
Bıktırdınız artık!
Kısıtlama ve koro-
navirüs tedbirlerine 
rağmen durdurulama-
yan eğlence düşkünleri 
hem vatandaşı hem de 
güvenlik görevlilerini 
bıktırdı. Konya’da yine 
bir eğlence merkezine 
baskın düzenlendi. 
Edinilen bilgiye göre, 
bir eğlence mekanının 
koronavirüs tedbirle-
rine ve sokağa çıkma 
kısıtlamasına uyma-
dığı bilgisi üzerine 
polis ekipleri harekete 
geçti. Ekipler iş yerine 
müşteri alındığını 
tespit ederek mekana 
baskın yaptı. İş yerinde 
denetim yapan polis, 
işletme sahibi ve 9 
müşteriyi yakaladı. 
Polis ekipleri sosyal 
mesafe ve sokağa çık-
ma yasağını ihlal eden 
9 kişiye 28 bin 350 TL 
ceza uyguladı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Verilen söz tutulsun
2018 yılında duyurulan ancak hala somut bir adım atılmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tozlu raflarda kalmamasını 
isteyen Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, eğitim camiasının bu talebinin yerine getirilmesini istedi

ÖĞRETMENLERİN
TAHAMMÜLÜ YOK

“MEB ve dolayısıyla Hükümet, ivedi-
likle Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 
ilgili süreci tamamlamalı” diyen Baş-
kan Doğrul, “Bu adım, hem devlet cid-
diyetine yakışan hem de çalışanların 
kurumlara olan güvenini koruyan uy-
gun bir tutum olacaktır. Öğretmenle-
rimizin daha fazla beklemeye taham-
mülü kalmamıştır” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

HENÜZ SOMUT 
ADIM ATILMADI

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Veli Doğrul, öğretmenlik 
meslek kanunuyla ilgili bir açıklama 
yaptı. Öğretmenlik Meslek Kanu-
nu’nun çıkarılacağı bilgisinin 2023 
Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantı-
sı’nda duyurulduğunu anımsatan 
Başkan Doğrul, aradan geçen iki yılı 
aşkın zamana rağmen bu konuda 
henüz adım atılmadığını söyledi.

Büyükşehir 
dilenci avında

Hayırseverden
sağlık yatırımı

Vatandaşların duygularını 
istismar ederek dilencilik 
yapanların peşine düşen Konya 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı, dağıttığı bro-
şürlerle de dilenciliğin meslek 
haline gelmemesi için uyarılar 
yapıyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu İlçesi Işık Mahal-
lesi’ne hayırsever Mehmet 
Nohutçu tarafından yaptırılacak 
olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu binasının protokolü 
imzalandı. n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Geçmişi geleceğe 
emanet ediyoruz’

Ev alırken kredi 
kullanacaklar dikkat!

Restoratörlük mesleğinin oldukça önemli olduğunu 
belirten Aysun İğde, “Esere yüzyılın bir durağında 

soluk vermek, kırgınlığına merhem olmak gibi... Sab-
rın sırrı ile meşakkatlenmiş bir yol üzerinde geçmişi 

geleceğe emanet ediyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Yeni tüketici kanunu ile konut kredisi kullanırken bazı 
sigortaların yaptırılması gerekiyor. Kerem Nükte Gay-
rimenkul Müdürü Hasan Aksay, ev alırken kullanılan 
kredilerde hangi sigortaların zorunlu olduğuna ilişkin 

bilgiler verdi. n HABERİ SAYFA 5’TE
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ULUSLARARASI ALANDA
KONYA NAM SALDI 

İSLAM KARDEŞLİĞİ
TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

MEVLEVİLİK KONUSUNDA 
ÇALIŞMALAR YAPTI

12 EYLÜL DARBESİNDE
KİTABI İMHA EDİLDİ

İSLAM’DA NAMAZ
EN ÖNEMLİ İBADET

GÜNLERİNİ OKUMAK VE 
YAZMAKLA GEÇİRİRDİ

KÜÇÜKKEN FUTBOLA 
UZAK BİRİYDİM

Konya Numune Hasta-
nesi'nde uzun yıllar göz 
doktoru olarak çalışan 
Türkmeneli Dernekler 
Federasyonu Başkanı 

Dr. Aydın Beyatlı, 
Konya’nın uluslararası 
arenada nam salmış 

iller arasında olduğuna 
dikkat çekti.

n KONYA İLE 
YOĞRULANLAR 20’DE

M. Kamil Yaylalı hak-
kında bilgiler veren 

Oğlu Ahmet Nasır Yay-
lalı, “Nerede olursa 
olsun Kuran’ı Kerim 
hep yanında bulunur-
du. Kur’an, hadis ve 

tefsir okumaktan zevk 
alır, gününü okumakla 

yazmakla geçirirdi” 
dedi. n PANDEMİDE 

VEFAT EDEN 
DEĞERLERİMİZ 2’DE

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı 
Murat Arslan, ‘Biz Bir Milletiz’ sloganı doğrultusunda 
İslam kardeşliğini uluslararası öğrencilerin nezdinde 
yaşattıklarına dikkat çekti. n KONYA’NIN STK’LARI 12’DE

İslam dininde namaz, önemli ibadetler arasında yer 
alıyor. Öyle ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) namazın 
zekât ve sıla-i rahimle birlikte cennete götüren ameller-
den biri olduğun müjdelemiştir. n İLMİHAL SAYFASI 13’TE

Engelli şair yazar ve 
din görevlisi Recep 

Öğütçü’nün lise 
yıllarında basılan kitabı 

Çatlayan Dudaklar 
darbe yüzünden imha 

edildi. Öğütçü, 12 Eylül 
darbesiyle imha edilen 
basılamayan Çatlayan 
Dudaklar kitabının müj-
desini verdi. n KONYALI 

ŞAİR, SÖZ YAZARI, 
BESTEKARLAR 10'DA

Aslen bir tıp dok-
toru olan Feridun 
Nafiz Uzluk 20. 
yüzyılın önemli 

Mevlana araştırma-
cılarından biridir. 
Mevlevi soyundan 
geldiğini söyleyen 
Uzluk, Mevlevilik 
hakkında da çok 

önemli çalışmalara 
imza attı. n MEVLA-
NA AŞIKLARI 11’DE 

2. Ligde yıldızlaşıp A Mili Futbol Takımına çağrılan 
ve Beşiktaş’ın kapısından dönen Murat Özatak, hayat 
hikayesini anlattı. Özatak, “Bakmayın sonraki yıllarda 
Süper Lig futbolcusu olduğuma; küçüklüğümde maç 

bile izlemezdim” dedi. 
n GURBETTEN KONYA’YA BAKANLAR 9’DA 

RAMAZAN'DA YENİGÜN

Veli Doğrul



Konya’nın önemli değerle-
rinden, İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden merhum M. Kamil 
Yaylalı, yakın zamanda vefat 
eden isimler arasında yer alıyor. 
İlkokulunu tamamladıktan sonra 
hafızlık yapan Merhum Yaylalı, 
Arapça dersleri de aldı. Eğitim ha-
yatına İmam Hatip’te devam eden 
merhum Yaylalı, okulda talebey-
ken görev alarak Karakayış Sarı 
Camii’nde İmam Hatiplik yaptı. 
İmam Hatip Okulundan mezun 
oluktan sonra Konya’da gidebi-
leceği Yüksekokul olmadığı için 
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü-
ne kayıt yaptıran merhum Yaylalı, 
İmamlık vazifesini de İstanbul’a 
aldırarak hem İmamlık hem de 
öğrenciliği birlikte yürüttü. Yaylalı, 
1963 yılında Yüksek İslam Ensti-
tüsünden mezun oldu. Askerlik 
görevini tamamladıktan sonra 
Fatih Dramanda açılan İstanbul 
İmam Hatip Okuluna 1968 yılında 
öğretmen olarak atanan Yaylalı, 
aynı okulda müdür yardımcılığı 
görevini ifa etti.  1969’un sonla-
rında Konya İmam Hatip okuluna 
tayin olan Yaylalı, burada birkaç yıl 
görev yaptıktan sonra Mevlana’da 
İnanç Sistemi isimli tezini bitirdi ve 
Yüksek İslam Enstitüsü asistanlık 
sınavını kazanarak Tasavvuf ve 
İslami Türk Edebiyatı bölümünde 
Öğretim Görevlisi oldu. Merhum 
Yaylalı hakkında bilinmeyenleri 
şöyle kaleme aldı; 

YÜKSEK İSLAM 
ENSTİTÜSÜ’NDEN MEZUN 

OLDU
Konya İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Mehmet Kamil 
Yaylalı Çumra’nın Alibeyhüyüğü 
kasabasında 16.03.1933 yılında 
Ahmet-Şerife çiftinin üçüncü ço-
cuğu olarak dünyaya geldi. 

Dört yaşında iken aile Konya 
Uluırmak mahallesine taşındı. İl-
kokulu Hakimiyeti Milliye ‘de oku-
duktan sonra Bulgur Tekke Kur’an 
Kursunda Hafız Hakkı Özçimi 
hocada hafızlığını tamamladı. Ha-
fızlığı bitirdikten sonra Konya’nın 
âlimlerinden Ali İhsan Hoca (Uyur 
Hoca), Akşehirli Hacı Ahmet Talha 
Hoca ve Hacı İsa Bolay hocadan 
icazet alan Dorlalı Abdünnasır 
efendiden, Ahmet Baltacı Hoca ve 
birkaç arkadaşı ile birlikte Arapça 
dersi okudu. Daha sonra yaşını 
küçülterek Konya İmam Hatip 
okuluna kaydını yaptırdı. Okulda 
talebe iken resmi görev alarak 
Karakayış Sarı Camii’nde imam 
Hatiplik yaptı. Hocasının damadı 
olma teklifini kabul ederek kızı 
Lütfiye Hanımla evlendi. 

1957-1958 Eğitim öğretim 
yılında İmam Hatip Okulundan 
mezun oluktan sonra Konya’da 

gidebileceği Yüksekokul olmadığı 
için İstanbul Yüksek İslam Ens-
titüsüne kayıt yaptırdı. İmamlık 
vazifesini de İstanbul’a aldırarak 
hem İmamlık hem de öğrenciliği 
birlikte yürüttü. 1963 yılında Yük-
sek İslam Enstitüsünden mezun 
oldu.

KAPU CAMİİ’NDE 
VAAZLAR VERDİ

1966-67 yıllarında askerliğini 
İstanbul’da Yedek Subay olarak 
yaptı. Askerlik sırasında hayatının 
en sıkıntılı günlerini yaşadı. Zira 
Yedek subay okulunda namaz 
kıldığı için disiplin cezası almış ve 
ateist olan bir grubun sözlü ve fiili 
sataşmalarına maruz kalmış, on-
larla mücadele etmiştir. Askerliği 
bitirdikten sonra, Fatih Dramanda 
açılan İstanbul İmam Hatip Okulu-
na 1968 yılında öğretmen olarak 
atandı. Aynı okulda müdür yar-
dımcılığı görevini ifa etti. 

1969’un sonlarında Konya 
İmam Hatip okuluna tayin oldu, 
burada birkaç yıl görev yaptıktan 
sonra Mevlana’da İnanç Sistemi 
isimli tezini bitirerek ve Yüksek 
İslam Enstitüsü asistanlık sınavını 
kazanarak Tasavvuf ve İslami Türk 
Edebiyatı bölümünde Öğretim Gö-
revlisi oldu. 13 yıl bu görevini sür-
dürdü. Bu arada Kapu camiinde 
ve diğer camilerde vaazlar verdi. 

1980 yılında yaz tatilinde hac-
ca gitti. Hacda iken Okul Fakülteye 
çevrilince Suud’dan aldığı rapor 
geçersiz addedildi ve tam gün 
yasasından dolayı müstafi sayıldı. 
30 ay maaş alamadı, sonra tenzili 
rütbe ile açıktan İmam Hatip Lise-
sine öğretmen olarak tayin edildi. 
1987 de oradan emekliye ayrıldı. 

Emekli olduktan sonra Milli 
Görüş vasıtasıyla Avrupa’ya gitti. 
Orada bir müddet kaldı. Dönü-
şünde Merhum Erbakan Hoca’ya 
Avrupa’da yapılması gereken ça-
lışmalarla ilgili bilgi ve tekliflerini 
sundu. 

Konya’ya geldikten sonra da 
çalışmalarına devam etti. Lale 

Koleji ve Elmas Kolejinin açılma-
sında aktif olarak görev yaptı. Bir 
grup arkadaşı ile dernek kurarak 
Meram Tıp fakültesi Camiini yap-
tırdılar. Konya müftüsü Mustafa 
Ateş hocaya, Diyanet Eğitim Mer-
kezinin Konya’da açılması teklifini 
iletti. Bu merkez ileriki yıllarda 
açılmıştır. Anadolu Vakfının kuru-
cularından olması hasebiyle katıl-
dığı toplantılarda, “Konya’nın en 
zengin vakfı Anadolu Vakfı’dır, bu 
Vakıf İslami İlimler Alanında özel 
bir üniversite açmalıdır” teklifinde 
bulunur, bunun gerçekleşmesini 
çok arzu ederdi. 

Alibeyhüyüğü İmam Hatip 
Lisesinin açılmasında büyük eme-
ği geçmiştir. Konya’da ilk defa 
Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde 
Arapça Kursu açmış, arkadaşları 
Hüseyin Küçükkalay ve Mehmet 
Söylemez hocayla birlikte ders 
vermişlerdir. 

Oğlu Ahmet Nasır Yaylalı, ba-
bası hakkında şu bilgileri verdi:

ERDOĞAN’IN DA ÖĞRETMENİ 
“Draman’da İHO’ da öğret-

men iken Recep Tayyip Erdoğan 
lise birinci sınıf öğrencisi imiş. Ho-
calığını da yapmış ama haberi yok. 
Aradan 40 yıl geçmiş babamla bir-
likte Mevlana ihtifaline gitmiştik. 
Başbakan Erdoğan heyetiyle ya-
nımızdan geçerken babamı gördü 
ve ani bir tepkiyle “Vay Kamil ho-
cam” diyerek onu kucakladı. He-
pimiz şaşırıp kalmıştık. Babam o 
kadar gururlandı ki sohbetlerinde 
vaazlarında İmam Hatipten adam 
yetişmez diyenlere cevap olarak; 
“İmam hatipten yetişen bir genç 
milyonluk şehre belediye başkanı 
oluyor muvaffak oluyor, başba-
kan oluyor muvaffak oluyor, Reisi 
Cumhur oluyor muvaffak oluyor 
daha İmam hatip okullarından 
nasıl adam yetişecek” diye bahse-
derdi. Herkesin çocuğunu İmam 
Hatip’e yazdırmasını tavsiye eder-
di. Reis Konya’ya geldiği zaman-
larda iki defa; Türkiye’de Müslü-
manlar lehine yapılması gereken 

icraatlarla ilgili görüşlerini yazdığı 
mektuplarını bizzat eline vererek 
emri bil ma’ruf vazifesini de en üst 
seviyede yerine getirmiş oldu. 
28 ŞUBAT’TA BOYUN EĞMEDİ 

Babamın çok cesur bir yapısı 
vardı. 28 Şubat döneminde İmam 
Hatiplerin kapatılmaması için ya-
pılan eylemlere katıldı, halkı teşvik 
etti. 80 darbesinde fakültede iken 
sakal bırakmıştı. Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’in fakülteyi ziyaret 
edeceğini duyunca kendisiyle bir 
fırsatını bulup idarenin problem 
haline getirdiği sakal meselesini 
görüşmüş ve bu benim mesleği-
min icabıdır bu konuda desteğinizi 
bekliyorum demiş kitabını hediye 
etmiş, o da “benim babamda hoca 
idi ama bu kadar sakalı uzun değil-
di” diye cevap vermiş. Ertesi gün 
okula gelen sivil polisler ifadesini 
almak üzere nezarete götürdüler, 
akşama kadar sorguladılar ve ser-
best bıraktılar.

ÖĞRENCİLERİ ÇOK SEVERDİ 
Seksen sekiz yaşına kadar her 

Cuma Musalla Camii’nde vaazla-
rına devam etmiştir. Büyükle bü-
yük, küçükle küçük olmayı bilmiş, 
halkın tüm kesimleriyle görüşüp 
konuşmuş, halkın arasında mü-
tevazı bir şekilde yaşamış, herke-
sin dertlerine sıkıntılarına çözüm 
bulan bir Müslüman olarak yaşa-
mıştır. Fakir ve fukara ile ilgilenir 
ihtiyaçlarını karşılar yedirmeyi 
içirmeyi severdi. Gerek İmam 
Hatipte gerek İslam Enstitüsünde 
ihtiyaç sahibi öğrencilere babalık 
yaptı. Öğrencileri tarafından çok 
sevilirdi. Onu her gördüğümde 
ya namaz kılar ya da Kur’an okur-
du. Nerede olursa olsun Kuran’ı 
Kerim hep yanında bulunurdu. 
Kur’an, hadis ve tefsir okumaktan 
zevk alır, gününü okumakla yaz-
makla geçirirdi. Ayet ve hadisler-
den notlar çıkartırdı. 

BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ 
Hastaneye yatacağı günde 

arabayla hastanenin bahçesinde 
iken, “bir ömür böyle geçti” dedi. 

Ben de ağlayarak babacığım bir 
ömür boşa geçmedi çok hizmetler 
yaptın deyince “oğlum ne yapa-
bildik ki Allah yaptıklarımızı kabul 
buyurur inşallah” dedi. Biz baba-
mızın iyi bir kul iyi bir Müslüman 
olduğuna şahitlik yapıyoruz. Allah 
tüm geçmişlerimizle beraber Cen-
netine nail eylesin.” 

Hem yeğeni hem damadı olan 
Abdullah Atıcıgil’de şu bilgileri 
verdi:

“Dayım olması hasebiyle il-
kokul sonrası hafızlığa çalıştığım 
dönemde zaman zaman onlarda 
kalır. Ders dinletirdim. Kendisi 
hem Hafız, hem âlim, hem mu-
tasavvıf idi. Namaz üzerinde çok 
dururdu. Orada kaldığım günlerde 
sabah namazlarındaki tat ve hazzı 
asla unutamam. Allah her ikisine 
de rahmet eylesin dayım ve yen-
gem üzerimizde çok emekleri var. 
İmam Hatip Lisesine gitmemde 
büyük katkısı oldu. Arapça’ya vu-
kufiyeti mükemmeldi, öğrenciliği-
mizde çok istifade ettik.

Kendi köyünden, oturduğu ve 
imamlık yaptığı mahallesinden, 
yakın çevresinden onlarca insa-
nın hafız olmasına, İmam Hatip’e 
ve İslam Enstitüsü’ne gitmelerine 
vesile olmuştur. Köyden, kasaba-
dan, Konya dışından gelen ihtiyaç 
sahibi öğrencilerinin ihtiyaçlarını 
karşılamış, çevresi vasıtasıyla kar-
şılatmıştı. Enstitüde, öğrencilerin 
iman, İslam ve cihat ruhuyla yetiş-
mesi için gayret sarf ettiğine bizzat 
eve toparlanıp gelen grup grup 
öğrencilerinden biliyorum.
ENSTİTÜDEN UZAKLAŞTIRILDI 

Milli Görüş davasının tabir ca-
izse Enstitü bayraktarı gibiydi. Bu 
yüzden de bizzat kendi arkadaşla-
rının kumpası sonucu Enstitüden 
ayrıldı. 80 ihtilali ve Kenan Evren 
şürekasının kadrine uğramış, Ens-
titüden de onların talimatıyla uzak-
laştırılmıştı.

Aile içi tüm oturmalarımızda 
çoluk-çocuk herkesi toplar, mut-
laka Kur’an ve sünnetten; Namaz, 

ibadet, ahlak, helal-haram, adab-ı 
muaşeretten nasihatte bulunur-
du. Namazları mutlaka cemaatle 
kılmaya gayret eder, camiye gi-
dememişse mutlaka evde cemaat 
olurduk. Birlikte yolculuk ve misa-
firliklerimizde gittiğimiz mahalle 
köy şehir her neresi olursa cami 
ve mescide gitmiş isek ya namazı 
kıldırır veya görevliden izin alarak 
cemaate bir ayet bir hadiste olsa 
nasihatte bulunurdu.

Güzel insandı. Güzel evlatlar 
yetiştirdi. Güzel eserler ve gök 
kubbede hoş seda bırakıp gitti. 
Rabbim rahmet mağfiret etsin. 
Cennet ve Cemaline mazhar ey-
lesin.”

MİLLİ İRADE MİTİNGİNE 
KATILDI 

Kamil hocamın, merhum 
babamla da dostlukları vardı. Sık 
sık görüşürler, ülkenin durumu 
ve İslami konularla ilgili çok hoş 
sohbetleri olurdu. Hocamla ben 
de zaman zaman görüşür hürmet 
eder, sohbetini zevkle dinlerdim. 
Babama Veyis Hoca, bana da Er-
söz diye hitap ederdi. Konuşması 
ve davranışı ile insanı adeta sarar, 
sarmalardı. İleri yaşına rağmen 
FETÖ darbe teşebbüsünden son-
ra yapılan Milli İrade Mitinglerine 
katıldığını gördüm.    

Kamil Yaylalı hocamız, hal-
sizlik şikâyeti ile 7 Ağustos Cuma 
günü özel bir hastaneye götürülür. 
Korona teşhisi konulur, ilaçları 
alınarak eve gelinir. Pazar günü 
akşam durumu ağırlaşınca Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılır. Vefatından bir gün önce 
Plazma kan verilir ancak durumu 
daha çok ağırlaşır. 15 Ağustos 
Cumartesi günü yoğun bakıma 
kaldırılır, birkaç saat sonrada vefat 
haberi gelir. Emir Allah’tan olunca 
duadan başka yapacak bir şey ol-
muyor. Allah rahmetiyle muamele 
buyursun. Mekânı cennet olsun. 
Rabbim şehitler sınıfına dâhil ey-
lesin.

