uyguluyoruz. Bir an 
durum ve düşünmek ve kabul etmemiz 
gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü 
zamanla bazı şeylerin çok hızlı değişti-
ğini görmek ve yıllar sonra yaşanılacak 
olan pişmanlıkların insanlara bir faydası 
olacağını düşünmüyorum. Bu nedenle 

hayatın bir dengeden ibaret olduğunu 
ve bu dengeyi iyi kuranların ve yönete-
bilenlerin mutlu olduğu kanısındayım.
Mutlu olmak ve mutlu etmek için yaşan-
malı her ne kadar bugün ki yaşadığımız 
dünya bunu bizlere yapmamıza zorlaş-
tırsa da... Zor değil gerçekten...Babanıza 
duygularınızı açmak, annenize onu çok 
sevdiğinizi söylemek, kardeşinize sarıl-
mak ve sevdiğinize en güzel iltifatları et-
mek ve bütün insanlara koşulsuz şartsız 
gülümsemek ve herkesin bu dünyada 
kendince en önemli olduğunu hisset-
tirmek. İçinizden geldiği gibi sevdiğinizi 
söylemek gibi daha binlerce bizlere bu 
duygularımızı yaşamak hiç de pahalıya 
mal olmaz. Aynı zamanda hiç bir zaman 
da zararı da olmaz. 

Bu haftaki yazımı kaybettiğim am-
cam Muhtar Ali İhsan Akgöz'e ithaf edi-
yorum nurlar içinde yatsın inşallah ve 
bu sebepten ötürüde tekrar altını çizerek 
söylüyorum. Zaman bizlerin zannettiği 
kadar uzun değil aksine çok kısa bu ne-
denle; sevelim, kabul edelim, bağışlaya-
lım, affedelim ve anın kıymetini bilelim... 

DENGE EKONOMISI

Baharın sıcak yüzünü gösterip 
havaların iyileşmesiyle Meram Hobi 
Bahçeleri’nde de ekim sezonu açıldı. 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, hem Ramazan’ı bahçele-
rinde geçiren hem de bahçelerine 
ekim dikim hazırlıklarına başlayan 
vatandaşları ziyaret ederek kolaylık-
lar diledi. Hemşehrileriyle sohbet ve 
hasbihal eden Başkan Kavuş, onların 
istek ve önerilerini de dinleme fırsatı 
yakaladı. Karşılarında Başkan Mus-
tafa Kavuş’u gören vatandaşlar da 
ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

‘ALLAH BIZLERE, EKILEN 
ÜRÜNLERI HEP BIRLIKTE 

SAĞLICAKLA YEMEYI NASIP ETSIN’
Ekim zamanının gelmesiyle 

Karahüyük Mahallesi’nde bulunan 

belediyeye ait hobi bahçelerinde 
yaşanan hareketlilikten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Kavuş, yaptığı açıklamada şu görüş-
lere yer verdi; “Hemşehrilerimizin 

hem günlük hayatın hem de ko-
vid-19 salgınının stresinden uzakla-
şabilmesi, bunun yanında Ramazan’ı 
toprak ve doğa ile baş başa geçirmek 
isteyenler için ise hobi bahçeleri 

bulunmaz eşsiz bir fırsat. Ziyareti-
mizde gördük ki hemşehrilerimizin 
tüm yorgunluklarına rağmen yüzleri 
gülüyordu. Bu da bizlere bahçeleri-
mizin esas amacına ulaştığını gös-
teriyor. Hobi bahçelerinin yakınında 
bulunan Meram Sebze Fidesi Üretim 
Tesisi’nde yakın zamanda fide sa-
tışlarımız başlayacak. Bu da şu ana 
kadar ekimlerini gerçekleştirmemiş 
hobi bahçesi sakinleri için ayrı bir fır-
sat demek. Buradan hem ucuz hem 
kaliteli hem de bölgenin şartlarına 
uygun fidelerini alabilecekler. Tüm 
hemşehrilerime kolaylıklar, hayırlı 
ve bereketli hasatlar diliyorum. İn-
şallah yaşadığımız salgın bir an önce 
son bulur ve hasat ettikleri ürünleri 
hepbirlikte aynı sofrada tüketme im-
kanına kavuşuruz.” n HABER MERKEZİ

Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı

Ribat Eğitim Vakfı Aşevi, 
Ramazan’da yüzleri güldürüyor

Ihtiyaç sahiplerine 
bir el de siz uzatın

Ribat Eğitim Vakfı Aşevi, ‘Ra-
mazanda birlik ve beraberlik vakti’ 
sloganıyla, ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara gıda yardım kolisi dağıtımını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Yaşlı, kim-
sesiz, darda kalmış zor durumdaki 
ihtiyaç sahibi ailelere Ribat Eğitim 
Vakfı Aşevi tarafından hazırlanan 
gıda yardım kolileri Ramazan ayı-
nın ilk gününden itibaren dağıtılı-
yor. İhtiyaç sahiplerinin her zaman 
yanında olan Ribat Eğitim Vakfı 
Aşevi, Ramazanda gıda paketleri 
dağıtarak yüzleri güldürüyor.

Ribat Aşevi Sorumlu Başka-
nı Ahmet Şanlı ve Ribat Aşevi 
Müdürü Ali Sakman, “Ramazan 

ayında yürekler birleşince yükler 
hafiflermiş niyeti ile sahada çalış-
malar yapan Ribat Eğitim Vakfı 
Aşevi, milletimizin yaşadığı bu zor 
dönemde sorumluluklar alarak Ra-
mazan ayında yardım faaliyetlerini 
darda kalan, zora düşmüş, imkânı 
olmayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda 
yardımlarını Ribat Aşevinde ve 
evlerine götürerek teslim ediyor 
ve gönüllerde taht kuruyor. Yaşlı 
kimsesiz, darda kalmış zor durum-
da kardeşlerimize gelin birlikte 
ulaşalım. Sizler de Ribat Eğitim 
Vakfı Aşevi yardım seferberliğinde 
yerinizi alın” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir de iş kadını Gamze 
Akyel tarafından ‘İhtiyaç sahip-
lerine bir elde siz uzatın’ yardım 
merkezi kuruldu. Merkez kurul-
duğu tarihten itibaren ilçenin ve 
bölgenin her yöresine ulaşıyor, 
ihtiyaç sahibi vatandaşları ve ihti-
yaçlarını tespit ediyor. Yaklaşık 2 
ay önce kurdukları yardım merkezi 
sayesinde onlarca insanın kendile-
rine yardım kolileri, paketleri gön-
derdiğini söyleyen Akyel, “Biz de 
yardımcım Şerife Göğüsgeren ve 
Seydişehir halkı ile birlikte sadece 

Allah rızası için kolileri ve paketleri 
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahipleri-
ne kimse görmeden, duymadan 
ulaştırıyoruz. Seydişehir’de ve böl-
gemizdeki ihtiyaç sahibi insanlara 
yardım etmek isteyen vatandaşla-
rımız, bizlere 0531 273 32 76 tele-
fon numarasından ya da Saadetler 
Mahallesi 153693 sok Numara 4 
Seydişehir – merkezimizde bu-
lunan adresimize ulaştırabilirler. 
Şimdiden Allah hepsinden razı ol-
sun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çumra’daki 9 bin yıllık Çatalhöyük’te bulunan binlerce yıllık tablet, belge ve objeler tarihe ışık tutuyor. Çatalhöyük kazı projesi 
ekibinden arkeolog Numan Arslan, “Duvar resim sanatı her evde görülüyor. Çatalhöyüklü sanatla içli dışlıymış” dedi

Çatalhöyük tarihin
aynası, kültürel servet

Konya'daki 9 bin yıllık Çatalhö-
yük, Hitit medeniyetine 450 yıl baş-
kentlik yapan Çorum'daki Hattuşa, 
Hititlerin kültür-sanat merkezi Ala-
cahöyük ve Anadolu'daki ilk idari-as-
keri merkezi Şapinuva'daki kalıntılar 
ile Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Ka-
rum Höyüğü'nde bulunan binlerce 
yıllık tablet, belge ve objeler tarihe 
ışık tutuyor.

Konya'nın Çumra ilçesinde bulu-
nan, Anadolu'da ilk kentleşme mo-
dellerinden olan ve UNESCO Dünya 
Miras Listesinde yer alan Çatalhö-
yük, 9 bin yıl öncesinde insanların 
yaşayış biçimleri hakkında ipuçları 
veriyor.

Çatalhöyük kazı projesi ekibin-
den arkeolog Numan Arslan, Çatal-
höyük'ün 1958 yılında keşfedildiğini 
ve ilk kazıların 1961'de başladığını 
hatırlattı. Çatalhöyük'ün günümüz-
den 9 bin yıl önce Neolitik döneme 
tarihlendirildiğini ifade eden Arslan, 
"Çatalhöyük, arkeoloji dünyasına 
ciddi sansasyonel veriler sunmaya 
başlıyor. Bu tür yerleşimler daha 

önce Yakın Doğu'dan biliniyordu, 
sanat, sembolizm, bu kadar kar-
maşık toplum yapısı gibi ögelerin 
Orta Anadolu'da olmadığı düşünü-
lüyordu. Buradaki etkileyici duvar 
resimleri, kabartmalar, figürler ve 
birbirine bitişik evlerle birlikte yakla-
şık nüfus yapısı ortaya çıkarıldıktan 
sonra dünya arkeolojisinde ciddi bir 
etki uyandırdı." diye konuştu.

Arslan, 2012 yılında UNESCO 
Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen 

Çatalhöyük'ün, insanlık tarihinin 
gelişiminde önemli bir aşama kay-
deden, insanın kültürel hayatındaki 
önemini tasvir eden bir yer olarak 
düşünüldüğünü söyledi.

Çatalhöyük'ün insanların avcılık 
ve toplayıcılıktan ilk kent modeline 
geçiş aşaması olduğunu ifade eden 
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 
şimdi metropollerde yaşıyoruz, o 
kalabalık metropollerin verdiği kent 
kültürünü takip etmek durumun-

dayız ama Çatalhöyüklüler bunları 
9 bin yıl öncesinde ilk kent dene-
melerini burada yapmış, bir arada 
yaşamışlar. Tamamen eşitlikçi bir 
toplum yapısı, herhangi bir kamu-
sal alan, ortak buluşma alanları yok. 
Bütün yerleşimin ögeleri evlerden 
oluşuyor. Çatalhöyük'ün 9 bin yıl ön-
cesinden söylediği en önemli şeyler, 
bize o dönemde birbirine destek şe-
kilde bir arada olmanın önemini gös-
teriyor. Bir arada olmanın ve ilk kent 
kültürünü oluşturmanın önemini 
gösteriyor. Bizim yaşam modelleri-
mizin de temellerini oluşturuyor."

Arslan, Çatalhöyük'te duvar 
resimlerinin çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, "Çatalhöyük'te duvar 
resim sanatı, tasvir sanatı belli başlı 
yapılara özgü değil, birçok eve ya-
yılmış gözüküyor. Ben de 2012'de 
evlerin içindeki mezarı kazıyordum. 
Ölünün yüzüne yakın bir şekilde 
obsidyen ayna buldum. O dönem 
için yapım tekniği açısından zor ve 
önemli bir eser." ifadelerini kullandı.
n AA

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ
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Geçtiğimiz günlerde Hayra Koşan-
lar Derneği Gönüllüsü Kasım Okur ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Hayr adına ne varsa konuşmaya 
çalıştık.

Konya’nın hayr yarışında da ön sıra-

larda olduğunu ifade etti.
Neden böyle dedim?
Türkiye’nin birçok ilinde bu tür olu-

şumlar çok denenmiş ama Konya’daki 
potansiyel yakalanamamış.

Neden?

Konya bir başka…
Konya hayırda yarış-

mayı sever.
Konya iyilik sever…
Konya aç bırakmaz…
Maşallah…
İyi ki Konya’da yaşıyo-

rum.
Bu konuda hemfikiriz 

değil mi?
Evet…
Yalnız bazı atılımları 

da Konya’dan beklemek doğru olur. İlk 
Konya yapsın isteriz.

Konya iyi şeylerle anılsın.
Kasım Okur, Suriye çalışmalarını da 

anlattı.
Suriye’deki mazlum fotoğrafını da 

çizdi. Hepimiz gördük değil mi?
“Biz dindaşlarımıza sahip çıkar-

sak böyle derneklere 
ihtiyaç kalmaz”

Bu cümle önemli…
Suriye’deki kardeş-

lerimize sahip çıkarsak 
ülkemizi de inancımızı da 
korumuş olacağız.

Bu konuyu aslında 
ayrıntılı yazmak lazım.

Belki ilerleyen za-
manlarda…

Fakat…
Kasım Okur’un anlattığı öyle bir 

konu var ki çok önemli…
Ulusal bir süt markası çok güzel bir 

çalışmaya imza atmış. Hayra Koşanlar 
için de kolilerce kahvaltılık göndermiş.

Çocuklar için de…
Bir de el örgüsü inek yaptırmışlar…
Kahvaltı setinin içinde çıkıyor.

Hem evlerde güzel bir görüntü 
olacak hem de aile bütçesine katkıda 
bulunacak.

Efendim…
Nasıl yani…
Kahvaltı setinin içinden çıkan bu 

el örgüsü biblo, Adana’dan Şermin 
Hanım’ın da ev ekonomisine katkı sun-
muş.

Yani Şermin Hanım, bu bibloyu ör-
müş süt firmasına satmış.

Ne güzel…
Değil mi?
Paylaşmak falan güzel de…
Bu çalışma da çok anlamlı değil mi?
Ben yayından çağrı yapmıştım. 
Bir çağrı da buradan yapayım mı?
Konya’nın hatta Türkiye’nin en 

önemli markalarından Torku da aynı 
uygulamayı yapabilir.

Kahvaltı setlerinin yanına ördürece-
ği biblolarla dar gelirli ailelerin bütçeleri-
ne katkı sunabilirler.

Yapsınlar…
Paylaşsınlar…
Ne güzel…
Dedik ya…
Konya her şekilde olmalı. 
Torku mu?
Yapar yapar…

TORKU MU… YAPAR YAPAR…

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB), Tür-
kiye’de bir ilke daha imza atarak 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen TSE Hijyen ve 
Sanitasyon Yönetim Sistemi Belge-
si’ni aldı.