Hatıra olarak Kamil hocamı-
zın iki dörtlüğü ile yazıyı bitirelim. 
İmam Hatip okuluna başladığı 
ilk günlerde, halkın arasında bazı 
kimseler, bugün olduğu gibi bu 
okulların geleceği yok derlermiş. 
Kamil hocamız bu sözler üzerine 
şu dizeleri kaleme almış: 

“Dokuzyüz elli bir de açıldı mek-
tep,
Çekildi geldi talebe tek tek.
Köylü ve şehirli pek çok hemşehri,
Yazdırdı evladın etmeksizin şek.

Herkes sorardı bu nasıl mektep,
Ne çıkacak buradan ne yetişecek?
Allah’ın izni ve keremi ile
Çıkanlar dine hizmet edecek.”

Kur’an’ı yanından ayırmazdı
Konya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve yakın zamanda Hakk’a yürüyen M. Kamil Yaylalı hakkında bilgiler veren Oğlu Ahmet Nasır Yaylalı, “Nerede olursa 

olsun Kuran’ı Kerim hep yanında bulunurdu. Kur’an, hadis ve tefsir okumaktan zevk alır, gününü okumakla yazmakla geçirirdi. Ayet ve hadislerden notlar çıkartırdı” dedi

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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Akdeniz'de zeytin ağacı 'hayat ağa-
cı' olarak tanımlanır ve yaprakları Akde-
niz ve Avrupa'da geleneksel tedavilerde 
yaygın olarak kullanılan zeytin yaprağı, 
içeriğindeki zengin Oleuropein sayesin-
de, kan basıncını ve kan şekerini düzen-
lemeye yardımcı olur. 

Viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık 
sistemini destekler ve kan lipitlerinin dü-
şürülmesine yardımcı olur.

 Vücuttaki serbest radikallerle mü-
cadeleyi desteklemeye yardımcı olan 
antioksidan özelliklere sahiptir. Zeytin 
yaprağı ekstresinin başlıca aktivitelerini 
incelersek;

ANTIOKSIDAN AKTIVITESI:
Yüksek antioksidan (yaşlanma kar-

şıtı) aktivitesiyle tanınan zeytin yaprağı 
kstresi araştırmalara göre, içeriğinde 
bulunan oleuropeinin hücrelerlerde 
oluşan serbest oksijen radikallerini te-
mizleme yetenekleri sergilediğini ve ay-
rıca süperoksit dismutaz (SOD) benzeri 
aktivite ortaya çıkardığını göstermiştir. 
Yüksek antioksidan etkinliği sayesinde 
yaşlanmayı geciktirmeye destek olur.

KARDIYOVASKÜLER 
AKTIVITESI:

Zeytin yaprağı özlerinde bulunan 
Oleuropein, sağlıklı kalp fonksiyonlarını 

destekler.
Tansiyon ve kan şe-

keri seviyelerinin düzen-
lenmesine yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK 
SISTEMI AKTIVITESI:

 "Hayat Ağacı" olarak 
adlandırılan Zeytin yapra-
ğından elde edilen fenolik 
bileşikler, vücudun viral 
enfeksiyonlardan korun-
masına yardımcı olan 
sağlıklı işleyen bir bağışıklık sistemini 
destekler. 

Çalışmalar ayrıca, oleuropeinin 

önemli bir solunum yolu 
enfeksiyonlarına karşı an-
tiviral aktivite gösterdiğini 
kanıtlamıştır.

Isviçreli doktor ve 
kimyager Paracelsus’un 
da dediği gibi ‘’ilacı zehir-
den ayıran dozdur’’. 

Bütün aktivitelerin kli-
nik araştırmaları yapılmış 
olmakla beraber besin 
desteği de olsa Zeytin 

yaprağı eksresinin kullanımı ve doz-
lamasında mutlaka hekiminize veya 
eczacınıza danışınız.

Janahmadi, Z., Nekooeian, A. A., 
Moaref, A. R., & Emamghoreishi, M. 
(2015). Oleuropein offers cardiopro-
tection in rats with acute myocardial 
infarction. Cardiovascular toxicology, 
15(1), 61-68.

Omar, S. H. (2010). Oleuropein in 
olive and its pharmacological effects. 
Scientia pharmaceutica, 78(2), 133- 
154.

Lee, O. H., & Lee, B. Y. (2010). An-
tioxidant and antimicrobial activities of 
individual and combined phenolics in 
Olea europaea leaf extract. Bioresource 
technology, 101(10), 3751-3754.

AKDENIZ'IN YAŞAM KAYNAĞI ZEYTIN YAPRAĞININ TARIHÇESI, SAĞLIKLI YAŞAMDA KULLANIM ALANLARI, BAĞIŞIKLIKLIK SISTEMINE POZITIF ETKISI

Selçuklu İlçesi Işık Mahallesi’ne 
Binko İnşaat adına hayırsever Meh-
met Nohutçu tarafından yaptırıla-
cak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu binasının protokolü im-
zalandı.  İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, çok daha modern şart-
larda bölge halkına hizmet sunacak 
olan acil sağlık hizmetleri istasyonu-
nun hayırlı olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçek-
leşen protokol imza töreninde yapı-
lacak olan 112 acil sağlık hizmetleri 
istasyonu ile ilgili bilgiler veren Prof. 
Dr. Koç, güzel ve anlamlı bir hayır 
hizmeti yapma kararı alan iş ada-
mı Nohutçu’ya teşekkür etti. Birlik 
ve beraberliğe her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyulan böylesi-
ne önemli günlerde hayırsever va-
tandaşların verdiği desteğin kendi-
lerini son derece memnun ettiğini 
söyleyen Prof. Dr. Koç, tüm dünya-
yı sarsan ve hemen hemen bütün 
alanlarda etkisini gösteren Covit-19 
salgınına rağmen Konya’da sağlık 
yatırımlarının hız kesmeden devam 
ettiğini vurguladı.  

Sağlık çalışanlarının türlü fe-
dakârlıklar yaparak vatandaşlara 

hizmet etmeye devam ettiklerini 
belirten Prof. Dr. Koç, “Sağlık çalı-
şanlarımız gece gündüz demeden 
hizmet sunuyorlar. Bizler de onlara 
sağlıklı ortamlar sağlamaya gayret 
ediyor ve bu hedef doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
anlamda şu ana kadar 27 istasyonu-
muzu yeni yerlerine taşımayı başar-
dık. Hayırsever vatandaşlarımızın ve 
devletimizin bizlere verdiği destekle 
hedeflerimize ulaşacağımıza inanı-
yor, hizmet kalitemizi her geçen gün 

artırmak ve vatandaşlarımızı mutlu 
etmek için var gücümüzle çalışıyo-
ruz” dedi. 

Hayırsever İş Adamı Nohutçu’da 
“Şirket olarak bu tür hayır hizmetle-
rinde bulunmak bizleri son derece 
mutlu ediyor. Şehrimize ve ilçemize 
sağlık alanında katkı sağlıyor olma-
nın gururunu yaşıyoruz. Projemizi 
kısa bir süre içerisinde tamamlaya-
rak teslim etmek istiyoruz. Rabbim 
hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip 
etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilgili 
protokol taraflarca imzalandı. Sel-
çuklu 5 No’lu Hatice-Mustafa No-
hutçu Acil Sağlık Hizmetleri İstas-
yonu ismi ile hizmete açılacak olan 
binanın bir yıl içerisinde tamam-
lanması planlanıyor. Protokol imza 
töreninde Acil Sağlık Hizmetleri 
Başkanı Dr. Ahmet Ergin, Başkan 
Yardımcısı Dr. Alper Çelikdelen ve 
Binko Yapı İnşaat A. Ş. yetkilileri de 
hazır bulundular.
n HABER MERKEZİ

Adese Gayrimenkul’den 
iki önemli yatırım hamlesi

TYB Konya’nın 2020
etkinlikleri kitabı yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde gerçek-
leşen olağanüstü genel kurulda 
unvanını Adese Gayrimenkul Ya-
tırım A.Ş. olarak değiştiren Adese, 
gayrimenkul sektörüne dönük pro-
jelerini hayata geçirmeye başladı. 
Adese, Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu’na gönderdiği açıklamada 
Asaf 3. İstanbul Gayrimenkul  ve 
Ticaret A.Ş.’nin sermayesindeki 
payının yüzde 1’den yüzde 24’e 
yükseltilmesi yönünde yönetim 
kurulu kararı alındığını bildirdi. Al 
Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul 
Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş 
Ortaklığı’nın 2017 yılında hayata 
geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir 
projesi 116 bin metrekarelik imarlı 
alanda toplam 1.515 konut ve 138 
dükkândan oluşuyor. Başakşehir’in 
en büyük projesi olma özelliğine de 
sahip 3. İstanbul,  Başakşehir Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul 
Havalimanı’na olan yakınlığıyla 
dikkat çekiyor. 
ADESE’DEN YENI YATIRIM PROJESI

Adese, portföyündeki arazi ve 

arsalar üzerinde yatırım projesi 
geliştirme çalışmaları kapsamın-
da, Konya’nın Karatay ilçesinde 
Adana-Ereğli çevreyolu üzerinde 
bulunan, şirkete ait 22.191 metre-
kare arsa üzerinde yer alacak proje 
için yüklenici firma Aydın Yatırım 
Grup Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile 
“arsa payı devri karşılığı” İnşaat 
Yapım Sözleşmesi imzalandığını 
belirtti. Sözleşmeye göre 18 ay içe-
risinde tamamlanması öngörülen 
projede, 34 adet ticari ve sınai va-
sıflı bağımsız iş yerleri bulunuyor. 
Projenin Finansmanı ve maliyeti 
bütünü ile yüklenici şirkete ait 
olup, yüzde 50 paylaşım esasına 
göre projede yer alan 17 adet ti-
cari ve sınai vasıflı bağımsız iş yeri 
Adese bünyesine geçecek.

Sadece Konya’da değil Türki-
ye’nin cazip yatırım fırsatı sunan 
tüm bölgelerinde gayrimenkul 
yatırımlarını sürdürecek olan Ade-
se’nin, özellikle İstanbul’da yüksek 
katma değerli yeni projeler üret-
meyi hedeflediği belirtildi.
n HABER MERKEZİ

Vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanların peşine düşen Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı, dağıttığı broşürlerle de dilenciliğin meslek haline gelmemesi için uyarılar yapıyor

Dilencilere göz açtırmıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı, mübarek 
Ramazan ayını fırsat bilip vatandaş-
ların duygularını istismar ederek 
dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. 
Ekipler vatandaşlara broşürler dağı-
tarak dilenciliğin meslek haline gel-
memesi için uyarılar yapıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Ramazan ayının gelişi ile birlikte di-
lencilere yönelik çalışmalarını artır-
dı. “Dilencilik meslek olmasın” slo-
ganıyla yola çıkan Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta ekipleri; mübarek 
Ramazan ayını fırsat bilip vatandaş-
ların duygularını istismar ederek 
para toplayan dilencilere karşı mü-

cadelesini sürdürüyor. Ekipler; ana 
caddeler ve kavşaklar ile marketler, 

ekmek fırınları ve camii önlerinde 
dilenciliği meslek haline getirmiş 

kişilere yönelik denetimlerini artırdı. 
Zabıta ekipleri, 5326 sayılı Kabahat-
ler Kanunu’nun ilgili maddelerine 
göre işlem yaparak, dilencileri va-
tandaşları rahatsız etmemeleri için 
bulundukları bölgelerden uzaklaştı-
rıyor. 

Büyükşehir zabıta ekipleri özel-
likle trafiğin yoğun olduğu saatlerde 
şehrin önemli kavşaklarında nöbet 
tutarak dilencilerin kavşaklara gel-
mesini engelliyor. Nöbet esnasında 
vatandaşlara bilgilendirme broşür-
leri de dağıtılarak istismarcılara para 
verilmemesi konusunda uyarılar ya-
pılıyor.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şubesinin 2020 yılında ger-
çekleştirdiği programları kitap ha-
line getirdi. 

Yayın Yönetmenliğini TYB 
Konya Şube Başkanı Ahmet Köse-
oğlu’nun, Editörlüğünü TYB Kon-
ya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Saffet Yurtsever’in ve tasarımını 
TYB Konya Şubesi Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ahmet Aka’nın yaptığı ve 
Karatay Belediyesinin katkılarıyla 
Çimke Yayınlarında basımı ger-
çekleştirilen “Şehre Sözümüz Var-
2020 Etkinlikleri Kitabı” tek cilt 
halinde, büyük boy, 968 sahifeden 
oluşuyor.

Kitabın girişinde Editör Saffet 
Yurtsever, “Bu kitap; kültür, sa-
nat, edebiyat, sinema, din, felsefe, 
tarih, mûsikî, mâzi, âti, millî, yerli, 
vefa… gibi evrensel kavramların 
mozaiğinden oluşan birbirinden 
farklı konularda, söyleyecek sözü 
olan birbirinden kıymetli konuş-
macıların Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi vesilesiyle 2020’de 
yaptıkları programların, söz uçarsa 

yazı kalsın diye, gelecek nesillere 
kayıt düşüldüğünün bir vesikası-
dır” dedi.

Kitabın önsöz kısmında ise 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi başkanı Ahmet Köseoğlu, 
“Toplumun bilinçli ya da bilinçsiz-
ce yapılan bir kısım çalışmalarla 
yüzeyselleştirilmeye, hafızasızlaştı-
rılmaya zorlandığı çağımızda dünü 
olan bir şehrin yine dünü olan bir 
ülkenin evlatları olarak kaygısız 
kalmamamız gerekiyordu. Kadim 
medeniyetlerin beşiği durumun-
daki Konya’nın ve dahi ülkemi-
zin zengin potansiyelini işlemek, 
gün yüzüne çıkarmak, geleceğe 
taşımak kaygılı münevverler-
den oluşan Yazarlar Birliği’nin ve 
oluşturmaya çalıştığı sözün gücü 
platformunun en önemli görevle-
rinden biridir”. Programlarımızın 
kitaplaştırılmasına katkı sağlayan 
Karatay Belediye Başkanı Sayın 
Hasan Kılca’ya kültürel faaliyetlere 
verdiği destekler için teşekkürü bir 
borç bilirim” diyor.
n HABER MERKEZİ

Hayırseverden 112 Acil Sağlık İstasyonu

haber@konyayenigun.com
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Alaaddin ALADAĞ ile

alaaddin_aladag

Tarihin restoresini yaparak 
geleceğe aktarılmasını sağlayan 
önemli isimlerden biri Aysun İğde. 
Sanata olan ilgisi nedeniyle bu mes-
leği tercih eden İğde, Milli Saraylar 
İdaresi Başkanlığı’nda Porselen-Cam 
Konservasyon ve Restorasyon Atölye 
Sorumlusu olarak görev yapıyor. Bu-
güne kadar önemli işlere imza atan 
İğde, yaptığı işin inceliklerini anlattı. 
İğde, bu işi yapmaktan oldukça 
mutlu olduğunu söyledi.

Aysun İğde kimdir? Biraz hayat 
hikâyenizden bahsedebilir misiniz?

1983 İstanbul doğumluyum. 
Trakya Üniversitesi Geleneksel Türk 
Sanatları mezuniyetimin ardından 
özel ilgi alanım olan Felsefe lisans 
eğitimimi tamamladım. İstanbul Üni-
versitesi Müze Yönetimi Ana Bilim 
Dalı’nda yüksek lisans eğitimime 
devam ettim. Halen İstanbul Üniver-
sitesi Tarih bölümünde eğitim haya-
tımı sürdürmekteyim. 2008 yılında 
Milli Saraylar İdaresi Dolmabahçe 
Sarayında farklı alan ve atölyelerde 
tamamladığım staj dönemim ardın-
dan 2009 yılı itibariyle Milli Saraylar 
İdaresi Porselen-Cam Konservasyon 
ve Restorasyon Atölyesinde görev 
almaya başladım. Görevim süresince 
Marmara Üniversitesi bünyesinde 
‘Koruma Bilimi’ (Intensive Schools 
on Conservation Science), Yıldız 
Teknik Üniversitesi ‘Kültürel Mirasın 
Korunmasında Lazer Temizliği’, Mi-
mar Sinan Üniversitesi ‘Resim Oku-
ma ve Üslup Tarihi, Koç Üniversitesi 
bünyesinde ‘Arkeolojik Varlıkların 
Korunması ve Kurtarılması-SARAT’ 
gibi eğitimlere katıldım. ICOM-ISPC 
(Önleyici Koruma), Boğaziçi Üniver-
sitesi (Chemistry for Cultural Heri-
tage), SSM Sanat Eserleri Üzerine 
Bilimsel ve Teknik Araştırmalar/Sa-
nat Eserlerinin Anatomisi gibi ulusla-
rarası birçok sempozyuma katıldım. 
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda 
yine alanında ilk olan ‘Saray Kolek-
siyonları Müzesi’ ve ‘Beykoz Cam ve 
Billur Müzesi’ kuruluş çalışmaları, 
‘Osmanlı Sarayında Japon Rüzgarı’, 
‘Sarayda Bir Fincan Kahve’, ‘Vefatı-

nın 150.yılında Sultan Abdulmecid 
ve Dönemi’,’Sultan Abdül Hamid Han 
ve Döneminden İzler’ gibi projelerde 
görev aldım.  Halen Milli Saraylar 
İdaresi Başkanlığında Porselen-Cam 
Konservasyon ve Restorasyon Atölye 
Sorumlusu olarak görevime devam 
etmekteyim.

Çok zor ve özel bir meslek 
sizinki. Nasıl ve ne zaman karar 
verdiniz restoratör olmaya?

Söylediğiniz gibi çok özel bir iş… 
Esere yüzyılın bir durağında soluk 
vermek, kırgınlığına merhem olmak 
gibi... Sabrın sırrı ile meşakkatlenmiş 
bir yol üzerinde geçmişi geleceğe 
emanet ediyoruz.  Çocukluk döne-
mimde dahil olmak üzere sanata ve 
tarihe hep ilgi duydum. Restoratör 
olmak fikrinden ziyade sanat ve tarih 
ile iç içe olmak isteği, her ikisinin 

de harmanlandığı bu işe vesile oldu 
diyebilirim. 

Tatil zamanlarımda dahi antik 
kentler gezerek, keşif gezileri yapa-
rak dinlenmeyi tercih ediyorum. Bu 
yüzden ‘Restorasyon’ benim için bir 
iş olmaktan fazlası. 

‘Aslında yeni olmak eskinin sırrını 
bulmaktır. Çünkü o eski bir nevi 
ölmezlik kazanmıştır.’ Diyor Sezai 
Karakoç. Eskinin sırrına vakıf olduk-
ça yenileniyor insan…

Bizlere Porselen-Cam Konser-
vasyon ve Restorasyon Atölyesi 
bahsedebilir misiniz?

Porselen-Cam Konservasyon ve 
Restorasyon Atölyesi Milli Saray-
lar Koleksiyonunda bulunan cam, 
seramik, porselen, mermer, fildişi 
ve dekoratif taş içerikli eserlerin 
restorasyon işlemlerinin yapıldığı 
atölyedir. 

Atölyemizde başlatılan koruma 
ve onarım süreçleri; objelerin özgün 
niteliklerine bağlı kalmak amaçlı, 
araştırma, eseri tanıma-anlama 
ve projelendirme gibi aşamalarla 
başlıyor. Analizlerle temellenen mal-
zeme bilgisi ve kondisyon tespitleri 
ardından konan teşhisler doğrultu-
sunda objenin fiziksel ve estetiksel 
bütünlüğünü sağlamak hedefleniyor. 
Sanatın, zanaatın, bilim ve tarihin 
bir arada olduğu bir atölye Porse-
len-Cam Konservasyon ve Restoras-
yon Atölyesi…

Bizlere Konservasyon ve Res-
torasyon işlemlerini yürüttüğünüz 

Beykoz Cam ve Billur Müzesi’ni 
anlatır mısınız?

Adını Osmanlı dönemindeki 
Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i 
Hümayunu’ndan alan Müzemizin 
bulunduğu yapı Sultan Abdülaziz 
tarafından vezirlik görevine geti-
rilen Abraham Paşa inşa ettirmiş. 
İnşasından sonra günümüze kadar 
ulaşmayı başaran ‘Ahır Binası’ Sayın 
Cumhurbaşkanımızın proje mimarlığı 
ile, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 
tarafından 3 yıl süren Restorasyon 
çalışmasıyla Beykoz Cam ve Billur 
Müzesi olarak ziyarete açıldı. 400 
dönümlük koruluk alan içerisinde 
yer alan Müzemiz, 117 farklı ağaç 
türüyle aynı zamanda ‘Botanik Müze’ 
özelliği taşıyor. 600 eserin yer aldığı 
cam kütüphanesi, cam atölyesi ve 
organik malzemelerle oluşturulmuş 
çocuk oyun alanı ile de eşsiz bir 
sergi alanı.