Pandemi döneminde Covid 19 
salgını ile birlikte başlayan tedbir 
faaliyetleri çerçevesinde geçtiğimiz 
yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak 
TSE COVID-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi ve TSE ISO 10002 Müşte-
ri Memnuniyeti Yönetim Hizmet 
Belgesini alma başarısını elde eden 

KONESOB, hijyen ve sanitasyon 
yönetim sistemi konusunda da ön-
cülük ederek TSE TS 13822 HSYS 
Belgesi’ni almaya hak kazandı.

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, esnaf teşkilatı olarak 
hijyen ve sürekliliğe büyük önem 
verdiklerini ve Türkiye’de ilk kez 
böyle önemli bir belgeyi almanın 
gurur ve onurunu taşıdıklarını be-
lirtti.

KONESOB olarak pandemi dö-
neminde iki önemli belgeyi almaya 
hak kazandıklarını hatırlatan Baş-
kan Karabacak, “Covid 19 salgınıy-

la birlikte başlayan tedbirler kap-
samında TSE COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi ve TSE ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Hizmet Belgelerini alarak bu ko-
nuya öncülük ettik. Devamında da 
yine TSE ile görüşmelerimizi sür-
dürerek TSE TS 13822 HSYS Hij-
yen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi 
belgesini almak için gündem oluş-
turduk. KONESOB olarak çalışanla-
rımızın ve kurumumuzdan hizmet 
alan Odalarımız, Oda üyesi esnaf 
ve sanatkarlarımızın sağlığının ko-
runması, buna yönelik çalışmaların 

yapılması ve sürekliliğinin sağlan-
masına büyük önem veriyoruz. Bu 
bağlamda biz de gerekli şartları 
sağlayıp belgelendirme için TSE’ye 
başvuruda bulunduk. TSE yetkili-
leri yapılan denetim ve inceleme-
ler sonucunda Türkiye genelindeki 
Birlikler ve Esnaf Teşkilatları ara-
sında ‘TSE TS 13822 HSYS Hijyen 
ve Sanitasyon Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk 
Birlik olduk. Belgemizin Birliğimize, 
Esnaf Teşkilatımıza ve camiamıza 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Pekyatırmacı son 2 yılın en iyi 
belediye başkanları arasında

Seydişehir Yaşlı Bakım ve 
Refakatçi Evi çalışmaları başladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, ORC’nin yaptı-
ğı “Yerel Yönetimler Performans 
Araştırması Son 2 yılın En Başarılı 
Belediye Başkanları” adlı çalışma-
sında İç Anadolu Bölgesindeki en 
başarılı 10 belediye başkanı liste-
sine girdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın araştırmaya 
göre 31 Mart 2019’daki oy oranı 
yüzde 67,5 iken 2021 başarı du-
rumunu yüzde 2,1 artırarak yüzde 
69,6 olduğu görülüyor. 663 bin 
280 nüfusuyla Türkiye’nin en bü-
yük ilçelerinden biri olan Selçuk-

lu’ya yaklaşık 3 yıldır hizmet eden 
Başkan Pekyatırmacı, gerek yatı-
rımlar ile gerek ise sosyal projeler 
ile adından söz ettirmeye devam 
ediyor.

19 Mart-07 Nisan 2021 tarih-
leri arasında 30 büyükşehirde, 25 
bin seçmenin üzerindeki tüm il-
çelerde toplam 27 bin 160 kişi ile 
yüz yüze ve CATI yöntemiyle ger-
çekleştirilen araştırma en başarılı 
belediye başkanları listesinde 31 
Mart 2019 yerel seçimlerinde al-
mış olduğu oydan daha fazla başarı 
oranına sahip olan büyükşehir ilçe 
belediye başkanları yer alıyor.n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği tarafından esnafa dağıtılmak üzere Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon TL kaynak aktarıldığı ve bu paranın esnafa dağıtılmadığı iddialarına net yanıt verdi

‘Böyle bir para yok,
amaçları karalamak!’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Mevlâna 
Kültür Merkezinde düzenlediği basın 
toplantısı ile Konya Valiliği’nin bele-
diyeye esnafa destek için 6 milyon TL 
verdi iddialarını yalanlayarak, veril-
meyecek bir hesaplarının olmadığını 
vurguladı.  Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
‘Konya Valiliği’nin belediyeye esnafa 
destek için 6 milyon TL verdi’ iddia-
larını yalanlayarak, "12 yıldır Beledi-
ye Başkanlığı yapıyorum. 16 yıldan 
bu yana da bu şehirde kamu görevi 
yapıyorum. Verilemeyecek bir he-
sabımız, bir kusurumuz ve hatamız 
Allah’ın izni ile kasten asla olmadı. 
Alnımız ak, başımız dik. Konu Konya 
olunca birileri kinlerini kusmak için 
hazırda bekliyorlar. Bizler önce Alla-
ha sonra milletimize hesap vereceği-
mizi biliyoruz. Kimse merak etme-
sin. Bunu yapanlar da bunda bir şey 
olmadığını bilerek yapıyorlar. Üzücü 
olan bu. İddia edildiği gibi Konya 
Büyükşehir Belediyesine Konya Va-
liliğinden esnafa dağıtılmak adına ya 
da başka bir başlıkta aktarılmış her-
hangi bir para bulunmaktadır. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 
2.4 milyar lira. Konuştuğumuz para 
ise 6 milyon lira” ifadelerini kullandı.
YANLIŞ ANLAŞILMA YANLIŞ YORUM-

LARLA BURALARA GELMİŞ
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin esnafa dağıtılmak için Konya 
Valiliği’nden 6 milyon veya başka 
bir bedelde parayı almadığını ısrarla 
vurgulayan Başkan Altay, “Peki bu 
gündem nereden çıkıyor. İşin aslı şu: 
Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi arasında 9 Nisan'da bir 
protokol yapılıyor. Konu Konya'nın 
24 ilçesinde yapılacak parke yollarla 
ilgili bir kaynağın aktarılmasıdır. Peki 
bu işi neden Konya Büyükşehir Be-
lediyesi yapıyor? Çünkü gelecek para 
Konya Büyükşehir Belediyesine sa-
dece parke masrafı için kullanılacak. 

Dolayısıyla işçilikle ilgili bedelleri biz 
ödüyoruz. Amaç 120 metrekare yol 
yapmak yerine 234 bin metreka-
re yol yapmaktır. Bu para hakkediş 
karşılığı Konya Büyükşehir Beledi-
yesi'ne ödenecek. Yani biz parkeyi 
yapacağız, faturaları göndereceğiz 
ve ödeme gerçekleştirilecek. Ne-
rede, nerede denilen para işte bu... 
Bu yaz konuyla ilgili ihale yapılacak. 
Tekrar ediyorum. Konya Büyükşehir 
Belediyesine esnafa dağıtmak adı 
altında ya da başka bir konuyla ilgili 
aktarılan para yok. Bunların düşün-
dükleri şey şu: "Biz bir yalan üretile-
lim, yalan söyleyelim, bir iftira ata-
lım ve belediye buna sürekli cevap 
vermekle uğraşsın. “Bunu kasıtlı 
yapanların çocukları için de siz çalı-
şıyoruz. Tutturmuşlar 'o para nerde, 
bu para nerde, şu para nerde...' Bir 

gün belediye yönetiminde bulunma-
mışlar, bir gün amme hizmetinde 
bulunmamışlar. Meydanı boş bulup 
oturdukları yerde Konya adına gün-
dem oluşturmaya çalışıyorlar. Ayıptır 
ya ayıptır. Bu beni rencide eden bir 
durum değildir, Konyalıları rencide 
eden bir durumdur. Bu Konyalılara 
hakaret edilmesi için fırsat oluştur-
muştur. Kasten bunu yapanlar uma-
rım utanırlar” ifadelerini kullandı.
‘KONYA'NIN DEĞİL 6 MİLYONUNU BİR 

KURUŞUNU BİLE 
KİMSEYE VERMEYİZ’

Konya’nın değil 6 milyonunu bir 
kuruşunu bile kimseye vermeyecek-
lerini ifade eden Altay, “Konya, dün-
yanın en güzel şehirlerinden birisidir. 
Biz pandemiden beri gece-gündüz 
demeden çalışıyoruz. Pandemi döne-
minde 4 başlıkta toplam 178 milyon 
lira destekte bulunduk. Pandeminin 
ilk çıktığı dönemde kiracılarımızdan 
kira almadık. Esnaf odalarımıza ka-
yıtlı esnafımızdan iki ay su ücreti 
almadık. Su fiyatlarını geri çektik. 
Toplum ulaşıma zam yapmadık. Biz 
bu sokaklarda yaşadık. Bu görevler 
bitince de burada yaşamaya devam 
edeceğiz. Benim Şehrim diye boşuna 
söylemiyoruz. Bunları amacı şu: 'Bu 
belediye Başkanı rahat durmuyor, 
her gün sokakta, biz bunu sokağa 
çıkmaz hale getirelim, esnafla ara-

sını bozalım' Hiç kusura bakmayın. 
Biz 12 yıldır sokaktayız ve sokakta 
olmaya devam edeceğiz. Oturduğu-
nuz yerden maval okumanın devri 
de geçmiştir. Konya sadece bizim 
çabalarımızla değil, tüm Konyalıla-
rın çabalarıyla açta açıkta kimsenin 
kalmadığı bir şehirdir. Biz Konya'nın 
tüm sorunlarını çözmek için çalışı-
yoruz. Burası bir payitaht şehirdir. 
Her Konyalının üzerine düşen görev 
bu şehre hakaret edilmesinin önüne 
geçmektir, Konya'nın hakkının savu-
nulmasıdır. Hele bu şehirde kamu 
görevlilerinin buna daha çok dikkat 
etmesi gerekir.  Muhalefet, ortada 
bir şey olmadığını bildiği halde ka-
sıtlı olarak bunları yapıyor. Konya'da 
hayal edilemeyen şeyleri yapıyoruz. 
Konya'nın en kıymetli yerinde dö-
nüşüm yapıyoruz. Bu şehre hizmet 
etmek bizim için şeref ve onurdur. 
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne es-
nafa destek kapsamında aktarılan 
bir para yoktur. Konya Valiliği'nden 
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ak-
tarılan para yoktur. Konyalılar merak 
etmesin, Biz Konya'nın değil 6 milyo-
nunu bir kuruşunu bile kimseye ver-
meyiz. Siz ne kadar iftira ederseniz 
edin, biz esnafımızla el ele kol kola 
olmaya devam edeceğiz'' diyerek 
sözlerini tamamladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seydişehir'e yapılması plan-
lanan Yaşlı Bakım ve Refakatçi 
Evinin hafriyat alım çalışmaları 
başladı. Cengiz Holding tarafından 
Devlet Hastanesi karşısında bu-
lunan arsaya yapılması planlanan 
Yaşlı Bakım ve Refakatçi evinin 
hafriyat alım çalışmalarını Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal yerinde 
inceledi.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Cengiz Ailesi ile 
birlikte ilçenin ihtiyacı olan bu te-
sisin kazanımı noktasında birlikte 
karar aldıklarını kaydetti. Başkan 
Tutal, Anabağlar Mahallesi Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Caddesi 
üzerinde mülkiyeti Seydişehir Be-
lediyesi’ne ait taşınmaz üzerine 
Cengiz Ailesi tarafından 4 bin 200 
metrekare kapalı alan üzerine inşa 
edilecek olan Yaşlı Bakım ve Re-
fakatçi Evinin Seydişehir’e hayırlı 
olmasını diledi. 

Toplamda 10 Bin 156 met-
rekare alan üzerinde, 4 Bin 200 
metrekare kapalı alan üzerine ya-
pılacak olan merkezimiz bodrum, 
zemin kat ve üzeri 3 kat olmak 
üzere 5 kat olarak planlanmıştır. 
Merkezimizde 40 metrekarelik 36 
oda, Doktor Odaları, Sosyal akti-
vite alanları, Dinlenme Salonları, 
Kafeterya, Restoran, TV Odaları, 
Hobi Salonları ve bahçesi bulu-
nacak. Mimari plan çalışmaları 
tamamlanmış durumda olan mer-
kezimizin, statik, mekanik, elektrik 
projelendirme çalışması akabinde 
zemin etüt ve ruhsat çalışmaları 
yapılacak. Teknik çalışma sonu-

cunda temeli atılacak projemizin 
en kısa sürede tamamlanması he-
deflenmektedir” dedi.

Yaşlı vatandaşlara ev sıcaklığı-
nı aratmayacak bir projeyi Cengiz 
Ailesi ile hayata geçireceklerini 
kaydeden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “Ev konforunda yaşam 
alanı oluşturmak için yola çıktık. 
Amacımız, bakıma muhtaç vatan-
daşlarımızı ağırlamak, korumak, 
tedavi etmek ve yaşlılık dönemle-
rini mutlu geçirmelerini sağlamak-
tır. Gayemiz her kesime hizmet 
edebilmek, hayır duası almaktır. 
Buradaki asıl amacımız halkımızın 
bu ihtiyacına cevap verebilmek ve 
hasta yakınlarına konaklama im-
kanı sağlamaktır. Ayrıca sığınma 
ihtiyacı olan kimselerin de ihtiya-
cını karşılayacağız. Bunun yanın-
da trafik akışının yoğun olduğu İç 
Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan 
güzergahta bulunan ilçemizde za-
man zaman trafik kazaları yaşan-
makta ve kazada vefat edenlerin 
veya yaralananların da yakınlarının 
konaklama ihtiyacı olmaktadır. Bu 
ihtiyacı da karşılayarak vatandaşla-
rımıza bu hizmeti sunacağız” şek-
linde konuştu. 

Başkan Tutal; “İlçemize kazan-
dıracağımız ve eksikliği hissedilen 
çalışmamızda bizlere desteklerini 
esirgemeyen hayırsever Cengiz 
Ailesine, Cengiz Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz beye 
ve her zaman desteğini hissettiği-
miz Şaban Cengiz beye teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

KONESOB, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi
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14 Mayıs 2018’de  ‘’Ölçek Büyük-
lüğüne Doğru ’’ yazımdan birkaç satırla 
şöyle demiştim;

“Hızla değişen ekonomiler içerisin-
de işletmeler de gelişiyor.

 Bazıları büyüyor, gelişmeden kay-
boluyor, bazıları gelişiyor ve kayboluyor. 

Özellikle Anadolu işletmelerinde bü-
yüme ve gelişme şartlara göre oluyor. 
Yani işletmeler şartların pasif unsuru 
oluyor. 

Oysa gelişen dünya düzeninde iş-
letmeler;  firma, marka, teknoloji satın 
almalar ve birleşmeler ile stratejik üs-
tünlükler kurmaya,  güç haline gelmeye 
çalışıyor. 

Gelişen bu  firmalar;  piyasayı, şart-
ları çok iyi analiz eden,  piyasada oyun 
kurucu olarak var olan veya oyun kuru-
cu olmak isteyen firmalar. Bunlar piya-
sada etki meydana getirir bu etkileri ile 
piyasa tarafından dikkat ile izlenir. 

Öyle ki sadece kendi piyasasında 
değil, o ülke ekonomisinde ya da global 
ekonomide bu firmaların aldıkları pozis-
yonlar piyasalara yön verir. 

Her firmanın kendi iç kapasitesine,  
piyasaya, konjonktüre göre farklı farklı 
seviyelerde  ölçek büyüklükleri vardır. 

Ölçek büyüklüğü, bir firmanın ol-
mak istediği piyasada maliyeti minimize 
ederek sürdürülebilir karlılığını sağlaya-
cak üretim seviyesine ulaşmasıdır. 

Optimum ölçek büyüklüğü sınırsız 
bir büyüme değildir. İşletme maliyetini 
minimize edinceye kadar büyür. Mali-
yetin minimum olduğu üretim seviyesi, 
en uygun seviyedir bu seviyeden sonra 
üretim artışı  maliyet artışına sebep olur.”

O günlerde Organize sanayi bölge-
sinde, 5. Organize sanayi Bölgesi henüz 
tahsislere çıkmıştı. İşletmelerin daha 
geniş alanlara, daha gelişmiş işletme 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlar 
büyük ihtiyaç halini almıştı. Henüz sa-
vunma Sanayi Konya’ya gelmemişti.

3 yıl içinde muhteşem gelişmeler 
olmuş.  5’nci bölge açılmış. Tesisler bi-
rer birer yükseliyor. İşletmeler kapalı ve 
büyük bir alana geçmenin çok ötesinde 
işletmenin amacına göre tasarlanmış, 
en uygun iş akışının olabileceği işletme-
leri tasarlayarak yeni işletmeler açılmaya 
başlanmış.

Yaşananlardan ders çıkarılmışa 
benziyor ama emin olmak için erken. 
Satışın ve imalatın tek amaç olduğu 
ama bu amacı destekleyemeyen;  te-

darik, stoklama, iş akışı, 
termin ve sipariş alma gibi 
unsurların ihmal edildiği 
işletmeleri sanki aşacak gi-
biyiz. Aşmalıyız da.  Yoksa 
darma dağınık kocaman, 
hantal işletmelerimizden 
başka bir şey olmaz. 

Gelişen sanayileşmeye 
uygun olarak tedarikçilerin 
de yeni yerlerinde pozis-
yonlarını almış olduklarını 
gördüm. 

Öyle ki;  geleneksel küçük işletme-
lerde, dağınık derme çatma depolar 
yerine; depolarıyla , satış ofisleri ile ve 
tedarikçilerine cevap verebilecek çe-
şitleri ile düzgün raflı depoları ile  kendi 
konularının  toptancı marketleri haline 
gelmişler. 

Aynı şekilde kazandıklarını bağa 
bahçeye yatıran zengin olma düşüncesi 
yerine, iş yerine ve işine yatıran zengin 
ve yeterli stoklara yatırım yapan teda-
rikçiler haline gelmişler. Bu onlara mal 
tedarik ederken ölçek ekonomisi imkânı 

da sunmuş.   Onlar da bu 
sayede güçlü alımlarla 
distribütör ve fabrikalar-
dan uygun maliyetlerle 
satın almalarla Konya 
ekonomisi zincirindeki 
önemli katkıyı sağlayabilir 
pozisyona gelmişler ama 
alacakları çok yol var.

Aslım, Büsan, Kobi-
san, Pratikerler, 4 MK SS, 
Marangozlar, Toptancı-

lar, Ayakkabıclar, Konimsan, Marsan, 
Şekerciler daha birçok alanda meslekler 
belirli bölgelerde buluşarak tedarik zin-
cirlerinde yerlerini almışlar.

05.09.2015  Konya’nın Dayanılmaz 
Cazibesi

14.11.2015 G 20 Zirvesi Konya, 
İnnopark

03.01.2015 Yeni Türkiye Ve Konya
26.05.2019  Hedef  2023 ve 500 

Milyar İhracat ise
Ve daha birçok yazımda Konya’nın 

küresel ekonomide özellikle de Afro Av-
rasya bölgesinde  üretici ve dağıtıcı şehir 

olması ve buna göre pozisyon alması 
konusunda yazılar yazdım.

Şimdi o konuda yol alınmakta ol-
duğunu görünce umutlanıyorum.

Ancak hala geleneksel eksiklikleri-
miz bu rotanın en büyük engelleri.

Geçen bir fabrika sahibinin yanına 
gittim. Çok güzel makineler yapıyor. 
Benzeterek ve deneme yanılma yoluy-
la. İlkokul mezunu ama çok azimli ve 
yetenekli. Ki onun için buralara gele-
bilmiş. Ama daha ilerisine gidebilmesi 
için kaliteli insan kaynağına ihtiyacı var.  
Yanında mühendis var. İki lafından biri; 
bu arkadaş mühendis ama bir işe yara-
mıyor diyor. 

Bence işe yarayan kaliteli insan kay-
nakları ile çalışmak lazım. İşe yaramaya-
nı alıp şikâyet etmek sadece zaman ve 
kaynak israfı.

Hala hesap verebilir işletmeler ko-
nusunda patronlarda bilinç yok. Düzenli 
muhasebe ve maliyet sistemleri kurula-
mamış.

Üreticiler stok yönetimi konusunda 
çok yetersiz.

Dengeli üretim yani satışa göre 
uyumlu üretim sürecini kuramamışlar.

Doğru ilkeler, iş tanımları yerine; 

yanlışları bularak ve güderek yönetim 
şekli hala genel kural.

Kaynak ve zaman israfı yoğunlukta.
Tasarıma göre üretim henüz baş-

langıç seviyesinde.
Üniversite sanayi işbirliği konu-

sunda işletme ve üniversitelerimiz çok 
yavaş.

Şehir toplam sanayi kültürü henüz 
oluşmamış. Gemisini kurtaran kaptan.

Tamamlayıcılık ruhunun gelişmesi-
ne ihtiyaç var.

Konya Ekonomisi ortak paydası 
kavramı henüz içselleşmiş değil. 

Herkes herkesten korkuyor.
Dayanışmacı sanayi kültürü kavra-

mı henüz emekleme devresinde.
Bence ekonominin itici gücü ile ka-

zanmış olduğumuz bu gelişme sürecini 
irademizle gelişme sürecine döndürme-
miz gerekiyor. Bu konuda Sanayi Odası, 
Valilik, Belediye, Sanayiciler, Tedarikçiler 
daha çok birlikte mesai yapmalılar. Ge-
lişme yolundaki şehrin gelişimine uygun 
çözümleri daha çok konuşmalılar. Ben-
ce küresel ekonomide daha çok irade 
kullanan ekonomik oyuncular olabilme-
miz için bu dayanışma şart, diye düşü-
nüyorum.

KONYA ŞİRKETLERİ  VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Konya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Sefa Özdemir’in halaoğlu ve eşi 
koronavirüse yenik düştü. AK Parti 
Sarayönü İlçe Başkanlığı kurucu baş-
kanlarından da olan Kazım Demir ve 
eşi Gülhan Demir 62 yaşında bir sü-
redir tedavi gördükleri koronavirüse 
yenik düştü. Merhum Kazım Demir 
ve merhume Gülhan Demir’in ce-
nazeleri Sarayönü Özkent Mahalle-
sinde kılınan cenaze namazlarının 

ardından dualarla mahalle mezarlı-
ğına defnedildi. Özdemir ve Demir 
ailelerini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Özdemir 
ve Demir aileleri cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Kazım Demir ve Merhume Gülhan 
Demir’e Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Konya’nın yetiştirdiği önemli 
spor, siyaset ve spor adamlarından 
İyi Parti Selçuklu Belediyesi Meclis 
Üyesi Mustafa Sırrı Demirel’in kızı 
Necla Şeyma Büyükünlü 32 yaşında 
vefat etti. Merhume Necla Şeyma 
Büyükünlü’nün cenazesi dün Mu-
salla Mezarlığında kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla defne-
dildi. Demirel ve Büyükünlü ailele-

rini acı günlerinde İyi Parti Konya İl 
Başkanı Avukat Gökhan Tozoğlu ile 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Demirel ve Büyükünlü ailesi 
cenaze namazının ardından taziye-
leri kabul etti. Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhume Necla Şeyma 
Büyükünlü’ye Yüce Allah’tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.n MEVLÜT EGİN

Demir çifti koronavirüse yenik düştü

Mustafa Sırrı Demirel’in kızı vefat etti

İş kazasında ölen vatandaş 
son yolculuğuna uğurlandı

İş yerini açan kuyumcu 
bacağından vuruldu

Konya’da çelik montaj ustası 
olarak çalıştığı bir fabrika inşaatın-
da, yüksekten düşerek yaşamını 
yitiren vatandaş, memleketi Koca-
eli’de son yolculuğuna uğurlandı. 
Edinilen bilgilere göre, Konya’da 
çelik yapı inşa eden bir firmada 
çelik montaj ustası olarak çalışan 
Bülent Pamuk (40), montaj için 
gittiği bir fabrika inşaatında yük-
sekten düşerek yaşamını yitirdi. 

Pamuk’un cenazesi, yapılan işlem-
lerinin ardından memleketi Kocae-
li’ye getirilerek Körfez ilçesinde ya-
şayan ailesine teslim edildi. Evli ve 
2 çocuk babası olan Pamuk’un ce-
nazesi daha sonra Derince Merkez 
Camii'ne getirildi. İkindi namazını 
müteakiben kılınan cenaze nama-
zının ardından Pamuk’un cenazesi, 
Derince 17 Ağustos Şehitliğinde 
toprağa verildi. n İHA

Ereğli ilçesinde iş yerini aç-
mak isteyen kuyumcu, aracında 
bekleyen kimliği belirsiz kişi ya 
da kişiler tarafından pompalı tü-
fekle bacağından vuruldu. Olay, 
09.30 sıralarında Ereğli ilçesi Bo-
yacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan 
Caddesi üzerinde bulunan bir ku-
yumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, 42 AHK plakalı aracından 
inen kimliği henüz belirlenemeyen 
şüpheli şahıs, kuyumcu dükkanını 
açmak için gelen Tamer Ç.’ye (56) 
pompalı tüfekle bacağından vurdu. 
Şüpheli şahıs, olayın ardından ara-
cına binerek kaçtı. İhbar üzerine 

olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay 
yerindeki müdahalesinin ardından 
Tamer Ç., Ereğli Devlet Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Öte yandan, olay anı güvenlik 
kamerası tarafından görüntülendi. 
Görüntülerde, şüphelinin içinde 
beklediği aracından inmesi, iş yeri 
sahibini bacağından vurduktan 
sonra aracına binerek olay yerin-
den uzaklaşması ve iş yeri sahibi-
nin yerde yaralı olarak beklemesi 
yer alıyor. Kaçan şüphelinin yaka-
lanması için çalışmalar sürüyor.
n İHA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybeden Malatya Doğanşe-
hir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı dualarla Üçler Mezarlığına toprağa verildi.

Sultan Beyza Boyalı 
dualarla defnedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle 28 yaşında hayatını kay-
beden Malatya Doğanşehir Cum-
huriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı 
dualarla toprağa verildi. 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde 
hematoloji bölümünde kemoterapi 
tedavisi gördüğü sırada Kovid-19 
nedeniyle alındığı yoğun bakım 
ünitesinde müdahalelere rağmen 
hayatını kaybeden Sultan Beyza 
Boyalı’nın cenazesi dün öğle na-
mazına müteakip Hacıveyis Cami-
si'nde kılınan cenaze namazının ar-
dından dualarla Üçler Mezarlığına 
defnedildi. 

Boyalı ailesini acı günlerinde 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali 
Vahdettin Özkan, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay,Konya Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ramazan Solmaz, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ile Konya Protokolü ile Boyalı 
ailesinin sevenleri ve yakınları yal-
nız bırakmadı. 

Merhume Sultan Beyza Boya-
lı’nın cenazesini İl  Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu kıldırdı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Sultan 
Beyza Boyalı’ya Yüce Allah’tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

BAŞSAĞLIĞI
Sefa ÖZDEMIR’in

halaoğlu

Kazım DEMIR ve eşi

Gülhan DEMIR’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhum ve Merhumeye 
Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına 

Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

İyi Parti Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi

BAŞSAĞLIĞI
Mustafa Sırrı DEMIREL’in

kızı
Necla Şeyma 

BÜYÜKÜNLÜ’nün
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ



haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Sakman ailesinin şiirle, mü-
zikle ilgisi birkaç nesil geriye 
dayanır. Merhum Mazhar Sak-
man Konya türkülerinin ustasıdır 
ve oğullarından Vedat Sakman 
da babasından farklı bir tarzda 
Türkiye’nin en şöhretli sanatçı-
larından biri oldu. Çocukluğunu 
Konya’da, gençlik yıllarını ise 
kâh Konya kâh İzmir’e yerleşen 
annesinin yanında geçiren Sak-
man ile uzun ve çetin serüvenini 
konuştuk:

Öncelikle doğum yeriniz 
ve doğum tarihinizi öğrenerek 
başlayalım.

06Nisan 1949 Konya do-
ğumluyum.

 Konya’da geçen çocukluk 
yıllarına ait ev hayatından, 
mahalle hayatından aklınızda 
kalan hatıra kırıntıları var mı?