Eşi benzeri olan eserler değil. 
Her bir objenin bir ikincisi olma-
yan, bir müze olarak biliyoruz. 
Bizlere müze de bulunan obje ve 
eserler hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

Müzemizde 1500 nadide eser 
sergileniyor. Gezerken cam sanatının 
tarihi gelişimine şahitlik edecekler 
ziyaretçiler. 12 tematik bölümde; 
Anadolu Selçuklu Camları, Revzen-
ler, Kandiller, Çeşm-i Bülbüller, Lale-
danlar, Avrupa’da Osmanlı Sarayları 
için tasarlanmış yüzlerce benzersiz 
eseri sergileyerek ışıltılı bir dünyaya 

davet ediyor sanat severleri.
Beykoz Cam ve Billur Müzesi’n-

de bulunan hangi eser sizi etkiledi 
ve nedeni nedir? Restorasyonu 
yaparken duygulandığınız bir eser 
oldu mu neler söylemek istersiniz?

Cam çok özel bir materyal. 
Tarihin zarafetine maruz kalarak 
incelmiş; zarafeti, kırılganlığı kadar 
güçlü ve dayanıklı. Öze ayna gibi… 
Dolayısı ile etkilenmemek mümkün 
değil. 

KubadAbad tabağı örneğin… 
Serbest üfleme tekniği ile yapılan, 
mine ve yaldızlarla dekore edilmiş, 
Selçuklu Sultanı II.Gıyaseddin Key-
hüsrev’in (1237-1246) isminin geçti-
ği bu eser dönemine göre ileri teknik 
ve estetiğe sahip olması bakımından 
dünyada tek örnek olarak biliniyor. 
Anadolu Selçuklu Devri Camcılığının 
gerçek seviyesini anlamak açısından 
tarihi bir belge aynı zamanda. Köklü 
bir geçmişin aynası olan KubadAbad 
Tabağı’na refakat etmek beni ayrıca 
etkiledi. 

Dünyada eşi ve benzeri bulun-
mayan bir müzenin projesinde yer 
almak nasıl bir duygu neler söyle-
mek istersiniz? 

12 bin 900 cam eserin arasından 
özenle seçilmiş 1500 nadide objenin 
Restorasyon ve Konservasyon işlem-
lerini yürütmüş olmak ve bu eşsiz 
projede aktif olarak yer almak gurur 
verici. Titizlik ve hassasiyetle çalıştık. 
Dilerim geçmişin sırlı camları gelece-
ğe ayna olur.

Geçmişi geleceğe aktarıyor
Restoratörlük mesleğinin oldukça önemli olduğunu belirten Aysun İğde, “Esere yüzyılın bir durağında soluk vermek, kırgın-

lığına merhem olmak gibi... Sabrın sırrı ile meşakkatlenmiş bir yol üzerinde geçmişi geleceğe emanet ediyoruz” dedi 

Aysun İğde
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Gençlik, insan hayatının önemli bir 
dönemini oluşturmakta olup, bu dö-
nemdeki elde edilen kazanımlar gençlik 
sonrasında hayatı nasıl geçirileceğini 
şekillendirir.

İnsan gençliğinde ne biriktirirse, 
yaşlılığında da o derece rahat ve mutlu 
olur. Hayatını devam ettirir.

Ülkemiz genç nüfus yönünden 
oldukça şanslı bir ülke olduğu kadar, 
gençlerin çoğunluğu da yüksek eğitim 
almıştır.

31 Aralık 2019 itibarıyla nüfusu-
muz 83 milyon 154 bin 997'ye ulaşır-
ken, çalışma çağındaki genç nüfus 
oranın artması da dikkat çekicidir. 

Çalışma çağındaki 15-64 yaş 
grubundaki nüfusun oranı, 2007 yı-
lında yüzde 66,5 iken 2019 yılında 
yüzde 67,8’e yükselmiştir. 

0-14 yaş grubundaki çocuk nüfu-
sun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 23,1’e 

gerilerken, 65 ve daha yukarı yaşta-
ki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den 
yüzde 9,1’e çıkmıştır.

Gelinen noktada her 4 genç-
ten biri işsizdir. Yüksek eğitim almış 
olmasına rağmen iş bulamıyor. 

Gençlerin iş bulamayışı en büyük 
sorun olarak karşımıza çıkarken, iş-
sizlik ve işsiz kalma korkusu giderek-
te derinleşiyor.

Salgınında etkisiyle genç nüfusun 
işsizliği bir o kadarda arttığı gibi, gele-
cek endişesini de beraberinde getiriyor.

TÜİK Temmuz 2020 verilerine 
göre ülkemizdeki işsizlik oranı yüzde 
13,4’tür. Genç işsizliğin orası ise, yüz-
de 25,9’dur. Bu durum oldukça üzücü 
bir durumdur.  

OECD ülkeleriyle kıyaslandı-
ğında, 36 ülke arasında ülkemiz, 9.  
yüksek genç işsizliğe sahip olan ülke 
konumundadır.

Üniversiteden yeni 
mezun olan gençlerin 
yüzde 40’a yakını iş ara-
yışını sürdürüyor.

İş bulamayan genç-
lerin çoğunluğunun psi-
kolojisi bozulurken, aile 
ilişkilerine de olumsuz 
etkiliyor. 

Çünkü iş bulayan 
gençler, ailelerinin ken-
dilerine verdikleri emek 
ve destekten dolayı da bir mahcup-
luk hissediyor. 

Bütün bunları yaşamak isteyen 
gençlerimizin bir kısmı ailelerine yük 
olmaktan kurtulmak içinde yol, yemek 
ve harçlığını çıkarmak için çalışmayı 
düşünebiliyor. 

Yine bu gençleri-
mizin bir kısmı da daha 
yüksek geliri olan bir 
işte çalışmayı düşünür-
ken, bir kısmı da çalıştığı 
işinden memnun gözük-
müyor. 

Bu yılın Şubat ayın-
da işsizlik oranı yüzde 
13,4'e yükseldi görülü-
yor. Yine bu ayda, 

Genç nüfusta işsiz-
lik oranı yüzde 27'ye ulaşıyor. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yu-
karı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 
yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, 
250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin 
kişiye ulaşıyor. 

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 

28’ze yaklaşmıştır.
Bu yaş grubunda işgücüne ka-

tılma oranı ise bir önceki aya göre 
0,1 puan azalarak, yüzde 38,5 sevi-

yesinde gerçekleşiyor.
Yapılan araştırmalarda gençlerin 

yüzde 86,3'ü bir tanıdığı yoksa iş bul-
manın zor olduğunu, yüzde 52,9'u iyi 
eğitim alanların iyi yaşam sürdüğü dü-
şüncesine katılmıyor. Bu oran ilkokul 
mezunlarında yüzde 76,5 düzeyinde-
dir.

Diğer taraftan gençlere neden 
eğitim ve iş hayatında olmadıkları 
sorulduğunda yüzde 79,3'ü “Türki-
ye'de fırsat eşitliği yok”, yüzde 78,5'i 
“önemli yerlerde tanıdıklarım yok”, 
yüzde 57,4'ü “iş bulamıyorum” ya-
nıtını veriyor.

Bu tablodan anlaşılan genç nü-
fusun işsizliğinin giderek büyüyen 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaya 

devam edecek olmasıdır. 
Sonuçta karşılaştığı işsizlikten do-

layı Gençler umutsuz olduğu kadar, iş 
bulamama korkusu içindedir.

Ülkemizde gençlerin yaşadığı iş-
sizlik kaygısının önüne, istihdam artırıcı 
politikalarla, mesleki eğitime ağırlık ve-
rilerek geçilebilir.   

Özellikle lise çağında mesleki eği-
tim verilmeli, yüksek öğrenimde de 
teknik ve mesleki okullara yöneltilme-
lidir. 

Artık sanayi de vasıfsız işçiye 
ihtiyaç olmadığı bir dönemdeyiz. 
Üniversite eğitiminde de mesleki 
yetkinlikler kazandırmalıdır.

Bunlar yapıldığı takdirde iyi so-
nuçlarını üç veya dört yıl içinde al-
maya başlarız. Genç nüfusun yaşadı-
ğı işsizlik sorununu da aşmış oluruz.

Ne dersiniz sizce de böyle yapıl-
ması gerekmez mi?

GENÇLERİN İŞSİZLİK KORKUSU ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yeni tüketici kanunu ile konut 
kredisi kullanırken bazı sigortaların 
yaptırılması gerekiyor. Kerem Nükte 
Gayrimenkul Müdürü Hasan Aksay, 
ev alırken kullanılan kredilerde han-
gi sigortaların zorunlu olduğuna iliş-
kin bilgiler verdi. 

Hasan Aksay, “Yasal değişiklik 
ile konut kredilerinde yaptırılma-
sı gerekli olan sigorta çeşitleri belli 
oldu. Bir kısmı zorunlu bir kısmı ise 
isteğe bağlı olan sigortalarda, tüketi-
ciler için alternatif bazı çözümler de 
sunuluyor. Konut kredisi kullanırken 
yaptırılan başlıca sigortalar şöyle; 
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), 
Konut Sigortası, Hayat Sigortası, 
Ferdi Kaza Sigortası. 

HAYAT SİGORTASI
Bazı bankalarda zorunlu olan 

hayat sigortası, krediyi kullanan va-
tandaşın yaşamını yitirdiği tarihten 
itibaren, tüm borcunu faizi ile kar-
şılayan sigorta çeşidi. Her ne kadar 
bütün bankalarda zorunlu olmasa 
da kredi çeken müşterilere yapılma-
sı için bazı yönlendirmeler yapılır.

ZORUNLU DEPREM 
SİGORTASI (DASK)

Kanuni olarak zorunlu olan bu 

sigorta türünde konutun yer aldı-
ğı konuma ve yapının cinsine göre 
metrekare fiyatı hesaplanır. Belirle-
nen metrekare fiyatı evin brüt met-
rekaresi ile çarpılarak sigorta tutarı 
belirlenir. Her yıl sigortanın bedeli 
güncellenir ve sigorta yenilenir. Zo-
runlu Deprem Sigortası (DASK), 
depremin ve deprem sonucu mey-
dana gelen yangın, infilak, tsunami 
ve yer kaymasının doğrudan sebep 
olacağı maddi zararları, poliçede be-

lirtilmiş limitler dahilinde nakit ola-
rak karşılar.

KONUT SİGORTASI
Konut sigortası, konutları yan-

gın, su baskını, hırsızlık, yıkım, terör, 
kaza gibi risklere karşı güvence altı-
na alan sigorta çeşidi. Konut sigorta-
sı bankalar tarafından kredi bitimine 
kadar zorunlu tutuluyor olsa da bu 
sigortanın yasal olarak yaptırılması 
zorunlu değildir. Konut sigortası se-
nelik olarak tahsil edilir.

FERDİ KAZA SİGORTASI
Ferdi Kaza Sigortası, bankaların 

zaman zaman hayat sigortası yerine 
bankaların müşterilerine sunduğu 
sigorta çeşidi arasında yer alıyor. Zo-
runlu tutulmamakla birlikte banka 
tarafından alternatif olarak önerili-
yor. Ferdi kaza sigortası, hayat sigor-
tasından farklı olarak sadece kaza 
sonucunda yaşanan ölümleri temi-
nat altına alır” ifadelerini kullandı. 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

SOBE’de ikinci yarı yoğun
eğitim programı başladı

Selçukya’da Ramazan
ayı ve oruç konuşuldu

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim (SOBE) Vakfı, küçük yaştaki 
otizmli çocuklar için ikinci yarı yo-
ğun eğitim programını başlatıyor.

Bilimsel araştırmalar otizmin 
günümüzde bilinen tek tedavisinin 
erken yaşta başlanılan, yoğun ve 
bilimsel dayanaklı uygulamalar ol-
duğunu belirtmektedir. Erken tanı 
ve hemen arkasından başlanılan 
yoğun eğitim ile birlikte otizmle 
ilgili davranış sorunları büyük öl-
çüde azalan çocuklar bilişsel ola-
rak akranlarına yetişebilmekte ve 
bağımsız bireyler haline gelebil-
mekteler.  Erken yaşta başlanılan 
yoğun eğitimin bu önemi nede-
niyle SOBE Vakfı yarı yoğun eği-
tim programını 1 Şubat 2021'de 
başlatmıştı. Sobe Vakfı’nda yoğun 

eğitime başlayan çocuklarda he-
deflenen becerilerin hızla kazanıl-
ması ve problem davranışlarında 
görülen önemli derecede azalma-
nın ardından Sobe yoğun eğitim 
programında daha fazla çocuğa 
hizmet edebilmek için yeni bir yo-
ğun eğitim sınıfını hizmete açıyor.

SOBE'den yapılan yazılı açıkla-
maya göre, küçük yaştaki otizmli 
çocuklar için 21 Nisan’da başlayan 
ikinci yarı yoğun eğitim programı 
için talep fazlalığı nedeniyle noter 
huzurunda kura çekilişi yapıldı. 
Programa hak kazanan çocukların 
09:00-12:00 ve 13:00-16:00 sa-
atleri arasında merkezin eğitim ve 
terapi hizmetlerinden faydalanma-
sı kararlaştırıldı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları 
İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Konya’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 24 bin 167 adet arttı

Taşıt sayısı 1 yılda 
24 bin 167 adet arttı

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü 
Konya’nın Mart ayı motorlu kara 
taşıtları sayısını açıkladı. Buna göre 
Konya’daki motorlu kara taşıtı sayısı 
bir önceki aya göre 2 bin 797 adet 
(yüzde 0,4) artarken, bir önceki yı-
lın aynı ayına göre 24 bin 167 adet 
(yüzde 3,3) artarak 753 bin 243 ade-
de ulaştı.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2021 
yılı Mart ayı sonu itibarıyla Kon-
ya’daki toplam 753 bin 243 motorlu 
kara taşıtının; yüzde 48,6’sı (365 bin 
936 adet) otomobil, yüzde 1,5’i (11 
bin 663 adet) minibüs, yüzde 0,8’i 
(5 bin 687 adet) otobüs, yüzde 17,1’i 
(128 bin 960 adet) kamyonet, yüzde 
5,1’i (38 bin 432 adet) kamyon, yüz-
de 14,3’ü (107 bin 782 adet) moto-
siklet, yüzde 0,3’ü (2 bin 386 adet) 
özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,3’ü 
(92 bin 397 adet) de traktörlerden 
oluşuyor.

Mart ayında 20 bin 392 adet 
taşıtın devrinin yapıldığı belirtilen 
açıklamada, “Devri yapılan taşıtlar 
içinde otomobil yüzde 62,1 ile ilk 
sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 
yüzde 21,1 ile kamyonet ve yüzde 
5,8 ile traktör takip etti. 2021 yılı 
Mart ayı sonu itibariyle Türkiye ge-

nelinde toplam 24 milyon 454 bin 
396 adet trafiğe kayıtlı araç bulun-
maktadır. Konya ili toplam 753 bin 
243 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı 
ile Türkiye genelindeki motorlu kara 
taşıtlarının yüzde 3,1’ine sahiptir” 
bilgisi paylaşıldı. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; Kon-
ya’da 2021 yılı Mart ayı itibarıyla, 
trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtla-
rında bir önceki yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı 
taşıtlar (yüzde 9,2), otomobil (yüzde 

3,74) ve kamyonet (yüzde 3,67) şek-
linde gerçekleşti. 

RENK TERCİHİ BEYAZ, 
YAKIT TERCİHİ BENZİN

Araçların renk ve yakıt tercihine 
göre yapılan tasnifte ise, “Ocak-Mart 
döneminde trafiğe kaydı yapılan 
197 bin 236 adet otomobilin yüzde 
40,1'i beyaz, yüzde 28,7'si gri, yüz-
de 10,3'ü mavi, yüzde 7,6'sı kırmızı, 
yüzde 6,6'sı siyah, yüzde 2,2'si tu-
runcu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüz-
de 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü yeşil renkli 
iken yüzde 2,2'si diğer renklerde.

Ocak-Mart döneminde trafiğe 
kaydı yapılan 197 bin 236 adet oto-
mobilin yüzde 57,8'i benzin, yüzde 
29,6'sı dizel, yüzde 7,3'ü elektrikli 
veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG 
yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 13 milyon 293 bin 727 
adet otomobilin ise yüzde 38,2'si di-
zel, yüzde 36,4'ü LPG, yüzde 24,8'i 
benzin yakıtlı olup, yüzde 0,4'ü 
elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü 
bilinmeyen otomobillerin oranı ise 
yüzde 0,3'tür” bilgisi paylaşıldı.
n MERVE DURGUT

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği tarafından düzenlenen online 
Selçukya Sohbetleri'nin bu haftaki 
konuğu Eğitimci Yazar Kazim Öz-
türk oldu. Program Koordinatörü 
Devriş Ahmet Şahin yapmış oldu-
ğu açılış konuşmasında, “Korona-
virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan 
ayı alışılmışın dışında yaşanacak. 
Ne toplu iftarlar yapılıp bereket 
sofralarında bir araya gelinecek, 
ne Ramazan ayının vazgeçilmezi 
olan teravih namazlarında cema-
at omuz omuza saf tutup nama-
zını eda edebiliyor. Ramazan ayı 
boyunca devam eden kültürel ve 
sosyal etkinliklere ise vatandaşlar 
hasret kaldı. Vatandaş ise korona 
gölgesinde idrak edeceği 2. Ra-
mazan ayı dolayısı ile ‘Nerde o eski 
Ramazanlar’ demekten kendini 
alamıyor” dedi.

Ramazan Ayı ve oruç hakkın-
da konuşan Eğitimci Yazar Kazim 
Öztürk konuşmasında “Aman ço-
cuklar, babanız çok sinirli oluyor, 
ne olur bu günlerde yanına yak-
laşmayın, iftara kadar onun kız-
masına sebep olmayın der anneler. 
Caddelerde sokaklarda birbirlerine 

giren, yumrukların havada uçuştu-
ğu, ağızlardan efir nefirlerin çıktığı, 
gözü dönmüş insanlar görürüz.

Ramazan mı değil mi? Oruç 
mu tutuyoruz yoksa aç, susuz mu 
kalıyoruz? Hiçbir şey değişmiyor-
sa, eski tas eski hamam kabilinden 
oluyorsa, o zaman oruç tutmakla 
tutmamak arasındaki farkı söyler 
misiniz? 11 ayın sultanı olan Ra-
mazanın bu sultanlık vasfını bana 
kim anlatabilir? Orucu sadece re-
jim olarak telakki edip, zayıflamaya 
vesile sayan, ahlaki yönden hiçbir 
değişikliğin olmadığı, hayatımızın 
seyrinin değişmediği bir zaman 
gibi uygulamaya çalışmakla eli-
mize ne geçer; akşama kadar aç 
susuz kalıp çektiğimiz sıkıntıdan 
başka? Baktığımız zaman orucun 
bizi insanlık yoluna yönelttiğini, te-
miz toplumu oluşturan meziyetleri 
kazandırdığını, barışı, kardeşliği, 
sevgiyi, saygıyı, huzuru ve cennet 
gibi bir dünyayı elde ettiğimizi gö-
rürüz. Zaten aranan da bu değil 
mi?” dedi. Program Selçukya Kül-
tür Sanat Derneği tarafından eği-
timci yazar Kazim Öztürk'e günün 
anısına hediye takdim edilmesi ile 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

Ev alırken kredi kullanacak olanlar dikkat!

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Hasan Aksay
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
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Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
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Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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Önceki gün Selçuklu İlçe Müftüsü 
Nusret Karabiber ile Ramazan ayı üzeri-
ne konuştuk.

Söyleşinin ayrıntılarını önümüzde-
ki günlerde paylaşacağız ama Nusret 
Hoca’nın Konya için söyledikleri kayda 
değer.

Konya kadar yardımsever ve pay-
laşımcı bir memleket daha yok…

Hakikaten öyle değil mi?
Nusret Karabiber’in kurduğu cümle-

ler kadar neler yaptığı da önemli.
Yani, Konya’yı bu kadar güzel ke-

limelerle tarif etmek için Konya’yı yaşa-
mak lazım değil mi?

Yaşamış…
Resmen yaşamış…
Öyle bir sistem kurmuş ki…
Selçuklu Müftülüğü Külliyesi bünye-

sinde 25 bin kitap…
Eser yani…
Vatandaşlardan gelen talepler yerine 

getiriliyor. O ayrı…
Misal…
Toplantı salonları ile pandemi önce-

sinden vatandaşlardan gelen öğrenme 
isteğine de karşılık verilmiş.

“Ben Kur’an öğreneceğim” diyen 
herkesin talebi yerine getirilmiş.

Siyer…
Tefsir…
Hadis…
Kim, ne istiyorsa açlığını gidermiş 

burada.
Öğrenerek yani…
Maşallah…
Pırıl pırıl gençler ders alıyor.
Ders yapıyorlar.
Emin olun…
Hepsi çok büyük emek vermiş.
Konya emek vermiş.
Hele bir de hafız yetiştiriyorlar.
Vay maşallah…
Yetiştiriyorlar derken…
Birkaç ay sonra aktif olacak hafızlık 

külliyesinden bahsediyorum. İnşaatı bit-
mek üzere…

Yüzlerce hafız yetişecek.
Cümleyi düzelteyim; En az iki dil 

bilen hafızlar yetişecek.

Konyalı yaptırıyor, 
Konya’nın çocukları hafız 
olacak.

Maşallah…
Dedim ya…
Konya paylaşmayı se-

ver.
Eeee…
Müftü Hocam da boş 

durmamış.
Konya’nın yardımse-

verliğinin önünü açmış. El 
ele vermişler neler başarmışlar…

Selçuklu İlçesi’ne yakışır bir eser 
olmuş.

Hem müftülük…
Hem de Müftü Nusret Karabiber…
Tebrikler hocam…

***
Yurtiçi Kargo’dan ücretli iade!
Bu zamanlarda önemli bir konu…
Salgından dolayı internet satışları 

yüzde 70 artmış. Bunlar 
resmi veri.

Doğal olarak insanlar 
temastan uzak alışverişi 
de çok sevdi.

Tabi bir de…
Bu tür alışverişlerde 

yaşanan sıkıntılar da var.
Genelde de bu sıkın-

tılar teslimat ya da iadede 
yaşanabiliyor. Bunu da 
araştırdım ve şu sonuca 

ulaştım tüketiciler internet alışverişlerin-
de yemek hariç ürünlerin büyük çoğun-
luğu iade garantili.

Hatta hepsi diyebilirim.
Çünkü ürün fotoğrafı ya da özellikleri 

bazen teslimat ürünü ile aynı olmayabi-
liyor.

Tabi ki firmalar da iade garantili ça-
lıştığı için pek sıkıntı olmuyor.

O zaman…

Sıkıntı kargo firmalarında…
Önceki gün bir okuyucumuz daha 

ulaştı.
Aynı sorunlar aslında…
Ya yanlış ürün gelir ya da iade al-

maz…
İade alırsa da ücretsiz olana ücret 

alır. 
Yok artık! demeyin…
Öyle de olmuş…
Yurtiçi Kargo, ücretsiz iadeden tam 

35,97 lira ücret alınmış. 
İddia mı?
Kesinlikle hayır…

Gelen mesajlar da ispatı…
MH73590759 nolu siparisinizdeki 

urunleri faturasiyla birlikte 06.05.2021 
'ye kadar Yurtici Kargo 'dan ucretsiz gon-
derebilirsiniz. Iade Kodu: 8455211694 
Mersis: 0520004396348556, www.
morhipo.com

“35.97 TL tutarındaki 
711177028749 nolu gönderiniz oluş-
turulmuştur. E-Arşiv faturanız elektronik 
ortamda iletilecektir.”

Yetmemiş bir de memnuniyet anke-
tinin doldurulması istenmiş.

Bu ne ciddiyetsizlik…

KONYA’YA DA YAKIŞMIŞ, SELÇUKLU’YA DA…

Sağlık Bakanlığı tarafından açık-
lanan Covid-19 vaka sayılarında ön 
sıralarda yer alan Konya'da bir eğ-
lence mekanına baskın yapan polis 
9 kişiyi eğlenirken yakaladı. Sokağa 
çıkma kısıtlamasına uymayan ve ko-
rona virüs tedbirlerini ihlal eden 9 
kişiye 3 bin 150’şer TL’den toplam 
28 bin 350 TL para cezası kesilirken, 

işletme sahibi polis merkezine götü-
rüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez 
Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi 
Aşıkömer Sokakta bulunan bir eğ-
lence mekanının korona virüs ted-
birlerine ve sokağa çıkma kısıtlama-
sına uymadığı bilgisi üzerine polis 
ekipleri harekete geçti. Meram İlçe 

Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve 
Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş 
yerine müşteri alındığını tespit ede-
rek mekana baskın yaptı. İş yerinde 
denetim yapan polis, işletme sahibi 
ve 9 müşteriyi yakaladı. Polis ekip-
leri sosyal mesafe ve sokağa çıkma 
yasağını ihlal eden 9 kişiye 28 bin 
350 TL ceza uyguladı. İşletme sahibi 

olduğunu belirten H.İ.S. ise gerek-
li yasal işlemler için Feridiye Polis 
Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. 
Ayrıca bahse konu iş yerinin daha 
önce mühürlendiği tespit edilirken, 
işletme Meram Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerince yeniden mü-
hürlenerek kapatıldı.
n İHA

Kısıtlamayı 2. kez delen eğlence mekanına baskın

16 yaşındaki çocuk 
gölette ölü bulundu

Veresiye defterindeki
borçların tamamını kapattı

Konya'da baraj gölünde 16 
yaşındaki bir çocuğun cansız be-
deni bulundu. Olay, saat 18.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Ardıçlı Mahallesi Manas Göleti'n-
de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
gölette ceset bulunduğu ihbarı 
üzerine olay yerine polis, sağlık 

ve itfaiye su altı ve su üstü arama 
kurtarma ekipleri sevk edildi. Gö-
lete dalış yapan itfaiye ekipleri 16 
yaşındaki Muhammet A.'nın can-
sız bedenine ulaştı. Muhammet 
A.'nın göle nasıl düştüğü konu-
sunda çalışmalar sürüyor.
n İHA

Seydişehir ilçesinde Alaylar 
2 Mahallesindeki bakkala giden 
bir hayırsever, veresiye defterle-
rindeki 5 bin liralık borcu kapattı. 
Alaylar 2 Mahallesinde yaklaşık 
20 yıldır bakkal işleten ve aynı 
zamanda mahalle muhtarlığı gö-
revini yürüten Adem Yalçın, bak-
kala gelen hayırseverin 15'e yakın 
mahalle sakininin 5 bin lira tuta-

rındaki hesabını ödediğini anlattı. 
Yalçın, hayırsever vatandaşın yak-
laşık 2 yıldır aynı şekilde gelerek, 
vatandaşın veresiye olan borçlarını 
kapattığını belirterek, "Veresiye 
defterinde borcu bulunan mahalle 
sakinlerine durumu anlattığımda 
ilk başta inanmadılar, şaka zannet-
tiler." dedi.
n AA

Sürücüsü alkollü olduğu tespit edilen araç, karşı şeride geçerek demir korkulukları e ağaçları 
devirdikten sonra apartmanın bahçesindeki 2 araca çarpıp devrildi, apartmana çarparak durdu

Alkol aldı, arabasıyla
apartmana daldı!

Konya’da alkollü sürücünün 
kullandığı pikap, karşı şeride geçe-
rek demir korkulukları ve ağaçları 
devirip apartmanın bahçesindeki 
2 araca çarptıktan sonra devrildi. 
Apartmana çarparak durabilen ara-
cın sürücüsü, gülerek aracından eş-
yalarını istedi ardından gazetecilere 
tepki gösterdi.

Kaza, dün 21.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Cumhuri-
yet Mahallesi Melikşah Caddesi 
üzerinde yaşandı. Edinilen bilgi-
ye göre, A.E. idaresindeki 42 ABC 
388 plakalı pikap sürücüsü, virajı 
alamayarak karşı şeride geçti. Hız-
la bir sitenin demir korkulukları-
nı ve ağaçlarını parçalayan pikap, 
otoparkta bulunan 2 araca çarptı. 

Çarptığı araçları sürükleyen pikap, 
apartmana çarptıktan sonra dura-
bildi. 

Ortalığı adete savaş alanına 

çeviren pikabın sürücüsü kazayı 
yara almadan atlattı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve ambulans sevk 
edildi. 1.60 promil alkollü olduğu 

anlaşılan sürücünün rahat tavır-
larıyla gülerek devrilen aracından 
eşyalarının istemesi ve gazeteci-
lere tepki göstermesi dikkat çekti. 
Alkollü sürücü kazanın ardından 
polis tarafından karakola götürül-
dü. Apartmanın da zarar gördüğü 
kazada, hurdaya dönen araçlar çe-
kiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Apartman sakini Kaan Argun, 
“Biz iftarı açtıktan sonra geldik bu-
rada oturuyorduk. Ondan sonra bir 
baktık araba geldi. Evde çay içer-
ken araba bir anda eve giriyor. Biz 
de o korkuyla geldik baktık, araba 
apartmana giriyor” ifadelerini kul-
landı. Kazayla ilgili polis inceleme 
başlattı.
n İHA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Beş yaşındaki çocuktan tutun 
altmış yaşındaki bireylere kadar, her 
yaştan kişilerin pandemi sürecinden 
etkilenmiş olduğu gerçeği ile hepimiz 
karşı karşıyayız. Her yaşın ve her alanın 
da kendi içerisinde farklı sonuçları oluş-
tu tabii. Sınav gruplarının uzaktan eğitim 
sürecinden etkilenmelerini göz önünde 
bulundururken, öğretmenleri ile yete-
rince vakit geçiremeyen, paylaşmanın 
tadına varamayan, okulla ilk tanışmala-
rını gerçek anlamda yapamayan çocuk-
larımızı da bir tarafa atmamalıyız. Belki 
de gün ışığına, sokağa, çarşıya inip 
sohbet etmelere, sevdiklerine en çok 
ihtiyaç duyulan süreçte olan teyzeleri-
mizi, amcalarımızı gözden kaçırmamak 
gerekiyor.  

Aylardır çalışamayan ve işinden, 
hatta aşından uzak kalan kıymetli mü-
zisyenlerimizin sahnelerinden uzak ka-
lışlarını görmezden gelmek saygısızlık 
olur. Bunun gibi pek çok sektörde, pek 
çok iş yeri ve çalışan malum süreçten 
etkilenmiş durumda. 

ZAMAN YORUCU VE 
ZORLU GEÇIYOR. 

Maruz kaldığımız bu mental yor-
gunluk ne zaman, nasıl biter inanın işin 
o boyutunu kestiremiyorum. Herkes bir 
şekilde yeni normalleşmeye ayak uy-
durmaya çalışırken aslında kendisinden 
de biraz ödün veriyor, uzaklaşıyor. 

PANDEMI STATÜ DINLEMIYOR
Aile biriminin oluşmasından bu 

yana hiyerarşi sisteminden söz et-
memiz mümkün. Neredeyse insanlık 
tarihinin başlangıcından itibaren top-
lumdaki bu statü ve rollere göre be-
lirlenen tabakalaşma süreciyle birlikte 
var oluyoruz. Görev dağılımlarından ve 
mevcut statükolarından dolayı kişiler 
ve hatta toplumlar arasında bazı farklı-
lıklar oluşabiliyor. Fakat pandemi statü 
dinlemiyor. İlk kısıtlamaların gelişinden 
bu yana uygulanan yasaklar tüm birey-
ler üzerinde etkisini gösterdi. Sokağa 
çıkma yasağından meslek veya statü 
farketmeksizin herkes etkilenmiş du-
rumda. Bu salgın yalnızca belirli bir kitle 

için değil, tüm insanlık için 
geçerli sonuçlar meydana 
getirdi. Alışkın olmadığımız 
şeylere yakınlaştık, yakın 
olduklarımıza ise uzaklaş-
maya başladık. Dengeler 
şaştı kısacası. 

DIJITAL BIREYLER 
GÜNDEN GÜNE 

ARTIYOR
Sürecin gereklilikle-

rinden dolayı insanların 
teknoloji kullanımına olan ilgisi hatta 
zorunluluğu (!)  epey artış gösterdi. 
Uzaktan hayata dönen sürecimizde 
derslerimiz, ilişkilerimiz, satışlarımız ve 
hatta sohbetlerimiz bile uzaktan’a dö-
nüştü. Bu da beraberinde dijitalleşen 
bireyleri ve onlara ait farklı bir görün-
güler alemini ortaya çıkardı. Peki her 
şey normale döndüğünde bu insanlara 
ne olacak?  Bugünden  ziyade yarında 

büyük bir mesele olduğu 
kanısındayım. Farkında 
olmadan sürece ayak 
uydurmak gürûhu ile 
çıktığımız yolda her gün 
farklı bir uzlaşım, bazen 
de uzaklaşım ile karşılaşı-
yoruz. Çevrimiçi toplantı-
lar iş hayatında, özellikle 
süpervizyon noktasında 
epey kolaylıklar sağladı. 
Uzaktan eğitim ilk baş-

larda her ne kadar verimsiz ve yorucu 
olarak algılansa ve istenmese de şu an 
gereklilik olarak kabul edildi ve alışıldı. 
Bunlar için de en başta her eve internet, 
her eve birden fazla iletişim cihazı (tele-
fon, bilgisayar, tablet vb.) zorunlulukla-
rına yanıt vermek durumunda kaldık. 
Tabiri caizse herkesin, özellikle çocuk-
ların kucaklarına bu cihazları bizler fır-
lattık. Ve korkarım ki almamız o kadar 

basit olmayacak. Eski dünya işleyişine 
döndüğümüzde özellikle de  çocukla-
rın teknolojik cihazlarla kurdukları bu 
bağı koparmak pek de kolay olmaya-

cak. Bu konuda özellikle pedagoglar, 
psikologlar, rehber öğretmenler başta 
olmak üzere aile bireylerinin, tüm kişi-
lerin doğru yönlendirmede bulunma-
ları şart. Aksi takdirde değerlerimizden 
uzak, insan ilişkilerinde körleşmiş, öz-
güven kaygısı içerisinde bulunan, birlik 
beraberlik ruhunu kaybetmeye yüz tut-
muş bireyler ile tanışmamız kaçınılmaz 
olacak. Bir yandan yaparken bir yandan 
da körleştirmemek gerekiyor. 

MESELE BUGÜN DEĞIL
Her birimizin bu süreçten nasibini 

aldığı çok aşikar. On yaşındaki çocuk 
arkadaşları ile sokakta rahatça oyun 
oynamaya özlem duyuyorken biz bü-
yükler doyasıya gülüp eğleneceğimiz 
sofralara, oyunlara, eğlencelere, bera-
berliklere hasret kaldık. Bu süreç aslında 
insanların yeni sosyalleşme unsurlarını 
ürettiği, alışılmış sosyalleşme ile olan 

bağlarını da köreltti demek sanırım yan-
lış olmayacak. 

SOSYALLEŞMELERIMIZ DE 
SANALLAŞTI

Sanal üniversite tanıtımları, sanal 
müze gezileri, sanal aile toplantıları, 
bayramlaşmaları, sanal eğitimler, sanal 
kütüphaneler, sanal davetiyeler ve daha 
niceleri. Bunlar literatürümüzden siline-
meyecek gerçeklikler olarak kalacak. 

‘Nerede o eski günler…’ diyen-di-
yenler azımsanmayacak kadar çoklar, 
biliyorum. Bu güne ayak uydurmaya 
çalışırken eskinin özlemini fazlaca duy-
maya başlayan yalnız ben olmasam 
gerek. Çok fazla merak ettiğim bir şey 
var. Bu süreç elbette ömür boyu sür-
meyecek, belki altı ay belki bir yıl. Son-
landığında eskiyle olan birlikteliğimize 
yeniden olduğu gibi devam edebilecek 
miyiz, yoksa bu dijital bireylerin ve sanal 
alemlerin etkisinde kaldığımız yerden 
devam etmeyi mi tercih edeceğiz? O 
günler geldiğinde belki buna da bir yazı-
mızda değiniriz. İsterim ki çabuk gelsin.

BUGÜN DEĞIL, SONRASI MESELE

Yapdöksan’dan 2 bin 
aileye gıda yardımı

Beyşehir Belediyesi Ramazan 
ayı denetimlerini sürdürüyor

Kısa Çalışma Ödeneği
yeniden uzatıldı

Döküm sanayinin Konya’daki 
öncüleri arasında yer alan Yap-
döksan, 2 bin aileye Türk Kızılay 
Meram Şubesi aracılığı ile gıda 
yardımında bulundu. Sıkı Covid 
önlemleri alınarak gerçekleştirilen 
dağıtımda Kızılay Meram şubesi 
gönüllüleri ve Yapdöksan çalışan-
ları yer aldı. 

Yapılan yardımlarla ilgili konu-
şan Yapdöksan Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Yapıcı, “Bağışlan-
ma ve rahmet ayı olan Ramazan’ı 
Şerifte yardıma ihtiyacı olan vatan-
daşlarımız için kayıtsız kalmak is-
temedik. Ramazan münasebetiyle 

gerçekleştirdiğimiz bu yardım ile 2 
bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. 
Bu yardım organizasyonumuzun 
sağlanması ve dağıtımında büyük 
yardımları olan Kızılay Meram şu-
besi gönüllülerine ve yönetimine 
Yapdöksan ailesi olarak şükranla-
rımı sunuyorum.” dedi. Ramazan 
boyu sürecek olan yardım progra-
mının başlangıcında Kızılay Me-
ram Şube Başkanı Mustafa Aydın, 
Yapdöksan Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Yapıcı ailesinin babası Ömer 
Yapıcı’ya yardımlarından ötürü he-
diye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

2018 yılında duyurulan ancak hala somut bir adım atılmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tozlu raflarda kalmamasını 
isteyen Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, eğitim camiasının bu talebinin yerine getirilmesini istedi

Öğretmenlik Meslek 
Kanunu entübe mi edildi?

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, öğret-
menlik meslek kanunuyla ilgili bir 
açıklama yaptı. Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’nun çıkarılacağı bilgisinin 
23 Ekim 2018 tarihinde Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde gerçekleş-
tirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanı-
tım Toplantısı’nda duyurulduğunu 
anımsatan Başkan Doğrul, aradan 
geçen iki yılı aşkın zamana rağmen 
bu konuda henüz adım atılmadı-
ğını söyledi. Bu durumun, eğitim 
camiasında büyük bir hayal kırıklığı 
oluşturduğunu dile getiren Başkan 
Doğrul, “Türk Eğitim-Sen olarak, 
öğretmenlik mesleğinin saygınlı-
ğını artıran ve mesleğin statüsünü 
sağlam bir zemine kavuşturacak bir 
meslek kanunu talebimizi yıllardır 
ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda 
23 Ekim 2018’de duyurulan Öğret-
menlik Meslek Kanunu’nu destek-
lediğimizi ifade etmiştik. Ancak bu 
desteğimizin, devlet memuru ol-
mamız hasebiyle sahip olduğumuz 
mevcut hak ve kazanımlarımızın 
baki kalması kaydıyla olacağını da 
özellikle vurgulamıştık. MEB yetkili-
lerinin değişik zamanlardaki beyan-
larına göre, kanunun 2019 sonuna 
kadar çıkarılacağı ifade edilmişti. 
Ancak aradan geçen 30 aya rağmen 
ne MEB’den ne de Hükümetten so-
mut bir adım atılmış değildir. Hat-
ta çıkarılması planlanan kanunun 

içeriği hakkında öğretmenlerimizin 
yeterince bilgilendirilmemiş olması, 
kanunla ilgili çalışmaların ne aşama-
da olduğu, taahhüt edilen takvim-
deki gecikmenin nedenleri hakkında 
şeffaf şekilde eğitim kamuoyunun 
bilgilendirilmemesi de bir başka 
eksiklik olarak ortada durmaktadır. 
Bu durum kabul edilebilir değildir” 
dedi. 

BEKLENTILER KARŞILANMALI 
“MEB ve dolayısıyla Hükümet, 

ivedilikle Öğretmenlik Meslek Ka-
nunu ile ilgili süreci tamamlamalı” 
diyen Başkan Doğrul, sözlerine şöy-
le devam etti, “Öğretmenlerimizin 
beklentilerini karşılayacak şekilde 
teklifin TBMM’ye sunulması ve ya-
salaşmasını sağlamalıdır. Bu adım, 
hem devlet ciddiyetine yakışan hem 

de çalışanların kurumlara olan gü-
venini koruyan uygun bir tutum 
olacaktır. Öğretmenlerimizin daha 
fazla beklemeye tahammülü kal-
mamıştır. Dolayısıyla Öğretmenlik 
Meslek Kanunu bir an önce çıkarıl-
malı ve bu düzenlemeyle; Söz veri-
len ek gösterge düzenlemesi hayata 
geçirilmelidir. Tüm öğretmenlerin 
sadece kadrolu istihdam edileceği 
kayıt altına alınmalıdır. Öğretmen 
atamalarının mülakat olmadan ve 
sınav başarısı esas alınarak yapıla-
cağı hükme bağlanmalıdır. Kariyer 
basamakları hizmet yılı esasına göre 
belirlenmelidir. Mazeret tayinleri 
başta olmak üzere, tayinlerde yaşa-
nan problemleri giderecek nakil sis-
temi kurulmalıdır. Liyakati esas alan 
ve adalet zemininde yürüyen yöne-

tici atama sistemi yasal zeminde ih-
das edilmelidir. Öğretmenlerin mes-
leki ve kişisel gelişimleri için gerekli 
tedbir ve teşvikler hayata geçirilme-
lidir. Kişisel inisiyatife yer vermeyen 
bir ödül sistemi objektif kriterlere 
göre oluşturulmalıdır. Aylık karşılı-
ğı okutulacak dersler 15 saat olarak 
belirlenmelidir. Ek ders ücretleri 
başta olmak üzere, öğretmenlerin 
mali ve sosyal hakları iyileştirilme-
li, ekonomik düzenlemeler öğret-
menlik mesleğinin onuruna yaraşır 
şekilde günün koşullarına uygun 
gerçekçi ölçütlere bağlanmalıdır.  
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti 
önleyici tedbir ve caydırıcı müeyyi-
deler ihdas edilmelidir. Bunlar gibi 
daha birçok husus Öğretmenlik 
Meslek Kanunu ile hayata geçirile-
bilecektir. Ülkemizde birçok mes-
lek özel kanunları ile düzenlenmiş 
iken, ülkemizin geleceğini inşa eden 
eğitimin taşıyıcı unsuru olan öğret-
menliğin bir meslek kanunundan 
yoksun bırakılması büyük eksikliktir. 
Hükümet, bu eksikliği gidermeli ve 
mesleğin itibarını hak ettiği ölçüde 
artıran ve meslektaşlarımızın bek-
lentilerini karşılayan yasal düzenle-
meyi eğitimin paydaşlarının da gö-
rüşlerini alarak hayata geçirmelidir. 
Aksi takdirde öğretmenlere şu soru-
yu sorma hakkı doğar: Öğretmenlik 
Meslek Kanunu entübe mi edildi?”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler Ramazan 
ayında vatandaşların daha sağlıklı 
bir ortamda alışveriş yapabilme-
lerini sağlamak amacıyla esnaf 
denetimlerini artırdı. Ekipler bu 
kapsamda ilçe merkezde bulunan 
fırın, tatlı ve pasta imalathanele-
rine yönelik denetimlerini sürdü-
rüyor. Denetimlerde imalathane 
bölümleri, un depoları ve üretim 
malzemelerinin hijyen kurallarına 
uygunluğu ile ekmeklerin gramaj-

ları kontrol edilirken, tespit edilen 
eksikliklerin giderilmesi noktasın-
da işletmecilere uyarılarda bulu-
nuldu.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapı-
lan açıklamada, halk sağlığı açı-
sından büyük önem arz eden iş 
yerlerinin genel temizlik kuralla-
rına uygunluğu ve personellerin 
maske, mesafe ve hijyen kuralları-
na uygunluğu ile ilgili kontrollerin 
Ramazan ayı süresince sık sık ya-
pılacağı belirtildi. n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Turizm Haftası dolayı-
sıyla turizm sektörü temsilcilerini 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
kabul etti. Toplantıya ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Erdoğan, 
milletin evinde turizm sektörünün 
temsilcileriyle verimli bir istişare 
toplantısı gerçekleştirdiklerini be-
lirtti.