1950’li yılların Konya şehrin-
deki çocukluğumun yaşam şekli 
bir tür kırsal köy hayatı diyebile-
ceğimiz haldeydi. Kerpiç evler, 
“kış aylarında damlarından kar 
kürediğimiz” evimizin ihtiyacı 
sebze ve meyveleri yetiştirdiği-
miz bahçelerimiz “bağ evleri…” 
Evimizin altındaki ahırda ineği-
miz. Uzun kış geceleri komşular-
da buluştuğumuz “dedelerin biz-
lere masallar anlattığı” çetnevir 
geceleri… Tandır ekmeğimiz vs. 
Hangi birini söylesem ki, doğal 
ve yoksul ama mutlu dönemler 
olduğunu söyleyebilirim.

Eğitim hayatınızın akışı na-
sıl gelişti?

Altın Çeşme İlkokulu daha 
sonra Karma Ortaokulu ve lise 
dönemim İzmir‘de geçti.

Anadolu’nun önde gelen 
müzisyenlerinden olan babanız 
Mazhar Sakman hayatınızı şe-
killendirmenize nasıl bir katkı 
verdi?

Babam değerli bir müzisyen-
di. Çocukluğumda evimize gelen 
hatta uzun süreler bizde kalıp, 
babamdan türküler derleyen de-
ğerli müzisyenleri gözlemleyip, 
müziğin ne kadar dikkat edilme-
si, saygı duyulması ve çok çalı-
şılması gereken sanat olduğunu 
öğrendim.

Konya türkülerinin üstadı 
olan babanızın aksi yönde bir 
tarzı tercih ettiniz; neden?

Müziğin evrensel bir dil oldu-
ğu kanaatinden yola çıkarak, tarz 
ne olursa olsun, insanca bir ifade 
şekli olduğuna inancım tamdır. 
Babam da batı müziği eğitimi 
almış, Halk Evleri’nde orkestralar 
kurmuş, o dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel Bey’in 
takdirlerini almış, daha sonra 
doğup büyüdüğü toprakların 
müziğine hizmet etmeye yönel-
miş, ilk defa o türküleri notaya 
almış, dönemin yerel gazetesin-
de yayınlatmış, değerli hizmetler 
yapmıştır.

Meşhur Konya baranaları-
nın icra yöntemine dair neler 
anlatabilirsiniz? 

Çocukluğumun çok eğlenceli 
günleri olduğunu söyleyebilirim. 
Toplanıp günlerce müzik yapan 
bir yöreye has kültür ne yazık ki 
çarpıtılıp başka yorumlarla yıp-
ratıldı. 

Bu konuda Kardeşim Meh-
met Tahir Sakman’ın yazdığı 
“Dünden Bugüne Konya Oturak-
ları” kitabı en önemli kaynaktır.

Anneniz Tomris Hanım’ın 
babanızdan ayrılarak İzmir’e 
yerleşmesiyle hayatınızın akışı 
nasıl yönlendi?

Tabii ki dönem zorluklarıyla 
ayrılıklar birleşince oldukça sı-
kıntılı dönemler olduğunu söyle-
yebilirim. 

İzmir’e gitmeyi ne zaman 
kararlaştırdınız ve nasıl gitti-
niz?

İzmir’e gidiş kararını verebi-
lecek yaşta değildim, bazen baba 
yanında Konya’da, bazen anne 
yanında İzmir’de kaldım.

Müzik tarzınız nasıl oluştu, 
hangi enstrümanla başladınız 
ve nasıl devam etiniz?

Müzik dediğim gibi kendime 
geldiğim çocukluğumdan bu 
yana bir yaşam şekli olarak ge-
lişti. Evimizde piyanodan bağla-
maya kadar her türlü enstrüman 
vardı. Ben de onların arasında 
büyüdüm. Hepsini çalmayı de-
nedim.

Babanızdan aldığınız müzik 
eğitimi dışında kimlerin tedri-
sine tabi oldunuz?

Müziğin bilimine merakımla 
kompozisyon ve armoni üzerine 
kitaplar üzerinden uzun yıllar ça-

lışmalar yaptım. Yokluk içindeki 
dönemlerde müziklere ancak 
radyoda duyduğumuz, ya da bir-
kaç notasını bulduğumuz eserle-
ri yorumlamaya çalışarak devam 
edebiliyorduk.

İzmir müzik çevresinde na-
sıl yer edindiniz?

Lise dönemlerimde dünyada 
da yaygın olan, grup kurup bir-
likte müzikler yapmak revaçta 
idi, biz de çeşitli gruplar kurarak 
çalışmalar yaptık.

İlk müzikal faaliyetlere kim-
lerle ve nasıl başladınız? İlk 
konserinizi hatırlıyor musunuz?

İlk grup çalışmamız, İzmir 
Ticaret Lisesi’nde iken, Milliyet 
gazetesinin “Liseler Arası Müzik 
Yarışması” etkinliklerinde oldu. 
Grupta davulcu eksikti. Ben da-
vul çaldım, ilk konserimdi.

İstanbul’a gitme fikri nasıl 
oluştu, ne zaman taşındınız? 
İstanbul’da nasıl bir tabloyla 
karşılaştınız?

1970’li yıllarda Grup Do-
ğuş’u kurduk. O dönem çok ba-
şarılı bir grup oldu. İstanbul’dan 
teklif aldık ve ailelerimizle birlikte 
göçtük. İstanbul’a ilk giriş yaptı-
ğımız gün ne yazık ki kanlı 1 Ma-
yıs günüydü. 

İstanbul’da ilk yıllarınızda 
umduğunuz hayatı bulabildi-
niz mi, müzikal anlamda neler 
yaptınız?

Evet, İstanbul’daki ilk yılları-
mız çok parlak geçti. Dönemin 
en popüler grubu olduk. Müzikal 
çalışmalarımızın karşılığını aldık, 
bu da bizleri çok mutlu etti.

Grup çalışması yaptınız 
ama ilk albümünüz soloydu, 
yanılıyor muyum?

Doğrudur, 1980 ihtilalinden 
sonra zor günler geçirdik, grubu 
bir müddet yaşatmaya çalıştık 

ama başaramadık, daha sonra 
kendi şarkılarımı yapmaya başla-
dım ve ilk albüm çalışmam “Mü-
zisyen” oldu

Albüm çalışmalarınız nasıl 
seyretti?

Bugüne kadar 9 solo albüm 
yaptım.

Müzisyen
Kapılar
Sevgileri Unutmadık
Usulca
Konser
Yaşamın Gözlerin Kadar Gü-

zel Olsun
Odada İkimiz
En Şarkılar
Nar Çiçekleri
İlk bestenizi ne zaman yap-

mıştınız?
1987’de “Üç Damla” adlı 

bestem ilkti.
Bugüne kadar müzik dünya-

sına kaç beste kazandırdınız?
Saymadım ama sanırım 300 

civarında bestem vardır.
İlk güftenizi ne zaman yaz-

dınız ve kaç güfteniz bulunu-
yor?

İlk bestemle aynı “Üç Dam-
la” saymadım ama 4/3 oranında-
dır diye düşünüyorum.

Müzik ile edebiyat arasın-
daki ilişkiyi nasıl tarif edersi-
niz?

Çok önemli ve ayrılmaz iki 
parçadır diye düşünüyorum. 
Edebiyatı hissettirmeyen sözlü 
müzikler asla yapılmamalıdır.

Sizin için “çok özel” olan 
eseriniz hangisidir?

Herhangi birini söylersem di-
ğerleri gücenir. Sır olarak kalsın.

Bireysel albüm çalışmala-
rınızın yanında çok ünlü sanat-
çıların da albümlerine hem söz 
hem müzik anlamında katkılar 
verdiniz. Kimlerle çalıştınız?

Zühal Olcay, Leman Sam, 
Nükhet Duru ve daha başka ar-
kadaşlarla çalışmalar yaptım. 

Tiyatro müzik yönetmenliği 
de yaptınız. Bu alandaki eserle-
rinizden bahseder misiniz?

Horace Mc.Coy “Atları da vu-
rurlar”, Devlet tiyatroları Ankara 
Akün sahnesinde oynandı.  Willie 
Russell “Blood Brothers”, Tiyat-
ro sahnesinde oynandı, bunlar 
hemen şimdi aklıma gelenler…

Film müziklerinde de sizi 
görmek mümkün. Bu alandaki 
çalışmalarınızı anlatır mısınız?

Pek çok örneği var. Hemen 
aklıma gelen birkaç tanesini söy-
leyebilirim dizi filmlerde “İkinci 
Bahar”, “Feride…” Film müzikle-
rinde “Kiraz Çiçek Açıyor”, “Kur-
şun Ata Ata Biter”, “Beyaz Bisik-
let”, şimdi hatırlayıverdiklerim. 

Kendi müzik yapım şirketi-
nizi ne zaman kurdunuz ve kim-
lerle çalıştınız?

2000 yılında çocuklarım 
Tomris Sakman ve Kutsal Sak-
man ile birlikte Sakman Müzik 
Prodüksiyon’u kurduk.  Klasik 
müzikten, türkülere kadar 9 al-
bümün de yapımcılığını yaptık.

Şu sıralar üzerinde yoğun-
laştığınız Ömer Hayyam Mü-
zikali hakkında ne söylemek 
istersiniz?

Klasik müzik formatında bir 
çalışma. Halen üzerinde çalışıyo-
rum, uzun soluklu bir iş. Bitirip 
sahnelendiğini görmek beni çok 
mutlu edecek.

Yurt dışında konserler ver-
diniz mi?

Evet İrlanda, Küba, Rusya 
vs. konserlerimiz oldu.

Bugüne dek icra ettiğiniz 
yurt içi konser sayınızı hatırlı-
yor musunuz?

Hatırlamam imkânsız ama 

Konya Selçuk Üniversitesi kon-
serimiz unutamadıklarımız ara-
sındadır.

Müzik dünyası halk ara-
sında “eğlenceli, bol ışıklı ve 
hatta bol paralı” bir âlem ola-
rak bilinir. Oysa bu sektörün de 
zorlukları, yoklukları, sıkıntıları 
vardır diye düşünüyorum. Yanı-
lıyor muyum?

Haklısınız; müziğe bir beyaz 
yalanmış gibi bakılmasından, 
elli beş yıldır bu sektörün içinde 
olarak sıkıldım, bıktım ve şikâ-
yetçiyim. 

Müzik çok önemli bir eğitim 
aracıdır. Ne yazık ki bunu bir tür-
lü anlatamadık. Müziğin üç beş 
popüler isim üzerinden değer-
lendirilmesi çok acı.

Konya ile ilişkileriniz ne 
düzeyde?

Gayet iyi, zaman zaman kon-
serlerim oluyor, doluyor mutlu 
oluyorum. Kardeşlerim Vesile 
ve Tahir orada yaşıyorlar, aileleri 
çocukları ile sık görüşüyoruz.

Çocukluk yıllarının Kon-
ya’sını hatırlayıp İzmir ve bil-
hassa İstanbul ile mukayese 
edince ne düşünüyorsunuz? 

42, 35 ve 34 arasında ayırdı-
ğım hiçbir duygum yok. Hepsine 
yaşadıklarım ve bana kattıkları 
değerler için minnet duyuyorum.

Aile hayatınızdan bahset-
medik. Evliliğiniz ve çocuk-
larınıza dair neler söylemek 
istersiniz?

Üç evliliğim oldu. İlk eşim 
Seher’den iki çocuğum iki toru-
num var. Onlar benim canlarım.

Konya müziği yaptınız mı ya 
da yapmayı düşünür müsünüz?

Konya müziğini tabii ki ya-
kından tanıyorum. Şarkılarımın 
temelinde zaman zaman onu 
hissedersiniz. Müziğimin ana 
fikrinin Anadolu olduğunu düşü-
nüyorum.

Hayat öykünüzü anlattığı-
nız, Deniz Durukan’ın kaleme 
aldığı “Usulca Vedat Sakman, 
Müzisyen” adlı kitap üzerine 
söyleyecekleriniz mutlaka var-
dır. Sonradan “şunu da yazsay-
dık” diye hatırladığınız bir şey 
oldu mu?

Evet, kitap benim için büyük 
mutluluk oldu. Kitabın önemli bir 
yönü yakın tarihi de bir müzisyen 
gözünden anlatmasıydı. Tabii ki 
anlatmayı unuttuğumuz pek çok 
şey olduğunu Deniz Durukan sık 
sık dile getiriyor. 

Kökleriniz Konya’da ve siz, 
bir çınarın dalları misali bir 
payitahttan diğerine uzanarak 
hayatınızı yıllardır İstanbul’da 
sürdürüyorsunuz. Boğazdan 
bakınca nasıl bir Konya canla-
nıyor gözünüzde?

Çocukluğumun toprağını, 
buğdayını, harman yerini, bozkı-
rını unutabilir miyim? 

Sözlerimi şu dizelerle bitirir-
ken Konya’ya Konyalıya selam 
olsun.

Bozkırın bozkırlıya
Diyeceği şeyler vardı
Hasretlik vardı anlayacağınız
Uzun, uzun konuştuk bugün
Anam, atam
Konya toprağıyla 

Vedat Sakman
28.mart.2014

“01.34”
Niğde Aksaray

Müziğimin ana fikri Anadolu
Konya’da kerpiç bir evde doğup büyüyen, müzik dünyasında şöhrete ulaşan ve birçok filme hayat veren müziklere imza atan Vedat Sakman, “Konya 
müziğini yakından tanıyorum. Şarkılarımın temelinde zaman zaman onu hissedersiniz. Müziğimin ana fikrinin Anadolu olduğunu düşünüyorum” dedi 

Vedat Sakman 1965 yılında sahnede.

Vedat Sakman merhum ağabeyi Eczacı Raci Hakkı ile çocukluk yıllarında.
Yıl 1994, dört kardeş bir arada. 

Soldan sağa: Vesile, Tahir, Vedat ve merhum Raci Hakkı Sakman. 



Konya’nın yetiştirdiği önemli 
müzik insanlarından Ramazan Kü-
çükkoyuncu, alanında başarılı olan 
önemli isimlerde. 1979 senesinde 
Sarayönü Halk eğitim Merkezinde 
işe başlayan, burada sekiz sene 
görev yaptıktan sonra 1987 yılında 
Kültür Bakanlığı’nın açtığı ses yarış-
masını kazanarak Kültür Bakanlığı 
ses sanatçısı olarak geçiş yapan 
Küçükkoyuncu, 1992 yılında Kültür 
Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Top-
luluğuna dâhil olarak 2007 senesine 
kadar burada görev yaptı. Yurtiçi ve 
yurtdışında birçok konserlere katı-
lan Küçükkoyuncu, emekli olduk-
tan sonra memleketi Sarayönü’ne 
döndü. Sanat hayatıyla ilgili önemli 
açıklamalar yapan Küçükkoyuncu 
önemli detaylar paylaştı. 

Ne zaman ve nerede ve dün-
yaya geldiniz? Çocukluk yılların-
dan bahsetmek gerekirse neler 
söylemek istersiniz?

14 Mart 1956 tarihinde Kon-
ya’da dünyaya geldim. Aslen Sara-
yönü İlçesine bağlı Başhüyüklüyüz. 
Sanat hayatımızda da “Başhüyüklü 
Ramazan” olarak anılmamız bun-
dandır. O günün şartlarına uygun 
düşen, tarlalarda, tozlu, çamurlu 
sokaklarda oynamakla mutlu olan 
bir çocukluk yaşayarak büyüdük 
ve bugünlere geldik. Zira o yıllarda 
bilgisayarlar, oyun konsolları, akıllı 
telefonlar yoktu; bilakis akıllı ve üret-
ken çocuklar var. Kendi oyuncağı-
mızı kendimiz yapardık. 

Eğitim öğrenim hayatınız nasıl 
geçti, hangi okullarda tahsil gör-
dünüz?

Hakimiyet İlkokulunda birinci 
sınıfı okuduktan sonra Uluırmak İl-
kokuluna geçtim ve oradan mezun 
oldum. 

Müziğe ilginiz nasıl başladı, 
hangi sanatçılardan etkilendiniz?

Çocuk yaşlardan itibaren müzi-
ğe ilgi duymaya başladım. Rahmetli 
Mustafa Kazanova, Rıza Konyalı, 
Silleli Kör Mehmet gibi ustaları din-
leyerek ve onlardan ilham alarak ve 
hatta onlar gibi birer sanatçı olma 
hayali kurarak büyüdüm.

Ses ya da enstrüman eğitimi 
aldınız mı ve kimlerden aldınız?

Hayır bir müzik eğitimi alma-
dım. Kulak hassasiyetimle ve çabuk 
kavrama yeteneğimle hem ses hem 
de enstrüman yeteneğimi kendim 
geliştirdim.

Solist olmanın yanında aynı 
zamanda udisiniz. Diğer enstrü-
manlarla aranız nasıl? 

Evet, çoğu enstrümanı çalabi-
liyorum ve udi olarak da bilinirim. 
Ayrıca bağlama ve akodreon da 
diğerlerine göre daha iyi olduğumu 
söyleyebilirim.

Askerlik görevinizi nerede ve 
ne zaman yaptınız?

Mide rahatsızlığımdan dolayı 
maalesef askerlik görevinden muaf 
tutuldum. Biz her ne kadar ısrarla 
askerlik yapmak istesek de, biliyor-

sunuz TSK’nın kesin kuralları var. 
Bu rahatsızlıkla sizi silah altına ala-
mayız dediler. 

Ne zaman evlendiniz, çocukla-
rınızdan bahseder misiniz?

1980 yılında evlendim. 40 yılı 
aşan mutlu bir evlilik hayatımız 
oldu. Allah bize iki kız ve bir erkek 
evlat bahşetti.

Memuriyete ne zaman ve na-
sıl başladınız?

1979 senesinde Sarayönü Halk 
eğitim Merkezinde işe başladım. 
Burada sekiz sene görev yaptıktan 
sonra 1987 yılında Kültür Bakanlı-
ğı’nın açtığı ses yarışmasına katıl-
dım. Yarışmayı kazandım ve Kültür 
Bakanlığına ses sanatçısı olarak 
geçiş yaptım. 1992 yılında ise Kül-

tür Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğuna dâhil oldum ve emekli 
olduğum 2007 senesine kadar bu-
rada görev yaptım.

Sahne hayatınızdan ve konser-
lerinizden bahseder misiniz?

Çok sayıda konserler verdik. 
Sahne hayatımda daha çok meslek-
taşım Mehmet Kayık arkadaşımla 
yol arkadaşlığı yaptım. Ayrıca Rıza 
Konyalı, Mustafa Konyalı, Âşık Sa-
lihi gibi Konyalı üstatlarla ve Sibel 
Can gibi, rahmetli Nuray Hafiftaş 
gibi star isimlerle aynı sahneyi pay-
laşmak da nasip oldu.

Sanatçıların vazgeçilmezi 
konserlerdir. Konya genelinde 
veya diğer şehirlerde nerelerde 
konserler verdiniz?

Saymakla bitmez ki, Türkiye’nin 
pek çok ilinde, ilçesinde konserlere, 
festivallere, hemşehri buluşmaları-
na davet edildik, buralarda sahne al-
dık. Yurt dışında da Belçika, İspanya 
ve Fransa’da konserler verdik.

Ben elektriklerin kesilmesine 
rağmen konsantrasyonunuzu boz-
madan sürdürerek herkesi kendi-
nize hayran bıraktığınız bir efsa-
nevi konserinizi hatırlıyorum da, 
sizde iz bırakan, unutamadığınız 
konseriniz hangisidir?

(Gülüyor) Elbette benim için-
de en ilginç ve de etkileyici konser 
oydu. Konya Atatürk Stadı, biliyor-
sunuz 30 bin seyirci kapasiteliydi. 
Şimdi yıkılıp yerine Şehir Parkı 
yapılmakta olan o stadda tribünler 
hıncahınç doluydu. Sahanın orta-
sında kurulan sahnede sanatımızı 
icra ediyorduk. Ben Türk Sanat Mü-
ziğinin en büyük bestelerinden olan 
Makber’e giriş yapmıştım ki birden 
elektrikler kesildi, stadyum karanlı-
ğa büründü. Devir terör devri, sah-
nenin de sesi kesilse Allah korusun 
insanlar endişeye kapılırsa kargaşa 
da oluşabilir. Bizim elektronik tüm 
aletlerimiz devre dışı kaldı. Ben ses 
tonumu biraz daha yükselterek 
ve hiç istifimiz bozmadan şarkı-
yı okumaya devam ettim. Sesim 
yankılandıkça alkışlar, tezahüratlar 

yükselmeye başladı. Allah bize ses 
vermiş, hançere lütfetmiş; elektrik-
ler gelinceye kadara konseri böyle 
devam ettirdim. Daha sonra döne-
min Konya Valisi, yanılmıyorsam Zi-
yaeddin Akbulut Bey idi; konuşması 
sırasında bizim kesinti sırasındaki 
performansımızı muhteşem olarak 
yorumladı, övgü dolu sözleriyle bize 
hayatımızın en güzel ödüllerinden 
birini takdim etmiş oldu. Sizin gibi 
ben de bu hatıramı hiç unutamam.

Plak ve kaset bir dönemin 
vazgeçilmezleriydi, şimdi yerini 
CD’ler aldı. Albüm çalışmaları-
nızdan bahseder misiniz, kimlerle 
çalıştınız hangi albümleri yaptı-
nız?

Konya’mızın kıymetli müzik 
markası Çetiner Müzik ile beş kaset 
yaptım. Fakat emek hırsızları ortaya 
çıkınca kaset yapmaktan vazgeçtim.

Müzik kimliğinize gelince, 
Konya türkülerinden Türk sanat 
musıkisine uzanan bir öykünüz 
var. Her sanatçı her usulü okuya-
bilir mi?

Bu konuyu detaylandırmayı çok 
isterim. Konya’mızın büyüklerine, 
şehrin yöneticilerine seslenmek isti-
yorum. Lütfen Konya’nın sanatçıla-
rına kıymet ve imkan versinler. Ben 
dışarıdan çanta dolusu para kar-
şılığında getirilen bazı sanatçıların 
Konya’mızın değerli müzikseverleri-
ni istismar ettiklerini, kandırdıklarını, 
canlı performans sergileme yerine 
playpack yaparak, şarkı söylüyor-
muş gibi yapıp gittiklerini biliyorum. 
Bizim farkımız doğal ve samimi 
olmamızdır. Elektrikler kesil-
se bile şarkısına devam ede-
bilen sanatçı ile ardında çalan 
müziğe eğreti tempo tutup 
şarkı okuyormuş rolü yapan-
lar bir tutulmasın. 

Ben Rama-
zan Koyuncu 
olarak bugüne 
kadar icra etti-
ğim sanatım-
dan mutluyum, 
gönlüm rahat. 
Her sanatçı çok 
yönlü olamaz. 
Zira çok yönlü 
olabilmek Allah vergisidir. Bu yete-
neği Yüce Yaradanım bana vermiş 
ve sonsuz şükrediyorum.

Şahsınıza ait güfte ya da bes-
teleriniz var mı?

Ben daha çok icra sanatçısı ol-
dum. Bu yüzden üretim aşamasın-
da pek aktif olmadım. Bir güfte yaz-
dım ve bir de beste yaptım. Bunun 
dışınca icracı oldum. 

Sanatçının emeklisi olur mu?
Ben 2007’de memuriyetten 

emekli oldum ama sanatçının 
emeklisi olmaz. Sanatçının me-
muru, esnafı, tüccarı olabilir. Gün 
gelir bunları da bırakıp emekli ola-
bilir ama sanat yönü onunla devam 
eder.

Sarayönü’nde hayatınıza nasıl 
devam ediyorsunuz?

Emekli olduktan sonra şehrin 
kalabalığından, gürültüsünden uzak 
durmayı yeğlediğimden Sarayö-
nü’ne döndüm. Burada küçük bir 
esnaf dükkânımız var. Yiyecek içe-
cek üzerine hizmet veriyoruz.

Toplumumuzda sanatçı-dinle-
yici ilişkisini nasıl buluyorsunuz?

Ankara’da görev yapmış bir sa-
natçı olarak şunu rahatlıkla söyleye-
bilirim ki Ankara, İstanbul, İzmir gibi 
büyükşehirlerde insanlar sanat ala-
nına daha fazla eğilim gösteriyorlar. 

Salgın hastalık koronavirüse 
sizin de yakalandığınızı duyduk, 
nasıl bir süreç yaşadınız?

Koronavirüs sadece bizim ülke-
mizin değil bütün dünyanın başına 
bela oldu. Bir yıldır bütün insanlık 
âlemi bu illetten kurtulmanın yolunu 
arıyor. Bizim ülkemizin bu hastalıkla 
mücadelede diğer pek çok ülkeye 
nazaran daha başarılı olduğunu di-
ğer dünya ülkeleri de kabul ediyor. 
Her nasıl olduysa hastalık bizim 
bünyemize de sirayet etmiş. Çok 
ağır olmadı şükür, atlattık. Şu an 
sağlık durumum çok iyi. Toplum-
dan rica ediyorum; herkes maske 
mesafe ve temizlik kurallarına harfi-
yen uysun. Maske aksesuar değil ve 
sağlık önlemidir.

Anadolu’da müzisyen, yazar 
olmanın avantaj ve dezavantajları 
var mı?

Her sorunuza açıklıkla cevap 
vermeye gayret ettim. Bu konuda 
da açık olacağım. Diğer şehirleri bil-
mem ama Konya’da sanatçı olma-
nın birinci dezavantajı kendi şehrinin 
müzik organizasyonları için tercih 
edilmemektir. Şehrimizin büyükleri 
iyi günümüzde kötü günümüzde 
yanımızda olsun yeter. 

Samimi cevaplarınız için çok 
teşekkür ederim.

Şehrimiz yanımızda olsun
Konya’nın yetiştirdiği önemli müzik insanlarından Ramazan Küçükkoyuncu, “Konya’da sanatçı olmanın birinci dezavantajı kendi şehrinin müzik 

organizasyonları için tercih edilmemektir. Şehrimizin büyükleri iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda olsun yeter” diyerek Konya’ya sitem etti 

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN



İşte yazarla-
rın kaleminden 
Sezai Kara-
koç’un Mevlana 
sevgisi…

Yaşadığı-
mız coğrafyanın 
yüzyıllar varki 
sesi, soluğu 
olmuş eşsiz bir 

değeridir Mevlana. Eserleriyle, Ana-
dolu’ya kattığı değerle, her dem taze 
bir sesleniş sahibidir Mevlana ve bu 
manevi iklim, birleştirici bir güç olarak 
varlığını tüm canlılığıyla günümüzde 
de sürdürmektedir.

Elbette Mevlana hakkında olum-
lu olduğu kadar olumsuz da birçok 
düşünce yüzyıllar boyunca söylene-
gelmiştir. Mesnetsiz, dedikodunun 
ötesine geçmeyen bu sözler gerçek 
söz sahiplerinin eserleri sayesinde 
yok hükmüne geçerek Mevlana’ya 
hak ettiği değer her vakit verilmeye 
devam etmiştir. Değişmez kıstas şu 
olmalı: Gönül insanlarının, ruh ustala-
rının olumlu yönlerini görmek, nazara 
vermek de bir erdem olarak görülerek 
bu yönde çalışmalara kulak vermeli ve 
bu tür çalışmalar çoğaltılmalı.

Sezai Karakoç, diriliş neslinin mi-
marı ve bu toprakların eşsiz bir değe-
ridir. Şiirleriyle, nesirleriyle bir neslin 
yetişmesine ömrünü adamış olan 
Karakoç’un kaleminden Mevlana’yı da 
okumak bir ayrıcalıktır.

ANADOLU’NUN SESI, 
ŞIIR VE MUSIKIDIR

Sezai Karakoç, Mevlana adlı kita-
bıyla bizlere tür olarak özgün bir Mev-
lana biyografisi armağan ediyor. Beş 
bölümde; hayatı, Mevlana’nın mes-
nevisi, ölümü, Mesnevi’den örnekler 
ve en son bölümde de Mevlana’nın 
Anadolu’ya kattığı değeri anlatıyor şiir-
sel üslubuyla Sezai Karakoç. Olaylara 
hem bir tarihçi gözüyle hem de bir 
edebiyat adamı gözüyle yaklaşıyor.