Toplantıda, turizm sektörünün 
sorunlarını, beklentilerini gözden 
geçirdiklerini, sektörel kazanımları 
nasıl daha ileri götürebileceklerini 

ele aldıklarını aktaran Erdoğan, 
şunları kaydetti: "Toplantımız 
esnasında sektör temsilcilerimi-
zin talepleri doğrultusunda tüm 
sektörler için geçerli olmak üzere 
nisan, mayıs ve haziran aylarını 
kapsayacak şekilde kısa çalışma 
ödeneği uygulamasına devam 
edilme kararı aldık. Ayrıca turizm 
sektöründe mayıs sonu sona eren 
KDV indirimlerinin haziran sonuna 
kadar devam etmesinin de yararlı 
olacağını değerlendirdik ve bu ko-
nuda karar aldık." n AA

haber@konyayenigun.com
FERUZE MENIZ

Ilgın’da yoldan geçene
iftarlık dağıtılıyor

Ilgın Belediyesi’nden 
vatandaşa tapu kolaylığı

Ramazan ayı insanlar arasın-
daki birlik ve beraberlik bağlarının 
güçlenmesine büyük katkı sağladı-
ğı gibi, manevi deryanın her alanda 
yaşandığı çok önemli bir ay. Rah-
met, mağfiret ve bereket mevsimi 
olan Ramazan-ı Şerif, dini açıdan 
taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal ola-
rak da tam bir dayanışma dönemi. 
Bu dayanışmanın en güzel örnek-
lerinden birinin yaşatıldığı ve gönül 
belediyeciliğinin ortaya konduğu 
yerlerden biri de Ilgın.

Ilgın Belediyesi aşevi hizme-
tiyle iftar sofralarına konuk olmaya 
devam ederken bir taraftan da aşe-
vinde hazırlanan iftar kumanyaları 
D-300 karayolu üzerinde yolculuk 
yapan şoförlere ikram ediliyor. Ra-
mazan Ayı’nın ilk gününden bu 
yana Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı 
Ömer Apil, AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa Susam ve beledi-
ye personelinin destek verdiği bu 
anlamlı organizasyon, yolculuk ya-
pan şoförler tarafından olumlu dö-
nüşlerle sonuçlanıyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 

Ertaş “Ramazan Ayı Paylaşmak-
tır” vurgusu yaparak, “On bir ayın 
sultanı Ramazan ayına ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik, be-
raberlik, dayanışma ve paylaşma 
ayı olan Ramazan ayında Ilgın Be-
lediyesi olarak vatandaşlarımızın 
yanında olmaya devam ediyoruz. 
Şuan yolda olan ve iftarını yolda 
açacak olan şoförlerimize beledi-
yemiz aşevi tarafından hazırlanan 
iftar kumanyalarını Ramazan ayı-
nın ilk gününden bu tarafa ikram 
etmeye devam ediyoruz. Allah bir-
lik ve beraberliğimizi daim eylesin. 
Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi 
ve oruçlarımızı kabul eylesin inşal-
lah” dedi.

AK Parti Ilgın İlçe Başkanı 
Ömer Apil de “Bu güzel organizas-
yonu hazırlayan Belediye Başka-
nımız Yalçın Ertaş, Gençlik Kolları 
Başkanımız Mustafa Susam ve biz-
lerin her zaman yanında olan hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum. 
Allah oruçları kabul eylesin. Tüm 
şoförlerimize Rabbim yol açıklığı 
versin” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Vatandaşların hayatını kolay-
laştıran hizmetlerini kesintisiz şekil-
de sürdüren Ilgın Belediyesi, emlak 
alım ve satım işlemlerinde Tapu 
Müdürlüğünce vatandaşlardan ta-
lep edilen ‘Emlak Rayiç Bedelleri’ 
işlemlerini yeni bir yazılımla Ilgın 
Tapu Müdürlüğüne online ortamda 
sundu.

Ilgın Belediyesi ve Ilgın Tapu 
Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokol kapsamında işlem süreç-
leri kısılacak, işlem yoğunluğu aza-
lacak, verimlilik artacak, elektronik 
ortamda hızlı ve güvenilir hizmet 
sunularak zaman kaybının önüne 
geçmiş olunacak.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş gelişen teknolojiyi yakından 
takip edip, pratik ve çözüm odaklı 
sistemlerle vatandaşların iş ve iş-
lemlerini kolaylaştırmak, zaman 
kaybının önüne geçmek ve kâğıt 

tasarrufu sağlamak adına teknolojik 
alt yapılarını farklı hizmetlerle güç-
lendirdiklerinin vurgusunu yapa-
rak “Belediyemiz ve Tapu Müdür-
lüğümüz arasında imzaladığımız 
protokol ile birlikte vatandaşımızın 
tapuda ki işlemlerini daha kısa bir 
sürede çözmeyi amaçlıyoruz. Haya-
ta geçirdiğimiz ve geçirmeyi plan-
ladığımız her projemizde vatandaş 
odaklı hizmet bilinciyle hareket edi-
yoruz. Pandemi sürecinde tekno-
lojik alt yapımıza önemli yatırımlar 
yaparak vatandaşlarımızın talep-
lerini ve işlemlerini online olarak 
yapmasını sağlamak amacıyla çalış-
malarımıza hız kazandırdık. Bugün 
itibariyle hayata geçirdiğimiz yeni 
projemizle birlikte vatandaşları-
mız Ilgın Tapu Müdürlüğümüzden 
‘Elektronik Ortamda Emlak Rayiç 
Değerlerini’ alabilecekler” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Bu ay bize şifa olsun 11 Ayın sul-
tanını ramazan ayını evlerimize misafir 
ediyoruz.

Oruç tutma, hem manevi hem 
de nefsimizi kontrol ederek sağlıklı 
beslenmeyi öğretiyor. Ramazan da 
beslenme vücuttaki toksinlerden arın-
mamıza yardımcı oluyor. 

Kişi Beslenme değişikliği nedeniyle 
sindirim sisteminde birçok rahatsızlık-
larla karşılaşabiliyor. Onun için oruç 
tutarken beslenmemize dikkat etmeniz 
gerekiyor.

SAHURDA BESLENME DE 
ÖNEMLİ NOKTALARI ŞU ŞEKİLDE 

SIRALAYABİLİRİZ
 Sahura gereken zamanı ayırın. 

Sahura kalkmayı asla ihmal etmeyin. 
Sahur yemeğini doyurucu, besleyici ve 
su oranı yüksek besinlerle oluşturun. 
Sahuru proteinli ve lifli gıdalar açısın-
dan zengin tüketin. Yumurta, kefir, 
peynir, süt, yoğurt gibi proteini yüksek 

bir öğün sizi gün boyu tok tutacaktır. 
Sahur da posa alımınızı artırmak için 
bol domates, salatalık, yeşillik, kuru 
kayısı, kuru erik, hurma, kuru incir ve 
su içeriği yüksek taze meyveler tükete-
bilirsiniz.  Tuzlu besinler kullanmamaya 
dikkat edin. Oruç sonrası sahura kadar 
bol su tüketin. Asitli içeceklerden sakı-
nın. Sahur da kızartma, kavurma gibi 
besinler tüketmemeye az yağlı besinler 
tüketmeyi tercih edin. Yemekten ziyade 
kahvaltı yapmaya özen gösterin. 

Sahurda tüketmek için tok tutucu 
besinler şu şekildedir.

Yumurta, tok tutucu özelliğiyle 
birlikte anne sütünden sonra en kali-
teli proteindir. Bugüne kadar yapılmış 
araştırma sonuçlarında yumurta içeren 
bir öğünün iştah artırıcı bir hormon 
olan ghrelinin azalmasını sağladığını 
ve daha uzun süre tokluk sağladığı 
kanıtlanmıştır. Besin değeri açısından 
da zengin bir besin olduğunu bilmeyen 

yoktur. Protein, folik asit, 
fosfor, demir, çinko açı-
sından zengin bir besindir.

Yoğurt, Ramazan da 
öğün sayısı azaldığı için 
sindirim sisteminde bir-
çok rahatsızlıkla karşılaya-
bileceklere, probiyotik yo-
ğurt tüketmelerini ısrarla 
tavsiye ediyorum. Bağır-
sak problemlerinize bire 
bir çözüm. Yoğurt içerdiği 
dost bakterilerle bağırsak sağlığının 
korunmasını sağlarken aynı zamanda 
dengeli protein yağ ve karbonhidrat 
içeriğiyle uzun süre tok kalmanızı sağ-
layabilir.

Meyveler, İftar saatleri geç vakit-
te olunca ara öğün yapma fırsatları 
da azalabiliyor. Ama elinizden geldiği 

sürece yemek sonrası 
yapılacak ara öğünler 
ve sahur da tüketeceği-
niz meyve çok önemli. 
Hem lif açısından tokluk 
hissiyatını arttırdığını ve 
yüksek su içerikleriyle 
susuzluk hissiyatınıza 
yardımcı olur.

Yağlı tohumlar ola-
rak ceviz, fındık, badem 
gibi yağlı tohumlar içe-

riklerinde faydalı yağ asitleri ve tok 
tutucu özelliklerine sahiptir.  Badem, 
Karbonhidrat, protein, doymamış yağ, 
lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, 
magnezyum, çinko, a, b, c ve e vita-
mini içerir. Omega-3 açısından zengin 
olan ceviz ise kalp sağlığında ve stresi 
önlemede etkilidir. Tuz sebebiyle gün 

içerisinde susuzluğun artmaması için 
tuzsuz kavrulmamış yağlı tohumları 
tercih ediniz.

İFTARDA BESLENME DE 
ÖNEMLİ NOKTALARI ŞU ŞEKİLDE 

SIRALAYABİLİRİZ 
 Orucunuzu 1 bardak suyla açtık-

tan sonra 1 hurma yiyin ki kan şekeri-
nizi düzenlesin.  Başlangıçta çorbanızı 
eksik etmeyin. Az yağlı besinler, bol 
yeşillikli salatalar, sebzeler tüketin. 
Akşam yemeğine çok fazla yük bindir-
meyin.  Ana yemek olarak balık, zeytin-
yağlı sebze yemekleri, kurubaklağiller, 
kırmızı et, beyaz et tercihlerinizden 
yana olsun. Tüm besin gruplarından, 
yemeniz gerekir. İftar da hafif yenme-
lidir. Tatlı tercihlerimizi sütlü tatlılardan 
yana kullanılırken, yemekten 2 saat 
sonra tüketin. Salçalı yağlı ve baharatlı 
yiyeceklerden uzak durun.  Sıcak pide 
yemeyin. Meyveyi ihmal etmeyin .

Meyveyi hemen yemek sonrasın-

da değil, en erken 1 saat sonra yiyin. 
Dolu mideye meyvenin yenmesi lifli 
yapısı nedeniyle hazımsızlığa neden 
olabiliyor. Ayrıca iftar da yükselen kan 
şekerini daha da yükseltiyor. Su iç-
meyi iftar ve sahur arasına yayın. Çay 
ve kahveyi çok içmeyin. Çay ve kahve 
vücuttan su atılmasına neden oluyor. 
Ramazan da 1 gün içinde totalde 2-3 
bardak açık çay+ 1 fincan kahveden 
fazlasını tüketmemelisiniz. Çay ve kah-
ve yerine susuzluğunuzu gidermek için 
ayran, şekersiz komposto, şekersiz ho-
şaf, maden suyu, yeşil çay, ıhlamur ve 
rezene çayı içebilirsiniz. Ayrıcı sindirimi 
kolaylaştırmak için yeşil çay, nane, pa-
patya çayları tercih edebilirisiniz.  İftar 
dan bir saat sonra yapılacak yürüyüşün 
sindirime son derece yarar sağlar. Yü-
rüyüş aynı zamanda yavaşlayan meta-
bolizmayı da hızlandıracaktır.

Bize şifa gibi gelecek ramazan 
ayında SAĞLICAKLA KALIN…

RAMAZAN'DA BESLENME

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

İşadamı Hüsnü Özbey 
vefat etti

Hüsnü Özbey Yem Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. sahibi Hüseyin Hüsnü 
Özbey 89 yaşında vefat etti. 

Merhum Hüseyin Hüsnü Öz-
bey’in cenazesi dün öğle namazına 
müteakip Uluırmak Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. 

Özbey ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Özbey ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Hüseyin Hüsnü Özbey’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya’nın tanınmış minibüsçü esnaflarından mütevaziliği, cana yakınlığı, naifliği ve birçok güzel özelliğin bir arada olduğu nadir 
insanlardan Sahibi Ata (İbrahim) Altunkap vefat etti. Merhum Sahibi Ata (İbrahim) Altunkap dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi

Sahibi Ata (İbrahim) Altunkap
dualarla defnedildi

Konya’nın tanınmış minibüs-
çü esnaflarından mütevaziliği, 
cana yakınlığı, naifliği ve birçok 
güzel özelliğin bir arada olduğu 
nadir insanlardan Sahibi Ata (İb-
rahim) Altunkap 72 yaşında vefat 
etti. Merhum Sahibi Ata (İbrahim) 
Altunkap’ın cenazesi Üçler Me-
zarlığında kılınan cenaze namazı-
nın ardından dualarla defnedildi. 
Altunkap ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Altunkap ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhum Sahibi Ata (İbrahim) 
Altunkap 3 çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Sahibi Ata (İbrahim) Altunkap’a 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüsnü Özbey Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi

BAŞSAĞLIĞI

Hüseyin Hüsnü 
ÖZBEY’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Konya’nın tanınmış 
minibüsçü esnaflarından

Sahibi Ata 
(İbrahim)

 ALTUNKAP’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Minibüsçü esnaflarından, 

kıymetli dostumuz

Sahibi Ata 
(İbrahim)

 ALTUNKAP’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

ARSLAN AİLESİ



Küçükken futbola soğuktum
2. Ligde yıldızlaşıp A Mili Futbol Takımına çağrılan ve Beşiktaş’ın kapısından dönen Murat Özatak, hayat hikayesini anlattı. “Bakmayın sonraki yıllarda 

Süper Lig futbolcusu olduğuma; küçüklüğümde maç bile izlemezdim” diyen Özatak, küçüklük yıllarında futbola soğuk biri olduğunu söyledi

Endüstri Holding Başkanı Mus-
tafa Ertekin bir gün sevinç içinde 
beni telefonla arayıp “Murat’a hem 
Fenerbahçe hem de Beşiktaş ta-
lip olmuş. 10 milyon doları veren 
Murat’ı alır diyeceğim” demişti. 
Bu şoke edici bir durumdu. İzah 
etmeye çalıştım. Ben “Murat çok 
değerli bir oyuncu; Fenerbahçe’den 
Real Madrid’e transfer yapıyor olsa 
10 milyon dolardan daha fazlasını 
eder” deyince Ertekin sevinip “Sen 
bu işi biliyorsun” diye tasdik etti. 
Sonra ben ilave etim; “Ama Murat 
henüz 2. Lig takımından İstanbul’a 
gidecek ve o parayı kimse vermez. 
Bu sezon gidemezse de de yazık 
olur. Morali düşer, umudu kırılır. 
Dahası yeni sezonda Murat’a ne 
olacağını bilemezsin; mesela sa-
katlanabilir. Ya da bugün onu iste-
yenlerin artık ona ihtiyaçları kalmaz. 
Onlar istemişken işi zora sokmayın, 
Murat’ı futbola kazandırın” dedim. 
Fakat dinleyen olmadı. Beşiktaş’ın 
pazarlık için Konya’ya gelen futbol 
şubesi sorumlusu Ahmet Hamoğlu 
“10 milyon dolar istiyoruz” sözünü 
duyunca masadan kalkıp gitti. 

Murat Özatak’ın hüzünlerle örü-
lü ama başarılarla dolu bir hikâyesi 
var. Filmi çekilse yeridir. Ankara’da 
başlayıp Konya’da şekillenen ve 
Adana’da devam eden hayatının 
dönüm noktalarını Özatak anlattı bir 
yazdık:

Sohbetimize sizi tanıyarak 
başlayalım. Nerede, ne zaman 
dünyaya geldiniz? Ailenizden 
bahseder misiniz, kaç kardeştiniz, 
babanız ne iş yapardı?

01.12.1976’da Ankara’da doğ-
dum. Biz dört kardeşiz ve en küçük-
leri benim. Babam Karayollarından 
emekli, annem ise ev hanımıdır.

Eğitim hayatınız nasıl başladı, 
ilk, orta ve lise öğrenimini nerede 
aldınız?

Mahalle arasında sade bir ço-
cukluk yaşantımız oldu. İlk orta lise 
eğitimimi Ankara’da tamamladım.

Çocukluk yıllarınızda kendini-
ze yakıştırdığınız oyuncu var mıy-
dı, kim gibi olmak isterdiniz?

(Gülüyor) Bakmayın sonraki 
yıllarda Süper Lig futbolcusu oldu-
ğuma; küçüklüğümde maç bile iz-
lemezdim. Futbola soğuktum yani. 
O yüzden örnek aldığım bir futbolcu 
da yoktu.

Peki, futbola nasıl başladınız, 
ilk lisansının hangi takımda çıka-
rıldı?

Ben hiç arzulu değildim ama 
mahalledeki abiler demek ki bende 
yetenek olduğunu fark etmişler. 
Oynamaya zorluyorlardı. Mahalle 
büyüklerimizin zorlamasıyla ortao-
kulda öğrenciyken futbol oynamaya 
başladım. Kulüp bazında ilk lisansım 
da bu dönem çıkarıldı. İlk kulübüm 
Ankara Büyükşehir Kulübüydü.

İlk Antrenörünüzü ve ilk maçı-

nızı hatırlıyor musunuz?
Futbolda ilk Antrenörüm Ali Yıl-

dırım hocamdı. Sonraki yıllarda kız 
futbol takımı çalıştırdığını biliyorum. 
Fakat oynadığım ilk maçımı hatırla-
mıyorum.

Diğer evreleri nasıl geçtiniz, 
futbol karakteriniz nasıl oluştu?

1992’ye kadar minik, yıldız ve 
genç takımlarda oynadım… Sonra 
Ankaragücü alt yapısına transfer 
oldum. 1996’ya kadar da Ankara-
gücü’nün genç, PAF ve Amatör ta-
kımlarında oynadım. Fakat 1996’da 
Ankaragücü A Takımına çıkamayın-
ca Konya yolculuğumuz başladı.

Üniversite yıllarından bahse-
diyor olmalısınız… Selçuk Üni-
versitesi devri nasıl başladı?

Biz Ankaragücü A takımına 
yükselmeyi bekliyorduk fakat alma-
dılar. Bu arada Ankara gücünün alt 
yapı hocaları bana ve birçok arka-
daşıma bizi çok takımın istediğini 
söylemişlerdi. Ümitlendik fakat gelip 
giden olmadı. Biz 2-3 ay bekledikten 
sonra hocalarımız bu defa “Sizin gi-
debileceğiniz sadece Selçuk Üniver-
sitesi var. Onlarda da para yok ama 
okul kazanma şansınız var” dediler. 
Bu bizim için hayal kırıklığıydı çün-
kü para kazanacağımız bir transfer 
hayal ediyorduk. Hatta ailelerimizde 
de böyle bir beklenti oluşmuştu. 
Dolayısıyla bu haberi evdekilere 
söylemekte zorlandık. Çünkü ailele-
rimiz de bizim futboldan para kaza-
nacağımıza inanmışlardı.  Sonunda, 
İstikbal için futbol oynarken okuya-
bileceğimiz bir kulübe gideceğimizi 
söyledik ve birde sınava giriş parası 
istemek zorunda kaldık. 

Konya’ya ilk gelişiniz nasıl 
oldu?

Konya’ya Ankaragücü’nden 
yedi futbolcu arkadaşımla gelip Üni-
versitespor’un seçmelerine katıldık. 
İki günlük antrenmandan sonra biz 
dört arkadaş kaldık, kazanamayan 
diğer üç arkadaş Ankara’ya döndü. 
Birlikte gelip takımda kaldığım ar-
kadaşlarım Cemil Odabaşı, Erdem 
Genç ve kaleci Volkan Tüzün idi. 
Selçuk Üniversitesi’ne gelmemize 
vesile olan Ankaragücü altyapı Ant-

renörümüz Sezai hocam ve Hakan 
Ünal abimdi. Hakan abi halen Kon-
ya’da futbol camiasının içindedir, 
herkes bilir ve sever. Bende de hakkı 
var. Üniversitespor seçmelerinde 
bizi beğenip takımda kalmamızı is-
teyen ise Ömer Zengin hocamızdı.

Konya’ya uyum sağlamakta 
zorlandınız mı?