Mevlana’nın yetiştiği dönem ve 
özellikle Mevlana’yı Mevlana yapan 
değerler üzerinde duruyor Sezai Ka-
rakoç. Diriliş ruhunun mimari Sezai 
Karakoç özellikle Mevlana ve Anadolu 
kavramlarını ele alıyor, Anadolu’yu bir 
gergef gibi işleyen Mevlevilik gelene-
ğinden bahsediyor.

Mevlana demek, Anadolu demek-
tir. Dirilişin merkezi olarak Anadolu’yu 
görür Sezai Karakoç. Mevlana da Ana-
dolu’nun kalbidir. Mevlana ve Anadolu 
ilişkisinden bahseden Karakoç; Mevla-
na’nın felsefesinde önemli yeri olan şiir 

ve musiki bağını Anadolu’nun bu 
iki kavrama bakışı ile 

açıklıyor.
“Anadolu’da herkesin hayatın-

da geniş yer tutan musiki, oyun ve 
şiir dünyasının anlatılacak hakikate 
mecra yapılması şart haline gelmişti.” 
diyerek Mevlana’nın şiirle olan ilgisini 
yine onun sözüyle açıklıyor: “Ben şiir 
söylemiyorum. Benim konuşmam 
böyledir.”

MEVLANA VE ŞEMS
Mevlana’nın adını anarken hemen 

zikredilen diğer bir isim de Şems’tir. 
Mevlana’nın hayatında Şems’in yeri, 
Şems’in Mevlana’ya kattığı değer üze-
rine o kadar çok söz söylenir ki, mev-
zu, çağımızın bir hastalığı olan bilgi 
kirliliğine kadar uzanır.

“Korkulu bir yola başlayan için bir 
arkadaş gerektir. 

Bir arkadaş gerektir ki, balta 
girmemiş sık ormanlarda yol açsın. 
Şems-i Tebrizî, Mevlana için böyle 
bir arkadaş, böyle bir dosttur.” Mev-
lana ve Şems’in buluşmasına dair 
özgün ifadelerle ruha şifa tespitlerde 
bulunuyor Sezai Karakoç. Özellikle bu 
konularda kafasında soru işareti olan 
herkesin mutlaka Sezai Karakoç yak-
laşımında olaylara bakmasında fayda 

var: “Mevlana ve Şems’in buluşması 
Doğu’yla Batı’nın buluşmasıydı. Doğu 
olan gelip Batı’da durmuştu. Doğu da 
Doğulu da geldi. Doğu ve Batı birleş-
ti.”

MEVLANA ENSTITÜSÜ
Kitabın son bölümünde Mevla-

na’nın dünya fikir hayatındaki yerine 
tekrar dikkat çekiyor Sezai Karakoç. 
Mevlana’dan ilhamla açılan yeni 

düşünce kapılarından bahsediyor. 
Mevlana’yı ehil ellerden doğru bir 
şekilde anlatarak kurulacak bir dünya 
düzeninin barış ve huzura ermek için 
önemli bir adım olduğu tavsiyesinde 
bulunuyor ve Mevlana Enstitüsü ku-
rulmasının gerekli olduğunun altını 
çiziyor.

Üstadın yıllar öncesi yapmış ol-
duğu bu çağrı, günümüzde karşılık 

bulmuş görünüyor. Hazırlanan yetkin 
eserler, programlar ve Selçuk Üniver-
sitesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Mevlana Enstitüsü, Sezai Karakoç’un 
işaret ettiği noktanın gerçekleşmesi 
anlamında önemli adımlardandır.

Mevlana’yı doğru bir kaynaktan 
anlamak ve anlatmak için Sezai Ka-
rakoç’un Mevlana kitabını mutlaka 
okunması gereken eserler arasına 
almanızda fayda var.

Kalbin aynasından gören şair: 
Mevlana

Aslında bu iki kitap Sezai Kara-
koç’un bu isimler üzerinden söyle-
meye çalıştığı düşünceyi yeterince 
anlaşılır hale getirmektedir. Bu da 
yıkılışın ardından ne yaparsak dirilişi  
gerçekleştirebiliriz sorusuna doğru 
bir cevap bulma niyetidir. İşte bu so-
runun cevabı için bu iki isim örneklen-
dirilmiştir. Fakat Karakoç, daha sonra 
Yunus Emre ve Akif biyografilerine 
bir de Mevlana biyografisini ekler. 
O da bu iki kitaptan bir hayli zaman 
sonra 1996’da yayımlanır. Mevlana, 
Yunus’la çağdaş olduğuna göre ne-
den bu döneme ait ikinci bir isim ele 
alınma ihtiyacı duyulmuştur? Yunus 
kitabındaki söylenenler meselenin 
izahı için yeterli görülmemiş midir?

Bunu şöyle anladım. Yunus ile 
Mevlana ikisi de hem çağdaş, hem de 
birer sufidir. Ne var ki aralarında kul-
lanılan dil, hitap edilen kitle açısından 
farklılıklar vardır. O yüzen o çağa bir 
de Mevlana merkezli bakmak gerek-
miş olmalıdır.

Diğer yandan Mevlana, gerek 
Şems gerekse musiki ve sema ko-
nusu yüzünden tartışılan ve herkesin 
onu bir yana çektiği bir isim duru-
mundadır. Üstelik Batı’da tanınırlığı da 
çok yüksektir. İşte gerek bizim gerek 
Batının onu doğru tanıması gibi bir 
problem vardır ortada. Sezai Karakoç, 
bunu amaçlamış gibi görünmektedir. 
Nitekim “Mesnevi Kur’an öğretisini 
ruhlara sindirme derslerinden olu-
şan bir kitap”, “Onun dergâhı İslam 
ocağıdır. Gel derken olduğun gibi kal 
demeyip gel de değiş diyor.” Şeklin-
deki yine şiiri musiki ve Şems üzerine 
söylediklerinden bunu anlamaktayız.

Kalbin aynasından görüyordu
Sezai Karakoç, ‘Mevlana’ adlı kitabıyla bizlere tür olarak özgün bir Mevlana biyografisi armağan ediyor. 

Yazarlar, Kararkoç’un Mevlana sevgisini anlatırken Kalbin aynasından gören şair: Mevlana ifadesini kullanırlar

haber@konyayenigun.com
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Ahde Vefa Turan Birliği Derneği 
Genel Başkanı Harun Maral, dernek 
olarak kuruldukları 2013 yılından 
bu yana yaptıkları STK faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Dertlerinin milli 
ve manevi değerlerle bezenmiş olan 
Türk kimliğini korumak ve yücelt-
mek olduğunu söyleyen Başkan Ha-
run Maral, bu amaç doğrultusunda 
ayni ve nakdi yardımların yanında 
doğrudan insanın hayatının tamamı-
na etki edecek çalışmalara da imza 
attıklarını söyledi.

Öncellikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

Ben Harun Maral 60 yaşında-
yım. Ahde Vefa Turan Birliği Derneği 
başkanıyım. Küçük çaplı dış ticaret 
ve Demir Doğrama işleri ile meşgul 
oluyorum.

Derneğinizin hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Ahde Vefa Turan Birliği Sosyal 
Dayanışma ve Eğitim Derneği 2013 
yılında Konya da kuruldu. Sekiz yıl-
dır aktif olan Derneğimiz birbirini 
tanıyan 400 kişinin istişare ve ortak 
görüşlerine istinaden kurulmuştur. 
Büyük şehir hayatının getirdiği yo-
ğunluk ve kalabalıklar arasında git-
tikçe yalnızlaşan insanımızı insani ve 
ahlaki değerler etrafında sosyal or-
tamlar içine çekebilmektir gayemiz. 
Dayanışma ve eğitim, yani şuurlu 
vatandaş olmak gayemize yönelik 
olarak kurulmuştur bu dernek. Kon-
ya’da ikamet eden ve fakat, Türkiye 
dışından gelmiş soydaşlarımızı fark 
etmek, onlarla her konuda ilgilen-
mek gayemiz de derneğin kurulu-
şunda etkili olmuştur.

Dernek olarak ne gibi çalışma-
lara imza atıyorsunuz?

Ahde Vefa Turan Birliği Derne-
ği olarak biz, yüksek lisans, lisans 
ve doktora eğitimi yapan 175 Öğ-
renciye aylık burs vermektedir. Bu 
öğrencilerin Altmış kişisi Soydaş 
öğrencidir. Dar gelirli ailelerin başa-
rılı çocuklarına ve gurbete eğitim için 
gelmiş soydaş öğrencilere burs ver-

mekteyiz. Ayrıca, Konya da ikamet 
eden 414 göçmen aileye, ihtiyaç 
sahibi, dar gelirli, işsiz veya evinde 
hastası olan göçmen ailelere, yerli 
mağdurlara ayni ve nakdi yardımlar 
yapmaktayız. Sosyal güvencesi ol-
mayan göçmen ve yerli mağdurların 
reçeteleri, ameliyat giderleri vs gibi 
sağlık konusunda destekçisi oluyo-
ruz. Salgın başlamadan evvel Ahde 
Vefa Turan Derneği Konya da her ay 
büyük salonlarda halka açık olarak, 
dini, milli, tarihi ve sosyal konularda 
konferanslar tertip eden bir STK idi. 
Derneğimiz şu ana kadar 6 ayrı kitap 
bastırarak üyelerine ücretsiz dağıt-
mıştır. Pandemiden önce kermesler, 
kitap imza günleri, Kahvaltı buluş-
maları, doğa yürüyüşleri, kültürel şö-
lenler tertip ederek sosyal hareketlilik 
sağlayan bir dernek geçmişimiz var. 

Ahde Vefa Turan Derneği, Suriye de 
Fırat Kalkanı bölgesinde iki yetim-
hane de 395 yetim çocuğa hamilik 
yapmaktadır. Güney Türkistan tabir 
ettiğimiz Kuzey Afganistan’ın Özbek 
ve Türkmen köylerinde su kuyuları 
ve çeşme yaptırmaktayız. Şu ana 
kadar bahse konu bölgede 64 Temiz 
su kuyusu ve çeşme açılışına imza 
attık. Pandemi kurallarına uyarak 
öğrencilerle seminer ve sohbet top-
lantıları çalışmalarımızda oluyor.  

Sizleri diğer STK’lardan ayıran 
fark nedir?

Ahde Vefa Turan Derneğini di-
ğer STK’lardan ayıran en önemli far-
kımız, biz günlük siyasi tartışmaların 
uzağında Politika üstü ortak payda-
larda ve asgari müştereklerde be-
raber olan gönüllüler topluluğuyuz. 
Hiçbir siyasi ekolün arka bahçesi 
değiliz. Türk Milliyetçiliği çizgisinde 
insani değerlere bağlı olarak, Türk 
kimliğine hizmet ediyoruz. Biz ideo-
lojik perspektif ve dar kalıplarla değil, 
insani ve ahlaki evrensen değerlerle 
bakıyoruz olaylara ve çevreye.

On Bir Ay’ın sultanı Ramazan 
ayında ne gibi çalışmalara imza 
atacaksınız?

Ramazan ayında gelen bağışlar-
la yardıma muhtaç ailelere ve kişiler 
market alış veriş kartı dağıtarak sos-
yal adaletin oluşmasına kısmen de 

olsa katkı yapacağız. Afganistan da , 
Suriye de ve  Turan Coğrafyasında 
mağduriyet yaşayan bölgelere insa-
ni yardım yapmaya devam edeceğiz.  
Fakir fukarayı gözeten ayni ve nakdi 
yardımlar organize edeceğiz.

Türkiye’de geçtiğimiz Rama-
zan ayında olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan ayında iftar ve sahur 
programı gibi toplu organizasyon-
lar yasaklandı. Bereketli sofra-
larda hayır sahiplerinin ikramları 
paylaşılıyordu ama bu sene pan-
demi kuralları çerçevesinde buna 
müsaade edilmeyecek. Bunun 
yerine nasıl bir organizasyon plan-
lıyorsunuz?

Salgın nedeniyle kalabalık iftar 
sofraları tertip edemeyeceğiz. Ama 
fakir fukaranın evlerinde açtıkları if-
tarların doyurucu ve besleyici olması 
için çalışacağız.

Konya dışında hangi ülkelerde 
Ramazan’da çalışmalar gerçek-
leştireceksiniz?

Konya dışında Afganistan da ve 
Suriye’nin Türkmeneli bölgesinde 
ramazan ayına dair geleneksel faali-
yetlerimiz olacaktır.

 Ramazan’da dernek olarak 
kaç kişiye ulaşmayı hedefliyorsu-
nuz?

Ramazan ayında Konya, Af-
ganistan, Suriye ve Türkiye de bazı 
bölgeler olmak üzere yaklaşık olarak 
6000 kişiye, yani 1300 aileye ulaş-
mayı, dokunmayı planlıyoruz.

Yurtdışı çalışmalarında der-
nek çalışmalarınıza o yöre halkının 
ilgisi nasıl oluyor?

Yurt dışında Türklerin beklenen 
millet olduğunu müşahede ettik. 
Türk bayrağı ve dernek logosu altın-
da yaptığımız çalışmalara yut dışında 
samimi olarak yaklaşımlar gördük. 
Dualar aldık. Türkiye ve Türklerin 
merhamet elinin uzandığı her yerde 
sempati ve sıcak karşılama yansıdı. 
Kardeşlik duygusunun tezahürünü 
gördük. Bizi kendilerinden biri gibi 
gördüler.

‘Türk kimliğini korumak
için gayret gösteriyoruz’

Ahde Vefa Turan Birliği Derneği Genel Başkanı Harun Maral, Türk İslam coğrafyasında milli ve 
manevi değerlerle bezenmiş Türk kimliğini korumak ve yüceltmek için çaba harcadıklarını söyledi

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

• EN AZ %40 ENGELLİ
BAY - BAYAN PERSONEL (1 KİŞİ)

• VARDİYALI ve MESAİLİ ÇALIŞACAK
23-45 YAŞ ARASI
VASIFSIZ ELEMANLAR (10 BAY - 5 BAYAN)

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI YARDIMCISI (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN VE PANO 
OKUYABİLEN ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;
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FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
3 Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
3 Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
3 Askerlik ilişkisi olmayan

Müracatları şahsen yapılacaktır.

0 332 345 03 08Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

 APKANT PRES OPERATÖRÜ
3 Tercihen durma marka Abkant pres tecrübesi olan 
3 Teknik resim okuyabilen 
3 Bükülecek iş için CNC Abkant’ta program yapabilen

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçesi İSMİL Mahallesinde kain, tapunun 923 Ada, 11 Parselinde 
kayıtlı, 42.964,44 m2 miktarlı TARLA vasıflı taşınmazın TAM hissesi.
İsmil Mahallesi, Kekrekaşı Mevkiinde bulunan 923 ada 11 no lu parselin paftasında ve zeminde doğusu 
ve güneyi kadastro Toplulaştırma yoluna cepheli olup, diğer cepheleri tarımsal faaliyet yürütülmemekte 
olduğu görülen aynı vasıflı parsellerle çevrilidir. Taşınmaza cephe yoldan Karapınar-Ereğli Karayoluna, 
oradan İsmil Mahallesi meskûn sahasına ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz keşif tarihi itibari ile buğday 
ekili olup, tarımsal faaliyette kullanılmaktadır. Taşınmazın yaklaşık 3 km güneyinde Konya-Ereğli 
Karayolu, 4,1 km güneybatısında Konya Ereğli Karayolundan İsmil Mahallesine giden Yol Kavşağı, 
yaklaşık 6 km güneybatısında İsmail Mahallesi meskûn sahası mevcuttur. Taşınmaz Konya-Ereğli 
Karayolu ile Konya Çevre Yolu kesiştiği köprülü kavşağa 48 km, şehir merkezi olan Konya Valiliği 
Hükümet binasına 52,50 km uzaklıktadır. Dava konusu taşınmazda keşif anında yapılan incelemede; 
Taşınmazın buğday ekili olduğu, zeminde tek parça halinde kullanılmakta olduğu görülmüştür. 
Taşınmaz üzerinde tarımsal yapı, bina ve dikili meyveli-meyvesiz ağacın olmadığı görülmüştür. 
Taşınmazın eğimi % 0-2 (Düz) arasında değişmekte olup, toprak profili orta derin (70-90 cm), toprak 
bünyesi bitki yetiştiriciliğine uygun killi tınlı, kum, killi tın bünyeli olup, drenaj, tuzluluk, alkalilik, geçirgenlik 
ve taşlılık problemi bulunmamaktadır. Mevcut durumu itibari ile komşu derin kuyulardan sulanabilen 
sulu tarım arazisidir.
Tarım arazisi mahallin mikro klimasının el verdiği bitkisel üretime elverişlidir. Makineli tarıma elverişli 
olup, bölge ortalamasında ürün alınabileceği tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede 
toprak karakteri ve derinliğinin taşınmazın hemen hemen her tarafında aynı olduğu görülmüştür. 
Komşu taşınmazlarla gerek toprak yapısı ve gerekse tarımsal üretim şekli bakımından benzer özellikler 
göstermekte ve bölgede sulu alanlarda Yerleşim birimlerine çok yakın olup, ulaşım kolaydır. Komşu 
taşınmazlar üzerinde bulunan derin kuyularından sulanabilmekte olup, bölgede sulu alanlarda Buğday-
Dane Mısır-Şeker Pancarı -Yağlık Ayçiçeği münavebesi yaygın olarak uygulanmaktadır. Taşınmazın 
Konya-Aksaray Yolunun kuzeyinde yer almakta olup, ürün alım merkezine (Konya Şeker Fabrikasına 
ait Alım Merkezi) ve yerleşim birimlerine yakın olması taşınmazlara olan talebi artırmakta ve aynı verim 
kabiliyetine sahip taşınmazlara göre değerini olumlu olarak etkilemektedir.
Adresi   : İsmil Mahallesi, Kekrekaşı Mevkii KARATAY / KONYA
Yüzölçümü  : 42.964,44 m2
Arsa Payı  :
İmar Durumu  : Karatay Belediye Başkanlığının (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 03/11/2020 
tarih ve E.23430 sayılı yazılarında İsmil Mahallesi,923 ada 11nolu parsel, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar 
Palanında Tarım Alanına İsabet ettiği, 15.07.2016/791 kesinleşen plan onay tarihli Konya Büyükşehir 
Belediyesi 1/25.000 Plan hükümlerine göre uygulanacağı, Plan hükümlerine göre; Tarım alanlarında 
yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve bu 
kanuna istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılır. Denilmektedir.
Bakanlar Kurulunun 13.03.2017 Tarih ve 10001 sayılı kararnamesi ile Büyük Ova Koruma Alanında 
kalmakta olduğu, Tarım ve Orman Müdürlüğünden Görüş alınması kaydı ile Yapılaşmaya gidileceği 
belirtilmektedir.
Kıymeti   : 472.608,84 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlı olup, hisselendirilmeden 
     satışı yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 22/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 27/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/2618 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2020/2618 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1359141
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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 
Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE 
MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ GEZER 

VİNÇ KULLANABİLEN 
ELEMAN ALINACAKTIR

• Askerliğini yapmış
• 25 yaşını aşmamış
•Tercihen lise mezunu

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ELEMAN ARANIYOR

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Konya İli, Meram İlçesi, Çaybaşı Mah, 149 Cilt, 541 Hane ve 3 Sırada nüfusa kayıtlı Ali ve Nevin oğlu, 
09.09.1978 doğumlu, 322XXXXX670 TC kimlik numaralı 29.05.2020 tarihinde vefat eden müteveffa 
MUSTAFA TUTAR'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden Mahkemece resen 
TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verildiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) 
müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince 
alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip 
edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca 
ilan olunur.
Adres:KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 
Ayrıntılı Bilgi: HÜSEYİN KARATAŞ Satış Memuru

T.C.
KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2021/4 Tereke Satış
Konu: Tasfiyenin ilanı

İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1358233

 

Konya İli, Karatay İlçesi, Büyükburnak Mah, Cilt no 97, Hane no 19 ve Sıra no 41 de nüfusa kayıtlı 
Mehmet ve Şükrüye oğlu, 11.10.1963 doğumlu, 525XXXXX366 TC kimlik numaralı 14.05.2019 tarihinde 
vefat eden müteveffa SÜLEYMAN BULUT'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiği 
ve Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine 
karar verildiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) 
müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince 
alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip 
edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca 
ilan olunur.
Adres:KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 
Ayrıntılı Bilgi: HÜSEYİN KARATAŞ Satış Memuru

T.C.
KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2021/7 Tereke Satış
Konu: Tasfiyenin ilanı

İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1358857

GÜVENILIR VE DOĞRU HABERIN ADRESI



 

İş Makineleri İçin Lastik Alınması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/220323
1-İdarenin 
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ
      BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Sakarya Mah. Ahmet Kabaklı Cd. No: 4 Selçuklu/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 444 55 42 - 0 332 211 15 76
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : İş Makineleri İçin Lastik Alınması
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ebatlarda Toplam 746 Adet Lastik
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Tatlıcak Tesisleri (Tatlıcak Mah. 
      Okyar Sk. No: 2 Karatay/KONYA)
ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 takvim günü içerisinde işe
      başlanacaktır. İşin süresi toplam 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 takvim günü içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.05.2021 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Yerleşkesinde Bulunan İhale Şube Müdürlüğü İhale Salonu 
          (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 64 Zemin Kat 
          Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, İş Makineleri Lastikleri için güncel olarak yürürlükte olan TS ISO 4250-2:2021 ; 
Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Otobüs Dış Lastikleri için güncel olarak yürürlükte olan TS 11374 
- TS 11375 standartlarına veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun olduğuna dair belgeyi 
Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir. Standart uygunluk belgesi bulunmayan 
teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki 
belgeler:
İstekliler birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettikleri her bir kalem lastiğin markasını ve tevsik edici 
doküman olarak katalog (varsa katalog no) bilgisini içeren bir açıklama belgesini sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İŞ MAKİNELERİ İÇİN LASTİK SATIN ALINACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1358219

14 20 NİSAN 2021HABER-İLAN

Konya’da tıp dilinde Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA Tip 1 hastası olan 4 
yaşındaki Egehan, Almanya’da ‘Zolgensman’ gen tedavisi görebilmesi için destek bekliyor

Egehan’ın tedavi edilmesi 
için destek bekliyorlar

Oğuz ve Gözde Rabia Özkılınç 
çiftinin ikinci çocuğu olan 4 yaşın-
daki Egehan’a 3 aylıkken SMA Tip 1 
teşhisi konuldu. O günden bu yana 
yatağa mahkum olan Egehan, ma-
kinelere bağımlı hale geldi. Beslen-
mesi, öksürmesi gibi çeşitli ihtiyaç-
ları makinelerle sağlanan Egehanı'ın 
ailesi, çocuklarının bu zor hastalığıyla 
yılmadan mücadele etmeyi sürdürü-
yor. 

Egehan'ın ailesi, çok sayıda çocu-
ğa umut olan “Zolgensma” adlı gen 
tedavisini alabilmek için instagram 
üzerinden “sma_egehani_yasatalim" 
taplinkiyle yardım kampanyası baş-
lattı. Zamanla yarışan Egehan, 1 kilo 
daha alması durumunda gen tedavisi 
olma şansını kaybetme riskiyle karşı 
karşıya.

‘GEN TEDAVİSİ İÇİN 
SADECE 1 KİLOSU KALDI’

SMA Tip 1'in içinde en ağır ve 
ölümcül bir kas hastalığı olduğunu 
ifade eden anne Gözde Rabia Özkı-
lınç, “SMA hastalığı çocukların kasla-
rını eriterek nefes, yutma gibi bütün 
fonksiyonlarını kaybederek aslında 
bebek ölümleriyle sonuçlandıran en 
ağır bir kas hastalığıdır. Benim yav-

rum bebekliğini yaşamadı. Yoğun 
bakımlarda geçti bebekliği. Egehan'ın 
odası bir çocuk odasından çok bir yo-
ğun bakım odası aslında. 

Zolgensma gen tedavisi beni bu 
bütün makinelerden kurtaracak bir 
veriye sahip. Çocuğumu yüzde 95 
oranına kadar iyileştireceği için aslında 
verecekleri her destek evet Egehan’ı 
yaşatacaklar ama aslında Egehan’a 
çocukluğunu yaşatacaklar. Egehan 4 
yaşında bu Zolgensman gen tedavisi 
için sadece bir kilosu kaldı. Bu 1 kilo-
yu almadan benim onu Almanya'daki 
hastaneye götürmem gerekiyor. 

Şuan için Almanya'daki hastane 
kabul etti Egehan'ı. Bu tedavi onaylı 
bir tedavi. Çocuklarda yüzde 95'lere 
kadar verinin tamamlandığı iyileşme 
oranına sahip bir tedavi" diye konuştu.

‘RABBİM BU İLACI ÖNÜME KOYDUYSA 
MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIM’
Her akşam oğlunun sesini sosyal 

medyada duyurmaya çalıştığını söyle-
yen Gözde Rabia Özkılınç, "Biz de 'ege-
hanı yasatalım' instagram hesabından 
oğlumun sesini duyurmaya başladık. 
Kampanyada ilerlemeye çalışıyorum. 
Kampanya için herkesten desteklerini 
bekliyoruz. " dedi. n AA
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İttifak Holding Konyaspor, ligde kri-
tik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil-Be-
yazlılar, bugün deplasmanda Çaykur 
Rizespor’a konuk olacak. Son iki hafta-
da birer mağlubiyet ve beraberlik alan 
Konyaspor, Rizespor karşısında kazana-
rak moral bulmak istiyor. 35.haftada sa-
hasında oynadığı Kayserispor maçında 
iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen 
galibiyete uzanamayan Anadolu Kartalı, 
2 puan önünde bulunduğu rakibini yene-
rek çıkışa geçmek istiyor.

SON 10 MAÇTA 
KONYASPOR ÜSTÜN 

Süper Lig’in 37.haftasında oynana-
cak olan Çaykur Rizespor-İttifak Holding 
Konyaspor maçı öncesinde şu ana kadar 
oynanan son 10 maçta Konyaspor’un 
üstünlüğü bulunuyor. 

Yeşil-Beyazlılar söz konusu karşı-
laşmalarda rakibini 3 kez mağlup eder-
ken Çaykur Rizespor ise 2 kez kazandı. 
Anadolu Kartalı, bu maçlarda Rizespor 
ağlarına 11 gol bırakırken, kalesinde ise 
11 gol gördü. 

Öte yandan ligin ilk yarısında Kon-
ya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik bera-
berlikle sonuçlanmıştı.

DEPLASMANDA 
SON 5 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

İttifak Holding Konyaspor, Süper 
Lig’de dış sahada oynadığı son 5 müsa-
bakada sadece 1 kez yenildi. Yeşil-Be-
yazılar, söz konusu maçlarda ikişer 
galibiyet ve beraberlik alırken 8 puan 
topladı. 

Anadolu Kartalı Yeni Malatyaspor 
ve Erzurumspor deplasmanlarından 3 
puanla dönerken, Başakşehir ve Ka-
sımpaşa deplasmanlarından ise birer 
puanla döndü. Konyaspor, bu süreçteki 
mağlubiyetini 34.haftada oynadığı Si-
vasspor deplasmanında aldı. 

Konyaspor’un rakibi Çaykur Ri-
zespor ise iç sahada oynadığı son 5 kar-
şılaşmada 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz 
ekibi Bülent Uygun’un takımın başına 
gelmesiyle çıkışa geçerken, küme düş-

me hattından yukarılara doğru tırmanı-
şa geçti. Son 5 iç saha maçında 3 bera-
berlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan 
Çaykur Rizespor, 6 puan topladı. 

RİZESPOR’DA 3 EKSİK 
Rize temsilcisinde sağlık sorunları 

bulunan Doğan Erdoğan ve Zafer Gör-
gen ile sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan 

Konyaspor maçında oynamayacak. An-
talya deplasmanında sakatlanan Abdul-
lah Durak ile Eric Sabo'nun durumları 
ise maç saatinde sağlık kurulunun rapo-
runa göre kesinlik kazanacak. 