Konya’ya alışma sürecinde, 
okul ve kulüpten arkadaşlarım sa-
yesinde zorluk yaşamadım. Birinci 
senemde Üniversite lojmanlarında 
kaldım. İkinci sene Rektörlükle ya-
şadığımız bir problemden dolayı 
Yasin Dönmez ve ben lojmandan 
ayrılmak zorunda kaldık. Çaresiz ev 
kiraladık. Daha sonrasında Fikret Il-
gaz ve İsmail Yavuz arkadaşlarımız-
da bize dâhil oldular. Sahada olduğu 
gibi güzel bir ev arkadaşlığı yaşadık.

Profesyonel futbol hayatınız 
Üniversitespor’da mı başladı?

Takım 3. Ligde, yani profesyo-
nel kategorideydi ama biz amatör 
olarak oynadık. Amatör lisanla oy-
namamıza rağmen profesyonel ha-
yatımız Üniversitespor’da başlamış 

oldu. Fakat altyapı ile profesyonel 
takım çok farklıymış. Bunu Ankara-
gücü altyapısındayken bilmiyorduk. 
Ve o halimizle Süper Lig kadrosuna 
alınmayı bekliyorduk, alsalardı bü-
yük hayal kırıklığı oldurdu herhalde. 
En önemlisi amatör lig ile büyük bir 
fizik gücü farkı vardı. Bu sebeple 
birinci senemde, 3.Ligde olmamıza 
rağmen neredeyse kadroya bile gi-
remiyordum.

Konya’da ilk yıllarda nasıl bir 
duygu yaşadınız? 

Antrenman yaptıkça güçleni-
yordum ve sezon sonuna doğru 
birkaç maçta kadroya girdim. İşin 
garibi, o sıralar futbol bizim için ikin-
ci plandaydı. Zaten oynayamıyor-
dum, bari okula önem vermeliydim. 
Benim içimde futbolcu olma gibi bir 
hırs adeta kalmamıştı.

Nasıl toparlandınız?
Hırsım kalmadı desem de 

neticede Spor Yüksek Okulu öğre-
nicisiydik, antrenmanları aksatmı-
yorduk. Bu disiplin sayesinde ikinci 
sene oynamaya başladım. Takımda 
da arkadaşlık o kadar güzeldi ki an-
latamam. Kimsede para hırsı yoktu 
ve oynarken eğlenebiliyorduk. Bu 
da bizi rahatlatıyor, daha başarılı ol-
mamızı sağlıyordu.

Üniversitespor’da hocalarınız 
kimdi?

Üniversitespor’da iki sezon 
boyunca Ömer Zengin ve Ali Niyazi 
İnal hocalarımla çalıştık. İkisinin de 
üzerimizde çok emeği vardır. Sizin 
vesilenizle de kendilerine teşekkür 
ediyorum.

Fakat bir gün kulübünüzün 

ismi de rengi de değişiverdi. O sü-
reci anlatır mısınız, neler yaşayıp 
hissettiniz?

Bir gün kulübün satılacağını 
duyduk. Paralı bir holdingin futbo-
la yatırım yapacağı söyleniyordu. 
Hatta hepimizi gönderip yeni futbol-
cular alacakları da konuşuluyordu 
ama sonradan gördük ki işin aslı 
öyle değilmiş. Holding 3.Ligdeki Ak-
sarayspor’u da almış ve asıl gayesi 
büyük transferleri oraya yapmak-
mış. Evet, bizim takımı da aldılar 
ama İkinci Lige çıkarmak istedikleri 
takım Üniversite’den ziyade Aksa-
rayspor’du.

Endüstrispor dönemi nasıl 
başladı?

Sonuçta Holding bizim kulübü 
de devralıp ismini Endüstrispor 
yaptı. Söylentilerin aksine futbol-
culardan kimseyi göndermeyip 
takımdaki bütün oyuncularla anlaş-
tılar. Hatta Aksarayspor’da bulunan 
Konya’nın efsane futbolcularından 
Salih Eken ile Fikret Bademci, kaleci 
Mehmet Babacan, rahmetli Gaffar 
Can ve Yusuf’u da kamp dönemi 
sonunda ‘problemli diyerek’ bizim 
takıma gönderdiler. Gelen bu futbol-
cuların hepsi de karakterli ve yüksek 
kalitede futbolculardı. Futbolcu ola-
rak bize de çok şey öğrettiler ve 2. 
Lige çıkmamızda çok önemli katkı 
verdiler.

Yeni isim, yeni takım, yeni 
yönetim, hatta yeni hoca ve siz 
müthiş bir performans gösterdi-
niz. Nasıl başardınız? 

Hani dedim ya; çocukluk yılla-
rımda örnek aldığım futbolcu yoktu 
ama Salih abi futbolu ve karakteri ile 
sadece bana değil bütün takıma ör-
nek oldu. Zaten bize gelmeden daha 
önce Konyaspor’da da oynayıp ef-
saneleşmişti. Sonra Kaysersipor’da 
da yıllarca oynayıp takım kaptanlığı-
nı yaptı. Hatta Salih abi Endüstri’deki 
ilk yılında bazen “Ben oynamak iste-
miyorum, Murat benim yerime oy-
nasın” derdi. Mevkimiz aynı olduğu 
için ondan da futboluma bir şeyler 
katmaya çalıştım. Endüstrispor’da 
şampiyon olup 2. Lige çıktığımız yıl 
hocamızda Yavuz İncedal’dı.

Endüstrispor’un Aydın’da oy-
nanan 2.Lige yükselme maçları 
çok enteresan geçmişti. Siz anla-
tır mısınız, nasıldı o maçlar? 

Evet, Aydın’daki final maçları 
çok ilginç geçti. Yaz günü o sıcak 
iklimde bizim ilk maçımızı öğleyin 
saat 12’de oynattılar. Çok zorlu geçti 
ve uzatmalarda 2-1 kazandık. O gün 
diğer takımın farklı kazanması bizde 
biraz stres oluşturdu ama çabuk 
motive olduk ve ertesi gün final ma-
çında 10 -0 galip geldik. Bazıları bu 
maçı satın aldığımızı iddia etti ama 
biz gücümüzle ve motivasyonu-
muzla kazanmıştık.

Kulübün size ekonomik yansı-
maları nasıldı?

Vaat edilen ödemelerde sorun 
yaşamadık. 3. Ligde şampiyonluk 
primi olarak sıfır araba vaat etmiş-
lerdi. Onu da moral ve motivasyon 
açısından Konyaspor’la oynadığı-
mız TSYD Kupasında, maçtan son-
ra sahada verdiler.

Sizin için profesyonel dönem 
nasıl başladı?

Üniversitespor yıllarımızda 
amatör lisansla kiralık oynadık. Yani 
Ankaragücü’nün futbolcusu olarak 
kalmıştım. Kulübü Endüstri Hol-
ding satın alınca Ankaragücü’nden 
benim bonservisimi bedelsiz olarak 
aldılar ve ilk profesyonel sözleşmeyi 
o zaman imzaladım.

2.Lig, yani bugünkü adıyla 
1.Lig sizin omuzlarınıza ciddi bir 
yük de bindirmişti. Ve galiba en 
önemlisi Konyaspor ile Endüst-
rispor arasında bir rekabetin ya-
şanmasıydı, ne dersiniz?

İkinci Ligin ilk sezonunda Hü-
seyin Hamamcı hocamızla çalıştık. 
Ligin yenisi olmamıza rağmen çok 
iyi hazırlandık. Büyük bir motivas-
yona eriştik. Çok çetin maçlar oy-
nadık ve başarılı olduk. Konyaspor 
ile Endüstri arasındaki rekabete biz 
oyuncu grubu olarak çok fazla takıl-
mamaya gayrete ettik. Bizim işimiz 
formasını giydiğimiz takımın başarılı 
olmasından ibaretti. Ama yönetim-
ler arasında çetin bir rekabet görü-
lüyordu.

Sizin de yıldızınız o sezon par-
ladı. Önce Milli Takımdan davet 
aldınız sonra Beşiktaş’ın kapıları 
açıldı. Sizden dinleyelim mi?

1999’da A Milli takıma çağrıl-
dım. O sırada kamptaydık ve haberi 
bana ilk olarak takım kaptanımız 
Taner Taşkın abimiz verdi. Yuka-
rıya yanıma gelip “Haydi, Hocalar 
aşağıda seni bekliyor” dediğinde 
ben halâ “Kafa yapıyor” zannediyor-
dum. Ama doğruymuş. Tabi çok 
büyük bir mutluluk yaşadım. A Milli 
Takımın İstanbul’da üç defa hazırlık 
maçına gittim. Fakat talihsizlik işte; 
belimdeki sakatlıktan dolayı devam 
edemedim. O yıllarda Milli Takımı 
Mustafa Denizli ve Rıza Çalımbay 
hocalarımız çalıştırıyordu.

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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1970’li 80’li yıllarda İmam Hatip 
camiası onu azmi, kararlılığı, zekâsı 
ve çalışkanlığından evvel bedensel 
engeliyle tanıdı. Henüz tekerlekli ara-
baya kavuşamadığı yıllarda okulun 
merdivenlerini elleri üzerinde inip çık-
tı. Zorluktan teneffüslerde sınıfta kaldı 
ve diğer öğrencilere ders çalıştırdı.

Hatip olduğu kadar da şairdi. 
Hem makale, hem şiir dallarında 
ödüller kazandı. İlk şiirlerini kitap-
laştırdı ama daha bir paketini bile 
dağıtamadan 12 Eylül darbesi oldu. 
Öğretmenler kadar, matbaacı da 
korkmuştu. Arkadaşlarına dağıttığı 
yarım paket dışındaki bütün kitapları 
giyotinde doğranıp çöp oldu. 

Recep Öğütçü aslen Bozkırlı ve 
Çumra’da yaşıyor. Yazılsa destan ola-
cak hayatını ve kitaplarını konuştuk. 
Ve tabi, kayıp kitabı Çatlayan Dudak-
lar’ın müjdesini de verdik…

Engelli olarak atanmanızda bir 
engel çıktı mı, görev esnasında zor-
luklar yaşadınız mı?  

Evet, memuriyete atanırken yine 
ilahi yardım gördüm. Yatılı mektebe 
girerken istedikleri heyet raporu gibi 
yine bir heyet raporu istediler. İlgili 
nöroloji doktoru “bu engelli halin-
le sen devlet memuru olamazsın. 
Hastalık-engel derecen çok yüksek. 
Ama zorlukla okumuşsun, sana bir 
babalık yapacağım, engellilik oranını 
düşük göstereceğim ve dolayısıyla 
atanabileceksin” dedi. %80 civarın-
daki bir engellilik oranını %50 yazdı 
ve o şekilde memur olabildim. Evet, 
hayatım boyunca hep iyilik melekle-
riyle karşılaştım, her zor zamanda bir 
Hızır yetişti. Kur’an kursuna yakın iki 
odalı bir ev tuttum ve elime bir baston 
alarak ilk yıl Kuran kursuna düşe kal-
ka gidip geldim. Daha sonra engelli 
motoru alarak yedi yıl görev yaptım. 
Ayakta durmakta güçlük çekmeye 
başlayınca malulen emekli olmak 
için raporumu tazeledim. Ancak Di-
yanetin yanlış bilgilendirmesi sonucu 
toplu ödeme yapılarak açıkta kaldım. 
Ne emekliydim, ne de memurdum. 
Büyük bir yıkım yaşadım. Yedi yıl hu-

kuk mücadelesi verdim ve mahkeme 
kararıyla 1996 yılında malulen emekli 
edildim. Mahkeme serüvenim çok 
uzun bir serencam. Burada uzatmak 
istemiyorum.      

Şiir yazmaya nasıl başladınız? 
Nelerin ve kimlerin etkisi oldu?

Evet, içimde ta ilkokul yıllarımdan 
beri hep şiir okuma tutkusu vardı. İl-
kokul öğretmenim Mehmet Satılmış, 
törenlerde, bayramlarda bana hep şiir 
okuturdu. Konya imam hatip ortao-
kulunda okurken de Konya okullar 
arasında yapılan bir şiir okuma yarış-
masında okulumu temsil etmiştim. 
Okuduğum şiir Orhan Şaik Gökyay’ın 
“Bu Vatan Kimin” şiiriydi. 

Ortaokulda Türkçe öğretmenim 
de “Türk oğlu” diye yazdığım bir şi-
irden dolayı beni kutlamıştı. Bütün 
gelişmeler beni şiir yazmaya sevk etti, 
cesaret verdi, boş kaldıkça, duygu-
landıkça şiirler yazdım.

Lise sıralarındayken Ağaç 
üzerine yazdığınız bir şiirle ödül 
kazandınız. Bunu sizden dileyebilir 
miyiz? 

İmam hatip altıncı sınıfta, yani 
lise üçüncü sınıfta iken, Konya okul-
lar arası “Ağaç” konulu şiir yazma 
yarışmasına katılıp okulumu temsil 
ettim ve Konya Liseler arası birin-
ci seçildim.  Yazdığım şiiri 24 Mart 
ağaç bayramında Dutlukırı mevkiinde 
kalabalık bir topluluğa okudum. Ödü-
lümü Konya İkinci Ordu Komutanı 
Bedrettin Demirel verdi. Hatta kürsü-
den inerken düştüm, ama komutan 
önce elini öpmek için eğildiğimi zan-
netti. Sonra durumu anlayınca elini 
yukarı kaldırdığını hiç unutmuyorum. 
Şiiri bazen üzüntü-keder, bazen de 
neşe ve mutluluk yazdırır. Bazen şiirle 
mesaj verirsin, bazen kahramanla-
rımıza moral aşılarsın. Şiir az ve öz 
söyleyiştir, ahenkli ve hoş cümle-
lerin sıralanışıdır. Köyümde birçok 
insanın hayatını manzum olarak dile 
getirdim, yazdığım kişiye özel destan 
türü şiirlerimi insanlar sevdiler. Şiirde 
vezin ve kafiyeyi hep önemserim.

Lise yıllarında bastırdığınız ilk 

kitabınız “Çatlayan Dudaklar” adlı 
şiir kitabıydı. Bildiğim kadarıyla bu 
kitabın hüzünlü bir serüveni var; an-
latır mısınız?

Ceylan matbaasının sahibi Ali 
abimi tanıyordum. Kendisine yazılı 
kâğıtları bastırır öğrencilere satardım. 
Bir gün kendisine defterimdeki şiirleri 
okudum. Çok beğendi, “oğlum ben 
bu şiirleri kitap halinde basayım da 
sat” dedi. “Abi, benim param yok” 
dedim. Satınca verirsin dedi ve defte-
rimi alıkoydu. Kitabı bastırdığım sene 
lise son sınıfa geçmiştim ve kitap da-
ğılmadan 12 Eylül 1980 darbesi oldu. 
Kitabın içinde de darbecilerin hoşuna 
gitmeyecek şiirler vardı. Ona rağmen 
bir paket kitabı okulumda kedime ait 
dolaba koydum ve öğrenci arkadaş-
lara gizli gizli vermeye başladım. Baş-
ka bir sınıfta bir öğrenci ders esnasın-
da aldığı kitabı okurken öğretmenin 

dikkatini çeker, öğretmen sakıncalı 
şiirleri görünce okul idaresine haber 
verir. Hemen okul idarecileri ders 
esnasında okuduğum sınıfa baskın 
yaptılar, “bu kitabı yazan sen misin, 
aman bunları okul dışına çıkar, bir 
daha burada satma, okulu mu kapat-
tırmak istiyorsun?” diye sert konuş-
tular. İdarecilerimizin tebrik ve teşek-
kürlerini beklerken azarlarını işittim. 
İşin ciddiyetini anlayınca kitapların bir 
kısmını acele çöpe attım, kalan kısmı-
nı da sarıp sarmalayıp matbaaya ge-
riye ilettim. Dolayısıyla 12 Eylül dar-
besinin zılgıcını-darbesini yiyenlerden 
birisi de ben oldum. Maalesef ilk göz 
ağrım, Çatlayan Dudaklar imha edil-
diği için benim kitaplığımda yok.

O halde size müjdeyi verebilirim. 
Çatlayan Dudaklar 1980 yılından 
itibaren bende vardı fakat ilginç bir 
şekilde 1990 yılında kaybetmiştim. 
Yakın zamanda bu kitabı Isparta’da 
bir sahafta bulup satın aldım. Tekrar 
bastırmak sizin inisiyatifinizdedir.

Evet, bu çok güzel bir müjde 
oldu. İnşallah elden geçirip ufak tefek 
düzeltmeler yaparak tekrar yayınla-
mayı isterim.

Bildiğim kadarıyla gazetecilik 
tarafınız da var, mahalli gazete-
lerde köşe yazıları yazıyorsunuz. 
Bugüne kadar hangi gazetelerde 
yazdınız? 

Yazmak bir tutkudur. Bu tutku da 
bende var. Yıllar önce Türkiye Gençlik 
Dergisinin açtığı  “medya ve gençlik” 
konulu makale yarışmasında birinci 
oldum. Türkiye Diyanet Vakfının açtı-
ğı manzum Münacatlar yarışmasına 
yazdığım şiir beş bin şiir arasında ilk 
yüzün içinde yer alarak “Münacatlar” 

isimli antolojide yayımlandı. Seksen-
li yıllardan itibaren Çumra Postası, 
Çumra 26 Haziran Gazetesi, Konya 
Merhaba Gazetesi ve Yeni Konya gibi 
gazetelerde, Bozkırlılar derneğinin 
bir dönem çıkardığı Bozkır Gündem 
dergisinde günlük, haftalık, aylık ya-
zılar yazmaya devam ettim. Halen 
de Yeni Konya gazetesinde haftalık 
bir gün yazmaya devam ediyorum. 
Yazılarımda siyasi, sosyal, kültürel ve 
dini her konuya değinirim. Doksanlı 
yıllarda Çumra Tek radyosunda on yıl 
boyunca haftalık sohbet ve vaazlarda 
bulundum.

Başka şiir kitapları, deneme ve 
araştırma türü kitaplar da yayınla-
dınız. Onlardan da bahseder misiz? 
1999 yılında iki şiir kitabı birden ya-
yımladım. Biri “Bacılarım Acılarım”, 
öbürü de “Ben Köyümü özlüyorum” 
isimli kitaplardı. Bacılarım Acılarım’da 
doksanlı yılların sonunda 28 Şubat 
sonrası kadınlarımıza, özellikle kız 
öğrenci ve öğretmenlerimize yapılan 
başörtüsü baskılarını, zulümlerini 
manzum olarak anlattım, kadınlarımı-
zı teselli ettim. Manzum dua ve ilahile-
re, imam hatip destanına yer verdim.

Köy hayatının güzelliklerini hiç 
unutamadım. Çocukluk yıllarımın 
köyünü anlatan şiirler yazdım, köy 
şölen ve trenlerinde okudum, başka 
köylerde okundu. Bu şiirleri de Ben 
Köyümü Özlüyorum isimli kitabım-
da toplayıp eşe- dosta verecek kadar 
bastırdım. Bu kitaplarımı tekrar göz-
den geçirip ilaveler yaparak bastırma-
yı düşünüyorum. Son yirmi yılda yaz-
dığım şiirler bazı günlük gazetelerde 
yayınlanmış olsa da kitaplaşmasında 
fayda görüyorum.  Yayınevlerimiz ilgi 
duyarsa sevinirim.  

Bunlardan başka gazetelerde 
çıkan araştırma mahsulü, bilgi ve 
birikim içeren, her zaman okunma-
sında fayda gördüğüm bazı yazılarımı 
birleştirdim, konularına göre tasnifler 
yaptım ve beş adet kitapta topladım. 
Bunların da eşe- dosta verecek ka-
dar baskısını yaptım. “Evli ve evle-
necekler için Mutluluğun Reçetesi”, 
“Anadolu Kadını ve Kaybolan Değer-
lerimiz”, Anadolu Medeniyeti ve Kül-
türü”,  “Eğitim ve Öğretimin Sorunları 
ve İmam Hatip Tarihi” gibi kitaplarım 
ise yayımlanmayı bekliyor. Boşan-
maların ve kadın cinayetlerinin arttığı 
şu dönmede “Mutluluğun Reçetesi” 
ve “Anadolu Kadını ve Kaybolan 
Değerlerimiz” adlı kitaplarım yayım-
lanabilirse toplumumuza ilaç gibi 
gelecektir diye düşünüyorum.  

Diyanetteki kurs ho-
calığı görevinizden 1988 
yılında ayrıldığınızı ve çıkan 
bir sorun sebebiyle 1996 
yılına kadar emekli 
maaşı alama-

dığınızı işittik. 
1996 yılında 
emekli maaşına 
kavuştuğunuzu 
söylediler ama 
engellisiniz, beş 
de çocuğunuz 
var. Geçiminizi 
sağlamak zor 
olmadı mı? 

Rabbim bir kapıyı kapatırsa baş-
ka kapılar açar, bize de açtı.  1990 
yılından itibaren Türkiye Diyanet Vakfı 
adına üç yıl kitap satım işi yaptım.  
Böylelikle tüccarlığa adım attım. Daha 
sonra bir kitap kırtasiye dükkânı aça-
rak kendi adıma çalışmaya başladım. 
Benim dükkânıma gelenler kendi 
hizmetini kendi yapar, ben sadece ka-
saya bakardım. 2015 yılına kadar tam 
yirmi beş yıl dini ağırlıklı kitap-kırtasi-
ye işi yaptım.  İnsanlarımızın teveccü-
hüyle küçük esnaf dükkânımı ayakta 
tuttum. Buradan kazandığımla beş 
çocuğumu okuttum, çok şükür ten-
cereyi kaynattım. Bir oğlum vaiz, bir 
oğlum hesap uzmanı, bir oğlum da 
elektrik teknikeri oldu. Hamdolsun 
bugünlerde dört de torunum var. 

Son söz olarak neler söylemek 
istersiniz? 

Öncelikle sizlere teşekkür ediyo-
rum. Bizlere değer verip şahsımı top-
lumumuza tanıtma niyetinizi takdirle 
karşılıyor, anlamlı bir hizmet olarak 
görüyorum. Tam kırk yıldır Çumra’da 
yaşıyorum, Çumra doğduğum yer 
değil ama doyduğum yer. Hizmetleri-
mi bu bölgede yaptım, sevdiklerimin 
çoğu burada. Köyümde de kardeşle-
rim ve yakınlarım var. İrtibatımı, sılayı 
rahmi devam ettiriyorum. Bir şiirle 
sözlerimi tamamlamak istiyorum:  

Ayda- yılda gidip yoklamasak da, 
O köyde ölenler, sağlar bizimdir. 
Sümbül çiçeğini koklamasak da, 
Şu görünen sıra dağlar bizimdir. 
Gönlümüz orada, beden uzakta, 

Bir kuş misaliyiz sanki tuzakta, 
Bugün beğenmeyip oturmasak da, 
O topraklı yıkık damlar bizimdir. 
Gönül ister köyde evlerim olsun, 
Küfül küfül esen yellerim olsun, 
O vita yağları ellerin olsun, 
Kekik tüten tere yağlar bizimdir.

12 Eylül’de kitabı imha edildi 
Engelli şair yazar ve din görevlisi Recep Öğütçü’nün lise yıllarında basılan kitabı Çatlayan Dudaklar darbe yüzünden 

imha edildi. Öğütçü, 12 Eylül darbesiyle imha edilen basılamayan Çatlayan Dudaklar kitabının müjdesini verdi
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Uzluk’u Mev-
levililk alanında 
çalışmaya iten 
sebeplerin başın-
da Mevlevilik so-
yundan gelmesi 
ve gençlik yıllarını 
Mevlevi muhit-
lerinde geçirerek 
almış olduğu 

terbiyedir. Uzluk bu alanda yaptığı ça-
lışmaların Mevlevilik alanında çalışan 
araştırmacılara yol gösterici olduğu 
asla inkâr edilemez. İyi bir arşivci olan 
Uzluk eline geçen her dokümanı itina 
ile saklamış ve gelecek nesillere akta-
rılmasını sağlamıştır. Vefatından son-
ra Selçuk Üniversitesi’ne bağışlanan 
arşivinin bir bölümü bugün pek çok 
araştırmacıya yol gösterdiği şüphesiz 
bir gerçektir. 

UZLUK’U TANIYALIM
Mevlâna aşığı ünlü tıp tarihçisi 

Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk1902 
yılında Konya Ereğli’de doğdu. 1921 
yılında Yemen’de şehit düşen Ahmet 
Hamdi Bey’in oğludur. Ailenin ilk yıl-
ları, Ahmet Hamdi Bey’ in görevi do-
layısıyla Ereğli’de geçti. Daha sonra 
Konya’ ya gelip yerleştiler. Mevlâna 
sülalesinden gelen annesi Ayşe Sıdıka 
Hanım, genç yaşta eşini kaybettikten 
sonra çocuklarına hem annelik hem 
de babalık yapmış, iki oğlunu da mü-
kemmel bir şekilde yetiştirmiş tam 
bir “Selçuklu Hanımefendisi”dir.Feri-
dun Nâfiz Bey, ilk tahsilini Konya’da 
bitirdikten sonra İttihat ve Terakki 
İdadisi’nden mezun olmuştur. 1924 
yılında yüksek tahsilini Haydarpaşa 
Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1925 yı-
lında askerlik hizmetini bitirerek tabip 
diploması aldı. Ordu’nun Mesudiye 
kazası hükümet tabipliğine tayin edil-
di. Burada üç yıl hizmet etti. 1928’de 
Konya Memleket Hastanesi Dâhiliye 
asistanlığına tayin edildi. 1929’da 
Konya bölgesi sıtma mücadele mer-
kez tabipliğine atandı. Daha sonra 
Aksaray vilayet merkezindeki Sıtma 
Mücadele Şubesi’nde üç yıl çalıştı. 
Burada gösterdiği başarı dolayısıyla 
Sağlık Bakanlığı’ndan takdirname ile 
taltif edildi.

1932’de istifa ederek kendi im-
kânlarıyla Almanya’ya gitti. Münih 
Tıp Fakültesi’nin Friedrich von Muller 
idaresindeki 2. Dâhiliye Kliniğinde 
fahri asistan olarak çalıştı. Yine aynı 
fakültenin Hijyen Enstitüsüne ve Mü-
nih Devlet Bakteriyoloji Enstitüsüne 
devam ederek sertifika aldı. Burada 
çalıştığı zamanlar “Tarla fareleri üze-
rine Paratifo araştırmaları” yapmış ve 
bu husustaki çalışmaları “Archiv für 
Hygiene und Bakteriyoloji” mecmua-
sında yayımlanmıştır. 

1934’de Hamburg’da bulunan 
Gemi ve Sıcak Memleketler Hastalık-
ları Enstitüsüne bir yıl devam etti. Bu-
rada açılan ve pratik yapmış tabiplerin 
tekâmülüne yardım eden büyük kursa 
iştirak ile kurs sonunda imtihana girip 
diploma aldı. Eppendorf Hastanesin-
de Schott Müller’in kliniğine devam 
ederek bilhassa salgın hastalıklar 
üzerinde çalıştı. Buradan da sertifika 
aldı.1935 yılında yurda geri döndü. 
Sağlık Bakanlığı’nda Trakya Umumi 
Müfettişliği’nde seyyar salgın hasta-
lıklar tabipliğine tayin edildi. Orada bil-

hassa göçmen işleri ile uğraştı. 
Bir sene sonra Refik 

Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitü-
sü Çiçek Aşısı Mütehassıslığına tayin 
edildi. 1946 yılına kadar bu Enstitünün 
muhtelif servislerinde çalıştı. 

TIP ALANINDA ÖNEMLİ 
ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Boğazlıyan, Kırşehir, Mucur, 
Niğde ve Aksaray’da çıkan salgın 
hastalıklarla mücadele için bütün bu 
şehirlerde mücadele teşkilatı kur-
du.1935’te geri döndüğünde yeni çı-
kan soyadı kanunu gereğince “Uzluk” 
soyadını aldı. 1940 yılında Ankara’da 
Kaledibi semtinde Uzluk Matbaa-
sı adıyla bir matbaa kurarak başta 
Mevlevilik kültürüne ait olmak üzere 
tıp tarihi ve sağlık konularında birçok 
eserin basılmasına vesile oldu. Asım 
Köksal’ın İslâm İlmihâli isimli eserini 
basarak o zaman ülkeye hakim olan 
“Tek Parti Yönetimi”nin şimşeklerini 
üzerine çektiği için matbaası baskına 
uğradı ve dağıtıldı.1946 yılında yeni 
kurulan Ankara Tıp Fakültesi’nin Tıp 
Tarihi ve Deontoloji dersleri için ilan 
edilen profesörlük kadrosuna Dr. 
General Mazlum Boysan, Dr. Osman 
Şevki Uludağ ve Dr. Feridun Nâfiz Uz-
luk müracaat ettiler. Feridun Nâfiz Bey 
oyların çoğunu alarak seçildi. Derhal 
çalışmalarına başlayan Feridun Nâfiz 
Bey, Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde 
Tıp Tarihi Enstitüsü kurdu. Burada 
bir başvuru kütüphanesinin oluş-
turulmasına gayret etti. Bu gayretin 
sonucunda ardında 15 bin ciltlik çok 
kıymetli bir referans kütüphanesi 
bıraktı.1947’de Ankara Tıp Fakültesi 
adına Ankara Üniversitesi Dergisinin 
yazı heyetine seçildi. Daha sonra An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mec-
muası’nın umumi neşriyatını idare 
eden (genel yayın yönetmeni) Behçet 
Kamay’dan görevi devraldı.

YURTDIŞINDA TIP 
KONGRELERİNE DE KATILDI
Gençlik yıllarından itibaren tıp ve 

kültür tarihi ile ilgilenen Feridun Nâfiz 
Bey, güçlü bir Farsça ve Arapça, yanı 
sıra Fransızca ve Almanca öğrenmişti. 
Araştırmacı kişiliği, Türk-İslam eser-
lerine hayranlığı, çeşitli Doğu ve Batı 
dillerine hâkimiyeti dolayısıyla yurt 
içi ve dışındaki pek çok ilim adamı, 
edip ve sanatkârla irtibat kurmuş ve 
kongrelere katılmıştır. Almanya, Fran-
sa, İngiltere, Hollanda, Libya, İran ve 
Avusturya’da inceleme ve araştırma-
larda bulunmuştur. Kendi yazdığı bi-
yografisinde 1949, 1950, 1954 sene-
lerinde dış memleketlerde tetkiklerde 
bulunduğunu belirtir.1960 ihtilâlinden 
sonra 147’ler uygulamasıyla uzaklaş-
tırıldığı üniversiteye 1962’de geri dö-

nen Feridun Nâfiz 
Bey, 13 Tem-
muz 1972’de 
emek l i y e 
ayrıldı.

 

Emekli olduktan sonra tamamen 
kendini ilmî çalışmalara verdi. Türk 
kültürüne, tarihine ve sanatına ışık 
tutacak yayınlar yaptı. Selçuklu tarihi 
üzerine yaptığı araştırmaları ile tanındı. 
Selçuk Üniversitesi’nin açılmasında 
büyük gayretleri oldu. Feridun Nâfiz 
Bey, hayatında hiç evlenmemiş ve an-
nesinin vefatına kadar onunla birlikte 
yaşamıştır. 27 Eylül 1974’te 72 yaşın-
dayken kısa bir hastalıktan sonra An-
kara’da vefat etti. Cenazesi Konya’ya 
getirilerek Üçler Kabristanı’nda top-
rağa verildi.Tıp tarihçiliği1935 yılında 
ülkemize geri döndüğünde Dr. Süheyl 
Ünver’le dostluk ve fikir alışverişine 
başladı. Birlikte kurdukları “Türk Tıp 
Tarihi Arşivi”ni 1935 – 1943 yıllarında 
yayımladılar. Arapça ve Farsça dilleri-
ne hâkimiyeti sayesinde Selçuklu ve 
İslam Tarihi ve Medeniyeti alanlarında 
pek çok eserin incelenmesi, yazılması 
veya tercüme edilmesini katkıda bu-
lundu.1938 yılında Yugoslavya’da ya-
pılan XI. Uluslararası  Tıp Tarihi Kong-
resi’ne milli temsilci olarak katılan Dr. 
Süheyl Ünver’in teklifiyle Dr. Feridun 
Nâfiz Uzluk, Dr. Saim Erkun, Dr. Me-
tine Belger, Dr. Ruscuklu Hakkı Üzel, 
Dr. Fuat Kamil Beksan, Dr. Besim 
Ömer Akalın, Dr. Akil Muhtar Özden 
ve Dr. Osman Şevki Uludağ Uluslara-
rası Tıp Tarihi Cemiyeti’ne üye olarak 
kabul edildiler ve böylece “Türk Komi-
tesi” oluştu. Aynı toplantıda Doç. Dr. 
Süheyl Ünver’in çizdiği dünyayı üç kez 
devreden yılan simgesi, Türk Tıp Tarih 
Kurumu’nun rozeti ve mührü olarak 
kabul edilmiştir. Dr. Süheyl Ünver yur-
da dönünce Uluslararası Tıp Tarihi Ce-
miyeti’nin Türk Komitesini toplantıya 

çağırmış, 6 Ekim 1938’de yapılan ilk 
toplantıda başkanlığa Prof. Dr. Besim 
Ömer Akalın seçilmiştir. Kurumun ilk 
tüzüğü olan “Türk Tıb Tarihi Kurumu 
Nizamnamesi” Dr. Feridun Nâfiz Uz-
luk tarafından 1938’de hazırlanmıştır. 
Kurucu üyelerce incelendikten sonra 
Valiliğe 7 Ocak 1939 tarihinde verilmiş 
ve 1940 yılında yürürlüğe girmiştir.

Yazarlığı:Prof. Dr. Aykut Kazan-
cıgil’in tespit edebildiği kadarıyla, 
Feridun Nâfiz Bey’in ilk yazısı 1922 
yılında Peyam-ı Sabah’ta çıkmıştır. 
Mevlevilik ve Türk kültürüne ilişkin ya-
zılarını İkdam Gazetesi, Milli Mecmua, 
Tasvir Gazetesi, Yeni Sabah, Ulus, 
Fetih Gazetesi, Türk Düşüncesi, Yeni 
Gün Gazetesi, Selamet, Türk Dili, Türk 
Yurdu, Kudret Gazetesi, Türk Folklor 
Araştırmaları, Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı, Vakıflar Dergisi, Adalet Gaze-
tesi, Ülkemiz, Önasya gibi çok çeşitli 
gazete ve dergilerde yayımlamıştır.
Tıbba ve tıp tarihine ilişkin yazılarını ise 
başta genel yayın yönetmenliğini de 
yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Mecmuası olmak üzere Türk Tıp 
Tarihi Araştırmaları, İstanbul Seririya-
tı, Dirim, Tedavi Kliniği ve Laboratu-
varı, Sıhhiye Mecmuası, Hıfzıssıhha 
ve Tecrübî Biyoloji Mecmuası, Türk 
Hijyen ve Tecrübî Biyoloji Dergisi, Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, An-
kara Üniversitesi Eczacı Yıllığı, Askeri 
Tıp Dergisi, Poliklinik, Tıbbiyeli, Sağlık 
Dergisi, Neşter, Annales de l’Univ. 
d’Ankara, Acta Medica Turcica vb. 
gibi tıbbi dergilerde yayımlamıştır.
Konya’da yerel olarak çıkan Babalık 
Gazetesi ve Aksaray Gazetesi’nde 
çok sayıda makalesi yayımlanır. Ay-

rıca Halk Gazetesi, Yeni Fikir dergisi, 
Konya Dergisi, Ekekon Gazetesi, Yeni 
Konya Gazetesi, Zafer Gazetesi, Çağrı 
gibi Konya gazete ve dergilerinde de 
yazılar yazmıştır. Makalelerinin bir 
kısmını Hekim Şifaî ve Bay Sungur 
müstearlarıyla yazmıştır.

Mevleviliği: Hz. Mevlana’nın so-
yundan gelen bir çelebi olan Feridun 
Nâfiz ve ağabeyi Şahabettin Beyler 
çocukluklarını Şems Mahallesi’nde, 
Mevlevi muhiti ve kültürü içerisinde 
geçirmişlerdir. İstanbul’da biri doktor-
luk, diğeri mimarlık eğitimi boyunca 
Üsküdar Mevlevihanesi şeyhi Ahmet 
Remzi Dede’nin terbiyesi altında ye-
tişmişlerdir. 1925 yılında çıkarılan 
kanunla tekke ve zaviyeler kapatılırken 
Mevlevi Tekkeleri de kapatılınca çok 
üzülen Feridun Nâfiz ve Şahabettin 
Beyler, Mevlevilik kültür mirasının ko-
runmasını kendilerine vazife edinirler 
ve ömürlerini mensup olduğu ocağın 
kültür ve irfanını yaymaya adarlar. 
Konya’da Feridun Nâfiz Bey’in öncülü-
ğünde Mevlana’yı tanıtmak ve banka-
ya yatırılan paralarla Mevlana’nın kıy-
metli eserlerini birer birer neşrettirmek 
amacıyla Mevlana’yı Sevenler Derneği 
kurulur. Bankada beş lirası bulunan 
her Konyalı ileride neşredilecek bu 
değerli eserlerden birer tane elde 
edebilecektir. Ayrıca bankada birikmiş 
bu paralarla gelecekte açılacak olan 
Konya Selçuk Üniversitesi’ne eleman 
yetiştirilmesine çalışılacaktır. Feridun 
Nâfiz Bey’in gayretleriyle Konya’da ilk 
anma töreni gerçekleşir. Mevlana’nın 
ölümünün 673’üncü yıldönümüne 
rastlayan 17 Aralık 1946 Salı günü 
yapılan törende Prof. Dr. Feridun Nâfiz 
Uzluk, “Mevlana’nın Hayat ve Eserle-
ri” hakkında bir konuşma yapmıştır. 
Yerel gazetelerde bu konuşmayla ilgili 
değerlendirmeler yer almıştır. Bun-
lardan birine kulak verelim: “Prof. Dr. 
Feridun Nâfiz Uzluk’un, Mevlana’nın 
bütün bir portresinin yer aldığı sahne-
de yaptığı Mevlana hakkında vakıfâne 
ve ilmî konuşması çok beğenilmiştir. 
Epeyce kalabalık ve çoğu aydın olan 
izleyiciler, neyin derunî ve ilâhî sesin-
den sonra bu değerli hemşehrilerinin 
konuşmasını zevkle ve geniş bir ilgi, 
büyük bir dikkatle dinlemişlerdir. Pro-
fesör zaman zaman takdirle alkışlan-
mış, böylelikle Mevlana’yı “iyi anladığı 

ve anlattığı tasdik edilmiştir.” Bir baş-
ka gazetenin haberine göre ise Uzluk 
konuşmasında “Divan-ı Kebir’ini 
bastırmak şerefi, Konya’ya ve Konya 
zenginlerine nasip olmalıdır. Garplılar, 
Mevlana’yı bizden çok evvel anlamış-
lar, eserlerini dillerine çevirmişler, hak-
kında eserler yazmışlardır.” demiştir.

Feridun Nâfiz Beyin Arapça ve 
Farsça dillerine hâkimiyeti ona Mevla-
na araştırmaları ile ilgili pek çok eserin 
incelenmesi, yazılması veya tercüme 
edilmesi imkânını sağlamıştır. Feridun 
Nâfiz Bey, Mevlâna’nın Mesnevilerini, 
gazellerini ana dili gibi anlar ve anlatır.
Sanat merakıŞahabettin Uzluk, Feri-
dun Nâfiz Bey’in sanat merakını not-
larında şöyle anlatmaktadır: “Daha İs-
tanbul’dayken Çallı İbrahim, Fehiman, 
Ruhi Bey gibi Türk ressamlarının 
musahabelerinde bulundu ve uzun 
müddet onların eserlerini İstanbul ve 
Ankara’da açılan sergilerde takip etti. 
Bilhassa Türk sanat şubelerinden re-
sim, mimarî, yazı ve müzikte büyük 
bir anlayışı olduğu gibi, genel ve özel 
sanat tarihi bilimini de Avrupa’da yap-
tığı stajlar arasında kuvvetlendirdi. Bir 
mimar kadar abidelerden ve bir hattat 
kadar yazı çeşitlerinden anlar. Mevle-
vihanede geçen hayatı esnasında da, 
en güçlü ayinlerin makamlarını tefrika 
muktedirdi. Hattat, ressam, mimar, 
heykeltıraş ve müzisyenlerden birçok 
ölmüş ve sağ ahbapları vardı. Ab-
dülhak Hâmid, Süleyman Nazif, Rıza 
Tevfik gibi tanıdıklarla yıllarca yüz yüze 
geldi, sohbette bulundu.” Tarihi eser-
lere verdiği değer sebebiyle uzun yıllar 
Türkiye Anıtlar Derneği Başkanlığı’nda 
bulundu.

Bilimsel yönü:Türkiye’nin en de-
ğerli tıp tarihçileri arasında yer alan 
Feridun Nâfiz Bey, Mevlevilik kültürü 
ve sanatta olduğu kadar aynı derece 
ve derinlikte İslâm ve Türk tıp tarihi, 
Selçuklu tarihi, Türk dili, Türk kültürü, 
felsefe, kimya, fizik dallarında da çok 
geniş bil¬giye sahip bir bilim adamı-
dır. Çok değişik konuda araştırmalar 
yaptı; pek çok makale, tebliğ ve eseri 
yayımladı. Hem yurt içi hem yurt dı-
şında sayısız konferans, kongre ve 
seminerlere katıldı. İlim, sanat, fikir 
ve tıp kurum ve kuruluşlarında görev-
ler üstlendi. Bir yazarımızın tabiriyle 
“Başka illerde sanı çağrılan, iftihar 
kaynağımız, ulu bir kişiydi.”ArşiviFuat 
Aziz Göksel, Feridun Nâfiz Bey’in ana 
karakteristiğini “toplayıcı, koleksiyon-
cu olan bir bibliyoman” olarak belirtir. 
Konya’daki arşiv ile Ankara Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim 
Dalı’ndaki koleksiyonların günümüze 
kalmasını evlenmemesine borçlu ol-
duğumuzu, son derece mütevazı ko-
şullarda (varyemez hayatı ile) geçen 
bir ömürde Feridun Nâfiz Bey’in eline 
geçen her değeri kitaba tahvil edip bu 
büyük birikimi sağladığını ifade etmiş-
tir. Bu kadar seçkin tıp yazmasını top-
layabilmek bile başlı başına bir başarı 
olarak görülmelidir. Binlerce kitaptan 
oluşan zengin kütüphanesi ağabeyi 
Şehabettin Bey ve eşi Nimet Uzluk 
tarafından Mevlâna Enstitüsü’ne hibe 
edildi. Uzluk kardeşlerin geride bırak-
tıkları eserlerden Konya İl Halk Kütüp-
hanesi Uzluk Bölümü’ndeki yazma 
eserlerle bazı sanat ürünü çalışmalar, 
Bölge Yazmalar Kütüphanesi’ne, di-
ğer bir kısmı da Selçuk Üniversite’nin 
Merkez Kütüphanesi’ne taşınmıştır. 
Merkez Kütüphanesi ve arşivinde 110 
adet el yazma kitap, 485 adet matbu 
eser ve ayrı basım, 118 adet yayına 
hazırlanmış ve bir kısmı basılmış olan 
makale, 83 adet çeşitli konularda dos-
ya ve çok sayıda fotoğraf ve mektup 
bulunmaktadır.