Geçen hafta hastalığı nedeniyle 
Antalya deplasmanına götürülmeyen 
kaleci Gökhan Akkan'ın ise yeniden 

kadroda yer alması bekleniyor. Çaykur 
Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan 
Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köy-
başı, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric 
Sabo, Fernando Andrade ve Damjan 
Dokoviç kart görmesi halinde Gençler-
birliği mücadelesinde görev alamaya-
cak. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı
‘atmaca’ avında 
İttifak Holding Konyaspor, ligin 36.haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 

oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılamayan Anadolu Kartalı, Karadeniz ekibi karşısında galibiyete uzanmak 
isterken, Yeşil-Beyazlıların mücadelesi saat 16.00’da başlayacak ve hakem Özgür Yankaya tarafından yönetilecek

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü 
Bülent Uygun, Konyaspor maçı öncesi 
konuştu. Uygun, “Çok önemli bir takı-
ma karşı mücadele edeceğiz. Zor bir 
maç bizi bekliyor. Onlar da çok hoca 
değişikliği yaptı. 

İlhan Palut gibi çok değerli genç, 
idealist bir hocaları var. İyi bir kadroya 
sahipler, deplasmanda da iyi bir futbol 
oynuyorlar.

 Biz kendi evimizde kazanmak ve 
bu devamlılığı sağlamak adına Al-
lah’ın izniyle kazanan taraf olmak is-
tiyoruz” şeklinde konuştu. 

Bir gazetecinin kendisine sıkışık 
fikstür ve takımdaki eksik oyuncular 
ile alakalı sorusuna yanıt veren Uygun 
"Bizde pazar sürprizleri bitmez misali 
bizde her türlü sürpriz var. Dolayısıyla 
sıkıntı yok. Çalışacağız, hangisi hazır-
sa o oynayacak. Herkes verilen görevi 
yerine getirecek. 

Bugün kimin oynadığı değil, saha-
da o formayı giyen, o formayla birlikte 

yüreğini, beynindeki oyun zekasını ve 
ayaklarındaki yeteneğini sergileyen 
her futbolcu o gün sahada olacak” ifa-
delerini kullandı.

Takımda eksiklerin olduğunu ama 
ligin sıkışık periyotta devam ettiğini 
aktaran Uygun, şunları kaydetti: "Ki-
min oynadığı önemli değil. Yüreğini 
yetenekleri sahaya yansıtan her oyun-
cu o gün sahada olacak. 

Skoda'ya yeni antrenman belir-
ledik. Donsah Ankaragücü maçında 
golden sonra sevinç yaşarken sakat-
lanmıştı. Sakatlıktan yeni döndü.

 Donsah'a gol attıktan sonra se-
vinmeyi yasakladık ama gol atmaya 
devam etmesini istedik. Abdullah Du-
rak, Boldrin'in sakatlığı var. Sabo'nun 
tedavisi devam ediyor. Yasin Pehlivan 
kart cezalısı. 

Bunlar handikaplarımız. Biz ba-
hanelerin arkasına sığınmayız. Eldeki 
kadro ile en iyisini yapmak zorunda-
yız." n İHA

Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor

Kartal’ın maçına
Yankaya atandı

Halil Kırkaş 
vefat etti

Spor Toto Süper Lig’de 36.haftada oynanacak karşılaş-
maları yönetecek hakemler açıklandı. Temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un bugün deplasmanda oynayacağı 
Çaykur Rizespor müsabakasına Özgür Yankaya atandı. Saat 
16.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan karşı-
laşmada Yankaya’nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve 
Deniz Caner Özaral yaparken, karşılaşmanın dördüncü ha-
kemliğini ise Emre Malok yapacak. n SPOR SERVİSİ

Bir dönem Konyaspor Futbol Akademisi’nde görev ya-
pan, Konya’da birçok spor kulübe hizmet eden ve son ola-
rak Gölyazıspor kulübünde malzemeci olarak görev yapan, 
futbol emekçisi Halil Kırkaş, 55 yaşında hayatını kaybetti. 
Önceki gün defnedilen merhum Kırkaş’ın vefatından sonra 
Konya, spor camiasında derin bir üzüntü yaşanırken, Kon-
yaspor’da başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir dönem Konyaspor 
Futbol Akademimizde görev yapan Halil Kırkaş’ın vefatını 
derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Al-
lah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır diliyo-
ruz. Mekanı cennet olsun.”

Konya Yenigün Gazetesi olarak Halil Kırkaş’a Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 37 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 27 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 33 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 9 59
5.ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 15 52
6.GAZİANTEP FK 33 13 12 8 49 39 10 51
7.HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 13 50
8.SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 7 50
9.KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 9 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 3 46
11.ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 -10 42
12.İH KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 -1 41
13.RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 -12 39
14.MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 -5 37
15.ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 -12 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 -13 37
17.KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 -17 34
18.BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 -17 33
19.ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 -23 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 -26 31
21.DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 -27 26

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Konyaspor Basket evinde galibiyete uzandı
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele eden Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol, 
ligin 27.haftasında sahasında ağır-
ladığı Kocaeli BŞB Kağıtspor’u 83-65 
mağlup ederek 2 maç aradan sonra 
galip gelmeyi başardı. Aldığı bu so-
nuçla ligdeki 16.galibiyetini alan Dev 
Kartallar, Play-Off adına kritik bir ga-
libiyete imza attı.

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin 27.haftasında saha-
sında Kocaeli Kağıtspor’u ağırladı. 
Play-Off adına kritik maçlara çıkan 
Yeşil-Beyazlılar rakibini 83-65 mağ-
lup etmeyi başardı. İlk iki çeyrekte 
kıran kırana geçen karşılaşmada 
Konyaspor Basketbol 3. ve 4.çey-
rekteki oyunuyla parkeden galip ay-
rılmasını bildi. Ligin bitimine 3 hafta 
kala önemli bir galibiyete imza atan 

Dev kartallar, iki maç aradan sonra 
da kazanmasını bildi.

1.Periyot: Müsabakaya iki ta-
kımda kontrolü bir şekilde başlangıç 

yaptı. Konyaspor Basket, ilk çeyrekte 
rakip potaya 18 sayı gönderirken po-
tasında ise 19 sayı gördü. İlk çeyrek 
Kocaeli Kağıtspor’un üstünlüğü ile 

tamamlandı.
2.Periyot: Karşılaşmanın ikinci 

çeyreğinde de ekipler dengeli bir 
oyun ortaya koyarken, bu sefer Kon-

yaspor Basket 19 sayı buldu. Buna 
karşılık Kocaeli Kağıtspor’da 18 sayı 
bulunda takımlar soyunma odasına 
37-37’lik eşitlikle gitti.

3.Periyot: Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, soyunma oda-
sı dönüşünde adeta maçı kopardı. 
Üçüncü çeyrekte rakibine oranla ge-
rek savunmada gerekse de hücumda 
başarılı bir basketbol parkeye yansı-
tan Dev Kartallar, Kocaeli potasına 
18 sayı gönderdi. Potasında ise 11 
sayı gören Konyaspor Basketbol, son 
çeyreğe 55-48 önde girdi.   

4.Periyot: Konyaspor Basketbol 
üçüncü çeyrekte arkasına aldığı rüz-
garı son çeyrekte de devam ettirerek 
maçtan galip ayrılmasını bildi. Ye-
şil-Beyazlılar son periyotta Kocaeli 
potasına 28 sayı bırakırken, buna kar-
şılık potasına 18 sayı gördü. Oluşan 
bu sonuçların ardından Konyaspor 
Basketbol, Kocaeli Kağıtspor’u 83-65 
mağlup etmeyi başardı.
n SPOR SERVİSİ
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1974 yılında ailesi ile birlikte 
Konya’ya gelen, Konya’ya hayran 
kalan Prof. Dr. Bedrettin Mercimek 
üniversite tercihini de Konya’da 
geçerek yaşamını Konya’da sürdü-
rüyor.  Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri 
Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana-
bilim Dalında çalışmalarını sürdüren 
Prof. Dr. Bedrettin Mercimek Konya 
ile tanışma hikayesini ve Konya ile 
ilgili görüşlerini anlattı. 

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

1964 yılında Bayburt ili Konur-
su köyünde doğdum. İlk orta ve 
lise eğitimini Bayburt'ta tamamla-
dıktan sonra; 1982 yılında Selçuk 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölü-
münde başladığım lisans eğitimini 
1986 yılında tamamladım. Aynı 
yıl Selçuk Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü Kimya Bölümü'nde 
başladığım lisansüstü eğitimini 
1994 yılında Doktor unvanı alarak 
tamamladım.1987 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü'nde Araştırma Gö-
revlisi olarak başladığım akademik 
hayatı sırasıyla 1996'da Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümünde Doktor Öğretim 
Üyesi olarak 2000'da Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi'nde Doçent 
unvanı alarak ve 2006 yılında Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kim-
ya Öğretmenliği alanında Profesör 
unvanı alarak devam ettirdim. Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matema-
tik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü 
Kimya Eğitimi Anabilim dalında Pro-
fesör unvanı ile öğretim üyesi olarak 
akademik hayatım devam etmek-
tedir. Akademik görevlerimin yanı 
sıra yürüttüğüm idari görevler olarak 
da 2007-2009 yılları arasında Kara-
manoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 
Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurucu 
dekanlığı, 2010-2011 yılları arasında 
Selçuk Üniversitesi Rektör Danış-
manlığı 2011-2014 yılları arasında 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Fen Fakültesi dekanlık görevlerini 
sayabilirim. İngilizce bilmekte olup 4 
çocuk babasıyım.

Konya’ya yolunuzun düşmesi 
nasıl oldu, bunun hikayesini dinle-
yebilir miyiz?

Ailecek 1974 yılında Konya'ya 
Mevlâna Türbesini ziyaret etmeye 
gelmiştik gün Konya beni çok etkile-
mişti. Etliekmek'in tadı da damağım-
da kalmıştı. Bu etkenlerin yanında 
Bayburt'un kültürü ile de Konya'nın 

örtüşmesi üniversite eğitimi için 
Konya'yı tercih etmeme vesile ol-
muştur. Ayrıca Büyükşehir imkan-
larına sahip küçük şehir rahatlığını 
haiz olması 74'te yolumun ilk kez 
düştüğü Konya'da kalmamın temel 
sebebi olmuştur.

Konya sizi nasıl karşıladı, 
Konya’ya yerleşmenizin üzerinden 
geçen zaman içerisinde hem siz, 
hem çevreniz hem de sosyal haya-
tınızı etki eden ne gibi değişimler 
oldu?

Daha yeni söylediğim gibi doğ-
duğum yerin kültürüyle Konya'nın 
kültürünün örtüşmesinden dolayı 
Konya'nın beni baba evi kadar sıcak 
karşıladığını söyleyebilirim. İlk geldi-
ğimde 375 bin olan nüfusuyla bana 
karmaşık gelen şehir yıllar içerisinde 
artan ve şu an 1,5 milyona yakla-
şan şehir merkezi nüfusuna rağ-
men yıllar içerisinde yapılan bisiklet 
yolları ve bisikletin yaygınlaşması 
bana Konya'nın her yerinde bisiklet 
sürmeyi hobi edindirdi. Bunun so-
nucu olarak karmaşık gelen Konya 

gözümde küçük sempatik bir şehir 
hâline büründü. Yani hayatıma etki 
eden en büyük değişim olarak Kon-
ya algımın değişmesini ve bisiklet 
gibi sağlığıma doğrudan etki eden 
bir hobi kazandırmasını söyleyebili-
rim.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

Profesyonel bisiklet turlarının 
güzergahında Konya'nın olması çok 
olumlu olsa da amatör bisikletçilere 
yönelik etkinlik ve festivallerin Kon-
ya'da olmamasını büyük bir eksiklik 
olarak görmekteyim. Konya’nın ilçe-
lerinde bile olan bu bisiklet festivalle-
rinin Konya merkezinde de olmasını 
arzu etmekteyim. Ayrıca kültür ve 
turizm turlarına yönelik özel bisiklet 
yollarının Konya’ya kazandırılması 
çalışmalarını önemsiyorum. Üniver-
siteleri ile, yerel markaları ile Konya 
gelişime ve yeniliklere açık güzel bir 
şehir ve kendimi Bayburtlu olmamın 
yanında Konyalı olarak da görmekte 
olduğumu övünerek söyleyebilirim. 
1982 yılından beri iyi bir Konyaspor 
taraftarı olduğumu ve maçlarını kah 
stadyum da kah tv de takip ettiğimi 
de belirtmeliyim.   

Konya’ya yerleştikten sonra 
kendi memleketinizle bağınızı ta-
mamen kopardınız mı, yoksa ak-
raba, dost vs bağlarınız ve kültürel 
bağlarınız devam ediyor mu?

Kesinlikle hayır, düzenli olarak 
yılda düzenli olarak Bayburt'ta gidip 
aile akraba ziyaretlerimi devam ettir-
mekteyim.

Gittiğinizde size Konya’yı soru-
yorlar mı? Konya’yla ilgili muha-
taplarınıza neler anlatıyorsunuz?

Bayburt'a gittiğimde esasen 
başta da söylediğim gibi Konya'yı 
1.5 milyonluk nüfusuna rağmen 
küçük şehir rahatlığı büyük şehir 
imkanları sunmasından dolayı çok 
sevdiğimi söylerim. Sanayisi ile, 
üniversiteleri ile, başta bisiklet sporu 
olmak üzere profesyonel ve amatör 
sporculara sunduğu imkanlar ile ve 
sağlık sektöründe bölgenin önemli 
merkezlerinden olması ve ülke ta-
rımının kalbi olması Konya’yı özel 
kılan temel özellikleridir.

‘Konya yeniliklere 
açık bir şehir’

1974 yılında ailesi ile birlikte Konya’ya gelen ve şehre hayran kaldığını belirten Prof. Dr. Bedrettin Mercimek, 
Konya’nın üniversiteleri ile yerel markaları ile gelişime ve yeniliklere açık güzel bir şehir olduğuna dikkat çekti
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