Ömrünü mevlevilik ve ilime adadı
Aslen bir tıp doktoru olan ancak bunun yanında sanata da yakın ilgisi olan Feridun Nafiz Uzluk XX. yüzyılın önemli Mevlana araştır-

macılarından biridir. Mevlevi soyundan geldiğini söyleyen Uzluk, Mevlevilik hakkında da çok önemli çalışmalara imza attı

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



‘Biz Bir Milletiz’ sloganıyla yola 
çıkan İki Doğu İki Batı UÖD, misa-
fir öğrenciler için eğitim faaliyetleri 
ve sosyal etkinlikler düzenliyor. Bu 
sayede farklı coğrafyalardan gelmiş 
binlerce öğrenciye aynı milletin fert-
leri oldukları şuuru veriyor. İki Doğu 
İki Batı Uluslararası Öğrenci Derne-
ği, renk, dil, din, ırk, mezhep, bölge 
ayrımı yapmaksızın dünyanın dört 
bir yanından ülkemize eğitim için 
gelen misafir öğrencilere eğitim ha-
yatları boyunca en iyi şekilde hizmet 
verebilmek için çalışan uluslararası 
bir sivil toplum kuruluşu olarak ça-
lışmalarını sürdürüyor. İki Doğu İki 
Batı UÖD, bünyesindeki öğrencilere 
eğitim ve rehberlik hizmeti verme-
nin yanında, misafir öğrencilere 
maddi ve manevi destek sağlama-
yı, öğrencilerin karşılaştığı her türlü 
sıkıntıda onlarla beraber olmayı bir 
misyon edinmiş durumda. Dernek 
2015 yılından bu yana aktif şekilde 
çalışmalarını yürütüyor.  İki Doğu 
İki Batı Uluslararası Öğrenci Derne-
ği Başkanı Murat Arslan çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

1981 Mersin/Erdemli doğum-
luyum. Üniversite eğitimimi İstan-
bul Üniversitesi Hasan Ali Yücel 
Eğitim Fakültesi Psikolojik Danış-
manlık ve Rehberlik bölümünde 
tamamladım. Üniversite yıllarımda 
Milli Gençlik Vakfında görev aldım. 
2004 yılında üniversiteden mezun 
olduktan sonra sırasıyla Konya- 
Emirgazi Lisesi’nde Rehber Öğret-
men, Emirgazi Öğretmenevi’nde 
Müdür Vekili, Meram Dr. Ali Rıza 
Bahadır AİHL’de Rehber öğretmen 
olarak görev yaptım. 2016 yılından 
bu yana Karatay Rehberlik Araştır-
ma Merkezinde Rehber öğretmen 
olarak çalışmaya devam etmekte-
yim. 2010 Yılında Mücahit Şahin 
Uludağ başkanlığında kurulan İki 
Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci 
Derneğinin kurucu üyesiyim ve 
2015 yılından bu yana da başkanlı-
ğını yürütmekteyim. Evli ve 4 çocuk 
babasıyım.

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği hakkında bilgi 
verir misiniz?

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği, 2010 yılında farklı 
coğrafyalardan Konya’ya okumak 
için gelen uluslararası öğrencilere 
rehberlik, danışmanlık ve eğitim 
faaliyetleri yürütmek, karşılaştıkları 
problemleri çözmek ve ev sahipliği 
yapmak için kurulmuş bir dernektir. 
2012 yılında kurulan ve şu anda 
ülkemizin farklı şehirlerinde aynı 
amaçla çalışan 68 üye derneği bu-
lunan Uluslararası Öğrenci Dernek-
leri Federasyonu (UDEF) ailesinin 
bir üyesidir.  Tamamı gönüllülerden 
oluşan yönetim kurulu üyelerimiz 
ile birlikte Mevlana ve hoşgörü şehri 
Konya’nın gelenek ve göreneklerini, 
ülkemizin kültürel mirasını dünyaya 
tanıtmak, öğrencilerimizle güçlü 
kardeşlik bağları kurmak için çalı-
şıyoruz. Aslında yaptığımız iş, ‘’Biz 
Bir Milletiz’’ sloganı doğrultusunda 
İslam kardeşliğini uluslararası öğ-
rencilerimiz nezdinde yaşatmaktır.

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği olarak Konya’da 
ne tür çalışmalara imza atıyorsu-
nuz?

Dünyanın dört bir tarafından 
eğitim için şehrimize gelen öğ-
renciler; ilk başta dilini, kültürünü 
bilmediği bir ülkeye geliyor. Haliyle 
tanıdığı, yardım alabileceği kimse 
olmadığı için çeşitli araştırmalar 
sonucunda teknolojiden yararlana-
rak veya tanıdığı diğer öğrenciler 
vasıtasıyla derneğimize ulaşıyor. 
Biz dernek olarak bir öğrencinin ül-
kemize girişinden, otogardan, gar-
dan ve havalimanından alınıp okul 
kaydının yapılmasına, yurt veya ev 
bulmasına, resmi evrak ve işlem-
lerinin tamamlanmasına kadar her 
konuda rehberlik yapıyoruz. Ev bu-
lan öğrencilerimizin eşya ihtiyacının 
karşılanmasına destek oluyoruz. 
İkamet işlemleri ile alakalı hususlar-
da rehberlik ediyoruz. Ülkesine ait 
yemeği kaldığı yurtta ya da öğrenci 
evinde yapamayan kardeşlerimize 
derneğimizin mutfağını açarak ken-
di yemeklerini yapmalarını sağlıyo-
ruz. Ülke tanıtım ve yemek günleri, 
piknik, şehir gezileri, sportif faali-
yetler başta olmak üzere faaliyetler 
tertip ediyoruz. Onların sevinçli ve 
üzüntülü günlerinde, hastalıklarında 

ve sağlıklarında yanında oluyor, ai-
lelerinden binlerce kilometre uzakta 
okumak durumunda kalan öğren-
cilerimize dost ve kardeş olmaya 
çalışıyoruz. Elbette tüm bunları 
yaparken eğitim desteği ve maddi 
desteklerde de bulunuyoruz.

Konya eğitim için neden ter-
cih ediliyor? Konya’da ağırlıklı 
olarak hangi ülkelerden öğrenci-
ler üniversite eğitimlerini alıyor-
lar?

Konya; sanayi bölgeleriyle, 
üniversiteleriyle, şehirleşmedeki 
atılımlarıyla örnek bir şehir. Aynı 
zamanda hoşgörünün şehri. Eğitim 
alanında Türkiye’nin önemli üniver-
sitelerini barındırıyor. 5 tane üniver-
sitemiz var. Köklü üniversitelerimiz 
yanında, Birçok şehirde olmayan 
teknik üniversitemiz ve Türkiye’de 
bir ilk olan tarım üniversitemiz var. 
Öncelikle imkânlar sebebiyle şeh-
rimizdeki üniversiteler uluslararası 
öğrencilerin tercih sebebi oluyor. 
Sakin bir şehir olması, halkının 
uluslararası öğrenciyi kabullenmesi 
ve destek olması, barınma imkânla-
rının geniş olması ve metropollere 
göre daha uygun yaşanabilir bir 
şehir olması şehrimizi tercih et-
melerinde etkili oluyor. Şehrimizde 
eğitim gören öğrenciler ülkelerinde 
diğer öğrenci adaylarına ülkemizi 
ve şehrimizi tavsiye ederken, Me-
zunlarımız ülkemiz ve şehrimizdeki 
eğitim imkânlarını aday öğrencilere 
anlatıyorlar. Öğrencilerimiz gittikleri 
ülkelerde şehrimizin ve ülkemizin 
fahri elçileri oluyorlar. Son yıllarda 
ülkemizin uluslararası öğrenci poli-
tikası ve Yurt Dışı Türkler ve Akra-

balar Topluluğu Başkanlığı (YTB), 
Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif 
Vakfının çalışmaları ile öğrencile-
rimiz ülkemizi ve üniversitelerimizi 
tanıyor. Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası 
öğrencilere yönelik imkânlar ta-
nınması ve politikalar geliştirilmesi 
için çalışmalar yapması öğrenci-
lerin ülkemizi ve şehrimizi tercih 
etmesindeki faktörlerin başında 
geliyor. Dünyanın 120 ülkesinden 
farklı coğrafyalardan 5.500 civa-
rında öğrencimiz eğitim almak 
için şu anda Konya’da.  Dünyanın 
dört bir tarafından, Orta Asya’dan, 
Kafkasya’dan, Balkanlardan, Batı 
Trakya’dan Afrika’dan, Uzak Doğu 
Asya’dan, Ortadoğu’dan ve Latin 
Amerika ve Avrupa’dan öğrenciler 
şehrimizde eğitim görüyor. Öğrenci 
sayısı ve ülke çeşitliliği hem ülke-
mizde hem şehrimizde her geçen 
yıl artmaya devam ediyor. 

Uluslararası öğrenciler Kon-
ya’ya ve Konyalı hayırseverlere 
nasıl bakıyor?

Bizler gönüllülerimizin ve 
hayırseverlerimizin destekleriyle 
çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız 
çalışmalarda hayırseverlerimiz her 
zaman kendine yakışanı yaparak 
uluslararası öğrencilerimize yardım 
elini uzatıyor. Ümmetin emaneti 
misafir öğrencilerimize destek olu-
yorlar. Uluslararası öğrencilerimiz 
de kendilerine şefkat elini uzatan 
hayırseverlerimizin, Konyalı hem-
şerilerimizin desteklerinin farkın-
da. Onlara kol kanat gerdikleri için 
şükranlarını sunuyor dua ediyorlar. 
Öğrenciliklerini kolaylaştıran iyilik-
leri, insan olarak değer verilmesini 
unutmuyor, insanımızın misafir-
perverliğini hayırla yâd ediyorlar. 
Sadece öğrencilerimiz değil aileleri 
de çocuklarının binlerce kilometre 
uzakta, herhangi bir müşkülünde 
yalnız bırakılmadığı için dualarını 
gönderiyorlar.

Konya’da eğitim gören ulus-
lararası öğrencilerin kendilerini 
geliştirmesi adına ne tür çalışma-
lara imza atıyorsunuz?

Eğitim dernek çalışmalarımı-
zın ana omurgasını oluşturuyor. 
Çalışmalarımızda eğitime ağırlık 

veriyoruz. Ülkelerinden yeni gelen 
öğrencilerimizin en temel ihtiyacı 
iletişim kurabilmektir. Talep halinde 
Türkçe dersleri veya Türkçelerini 
geliştirmeye yönelik pratik dersleri 
düzenliyoruz. Öğrencilerimizin bilgi 
birikim ve kabiliyetlerini geliştirmek 
için lisans ve lisansüstü düzeyde 
kitap okuma gruplarımızda oku-
malarımız devam ediyor.  Öğrenci-
lerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
derslerine destek vermek için farklı 
branşlarda kurslar ve seminerler 
düzenliyoruz. YTB Akademi’nin 
Konya programını derneğimizde 
uyguluyor, Uluslararası ilişkiler, 
Tarih, Ekonomi, Siyaset, Medya, 
İlahiyat, Sanat, Dış ticaret gibi pek 
çok eğitim programında alanında 
uzman akademisyenleri öğrencile-
rimizle buluşturuyoruz. 

Konya’da eğitim hayatını ta-
mamladıktan sonra uluslararası 
öğrencilerin Konya ile gönül bağ-
larını koparmamaları adına çalış-
malar gerçekleştiriyor musunuz?

Şehrimizde okuyan kardeşle-
rimiz ile düzenlediğimiz farklı et-
kinliklerle bir araya gelmeye özen 
gösteriyoruz. Onlara yabancı bir 
memlekette olduklarını hissettirme-
ye çalışıyoruz. Bunun için geziler, 
kamplar, eğitim programları, pik-
nikler vb. pek çok etkinlik düzenle-
yerek kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. 
Öğrencilerimizle kurduğumuz bağ 
mezun olunca da devam ediyor. 
Birçoğu ile telefonla görüşüyoruz. 
Türkiye’ye geldiklerinde Derneğimi-
ze uğruyorlar.  Ayrıca ülkemizden 
mezun kardeşlerimiz tarafından 
İstanbul’da Kurulu bulunan Türkiye 
Mezunları Derneğimiz (TÜMED) 
ile mezuniyet sonrası iletişimleri 
devam ediyor. Ülkelerinde Türkiye 
Mezunları Derneklerini kuruyorlar.  
Ülkelerine döndükten sonra resmi 
kurumlarda belirli yerlere gelmiş 
arkadaşlarımız görev icabı ziyaret 
veya çalışma için geliyorlar. Ticaret 
yapacaklarsa Konya’dan yapmak 
istiyorlar. Uluslararası alanda ata-
cakları adımlarda öncelikleri Türkiye 
oluyor. Bu bizi duygulandırıyor. 

Ramazan ayında Konya’da 
eğitimlerine devam edecek 
uluslararası öğrencilere yönelik 

çalışmalarınız olacak mı? Varsa 
bunlar neler?

İki Doğu İki Batı olarak sadece 
Ramazan’da değil sürekli, öğren-
ci evlerinde kalan kardeşlerimize 
yönelik gıda, alışveriş kartı, zekât, 
fitre, sadaka bağışlarını ulaştırıyo-
ruz. Pandemi nedeniyle uzaktan 
eğitime geçilmesiyle birlikte yerli 
öğrenciler evlerine dönerken mi-
safir öğrencilerimizin büyük ço-
ğunluğu memleketlerine gidemedi. 
Yarı zamanlı çalışarak geçimini 
sağlamaya çalışan kardeşlerimiz 
pandemi nedeniyle işlerini bırak-
mak zorunda kaldı. Tüm dünyayı 
etkileyen pandemi nedeniyle ai-
leleri işlerini kaybeden öğrencile-
rimiz oldu. Biz de pandeminin ilk 
günlerinden itibaren STK’larımızın 
ve hayırseverlerimizin bağışlarıyla 
oluşturduğumuz gıda kolileri, ayni 
ve nakdi yardımları öğrencilerimi-
ze ulaştırdık. İhtiyaç devam ediyor. 
Önceki yıllarda derneğimizde, öğ-
renci evlerinde ve farklı mekânlarda 
iftar sofraları kuruyorduk. Ama bu 
yıl pandemi tedbirleri kapsamında 
böyle bir imkânımız olmayacak. Biz 
de hayırseverlerimizin yaptığı ba-
ğışları öğrenci evlerine ulaştıraca-
ğız. Öğrencilerimizin yaşadığı 300 
eve gıda kolileri, alışveriş kartları ve 
ayni yardımları ulaştırmaya gayret 
edeceğiz. Elbette öğrencilerimizin 
ihtiyaçları sadece Ramazan ayı ile 
veya sadece eğitimin olduğu aylar 
ile sınırlı değil. Birçok öğrencimiz 
imkânsızlıklar nedeniyle ortalama 5 
yıl süren eğitimi tamamlana kadar 
ülkesine, ailesine gidemiyor. Tatil 
döneminde de burada kalmaya 
devam ediyor ve masrafları devam 
ediyor. Misafir öğrencilerimizin eği-
tim, barınma ve iaşelerine katkıda 
bulunmak isteyen hemşerilerimiz 
derneğimizin IBAN hesabına yahut 
derneğimize bizzat gelerek veya 
arayarak makbuz karşılığı bağış-
ta bulunabilirler. İki Doğu İki Batı 
Uluslararası Öğrenci Derneği TR 
IBAN: TR56 0001 2009 5100 0016 
0002 88. Bağışlarınızda bağış türü-
nü (zekât, fitre, sadaka, burs, gıda, 
alışveriş kartı vb.) ve geri dönüş 
sağlayabilmemiz için telefon numa-
rasının belirtmesini rica ederiz.

‘İslam kardeşliğini yaşatıyoruz’

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, ‘Biz Bir Milletiz’ sloganı 
doğrultusunda İslam kardeşliğini uluslararası öğrencilerin nezdinde yaşattıklarına dikkat çekti

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Murat Arslan



Hazırlayan:

MEVLÜT EGİN

22 Nisan 2021
Hicrî:  10 Ramazan 1442

Sahur: 
04:30

İftar: 
19:39

HAZIRLAYAN

MEVLÜT EGİN

4 Mayıs 2020
Hicrî:  11 Ramazan 1441

Sahur: 
04:10

İftar: 
19:50

Kur’an’dan Mesaj
“Nûn. And olsun kaleme ve onunla yazdıklarına. Rabbinin nimeti 
sayesinde, sen bir mecnun değilsin. Senin için ardı arkası kesil-
meyecek bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlak 

üzeresin. “ (Kalem 68/1-4)

Hadis
Şeddâd b. Evs (r.a.) şöyle dedi: Rasûlüllah’tan (s.a.s.) iki 
şey ezberledim. O şöyle dedi: “Allah, her işte ihsanı (güzel 
davranmayı) emretmiştir. (Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)

Günün Duası
“Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.” 

(Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.)

Günün Manisi
Rabbimize doğrultalım biz yolumuzu
Televizyonda vaazlar ise sevap ile dolu
Yeni gün gazetesinin güler yüzlü patronu 
Mustafa Aslan adı anılır Konya da Konya da

NAMAZ VE KUR’AN
Peygamberimiz (S.A.V.), bir vakit namazın diğer vakte kadar arada işlenen küçük günahların affına vesile olacağını 

bildirmiştir; namazın zekât ve sıla-i rahimle birlikte cennete götüren amellerden olduğu müjdesini vermiştir

GAFLETTEN 
UYANMIŞ KALPLER

Ankebut suresinde şöyle buyru-
luyor: “Allah, gökleri ve yeri hak 
olarak (yerli yerince) yarattı. Şüphe-
siz bunda, iman edenler için (Al-
lah’ın varlık ve kudretine) bir nişane 
vardır. Rasulüm Sana vahyedilen 
Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak 
ki namaz, hayasızlıktan ve kötülük-
ten alıkoyar. Allah’ı anmak, elbette 
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah 
yaptıklarınızı bilir.”

Ömer Nasuhi Bilmen merhu-
mun tefsirinde belirtildiğine göre 
burada Peygamberimiz (S.A.V.)’e 
hitaben “Sana vahyedilen Kitab’ı 
oku” buyrulmasının manası: “Nice 
hakikatleri beyan eden, hükümleri 
açıklayan, ibretli kıssalar ihtiva eden 
ve ahlaki öğütleriyle müminleri iki ci-
han saadetine ulaştıran Kitbı Mübin’i 
kıraate müdavim ol. Ümmetine de 
bunu tebliğ et ki, Kur’an kıraatine 
devam etsinler, ayetlerdeki güzel 
ahlakı huy edinsinler. Bu vesileyle 
Allah’ın sevdiği kullar zümresine da-
hil olsunlar.” demektir.

Ruhul Beyan’da ise bu cümle 
şöyle açıklanıyor: “Allah’a yaklaş-
mak, nazmını hıfzetmek ve manal-
arın hakikatini tefekkür etmek için 
Kitab’ı oku. Kur’an’ı tefekkür ve 
tedebbürle okuyan kimseye daha 
önce keşfolunmayan manalar 
açılır.” Çünkü tefekkür ve tezekkürle 
yapılan Kur’an tilaveti, okuyanı ulvi 
duygularla buluşturur, imanını pe-

kiştirir. Ve Kuranı Kerim okunan 
evlere sekinet iner. Peygamberimiz 
(S.A.V.); “Yüce Mevla’nın, Kur’an 
okuyanları şerefli melekleri katında 
andığı” müjdesini vermiştir.

Yine Ömer Nasuhi Bilmen 
merhumun tefsirinde belirtildiğine 
göre ayeti kerimede “Namazı kıl.” 
buyrulmasının manası ise “En büyük 
ibadetlerden olan namazı, adabına 

riayet ederek kılmaya devam et. Ve 
bunu ümmetine de tebliğ et. Çünkü 
muntazaman kılınan namazlar, sa-
hibini Allah’ın rızasına muhalif olan 
davranışlardan alıkoyar.” demek-
tir. Namaz, zikri de içine alır ve bu 
itibarla ibadetlerin en büyüğü, en 
önemlisidir. Bununla birlikte İslâm 
alimleri, iyiliğe sevk etmeyen ve 
kötülüklerden alıkoymayan nama-

zların sahibinin sırtında bir vebal ol-
acağını dile getirmişlerdir...

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), 
bir vakit namazın diğer vakte kadar 
arada işlenen küçük günahların 
affına vesile olacağını bildirmiştir; 
namazın zekât ve sıla-i rahimle bir-
likte cennete götüren amellerden 
olduğu müjdesini vermiştir.

Görüldüğü üzere bu mübarek 
ayetler, önümüze bir çerçeve getiri-
yor. Buna göre Müslüman, Cenabı 
Hakk’ın nimetleriyle kuşatıldığının 
her zaman şuurunda olmalı ve şunu 
hiç unutmamalıdır; yüksek ve azam-
etli semalarla üzerinde yaşadığımız 
yerküreyi ve bu ikisi arasında olan 
her şeyi kusursuz bir şekilde O 
yaratmıştır. Bütün bunları hiç bir 
karışıklığa meydan vermeden idare 
etmektedir. Müslüman, önce bu 
kevni ayetlere ibret nazarıyla bak-
malı, ondan sonra da Kitabı Mübin’i, 
tedebbür ve tezekkürle okumalıdır. 
Çünkü bizim tutunacağımız iki 
sağlam kulpun birincisi, her ayeti ve 
her cümlesi ile yolumuzu aydınlatan 
Kur’an-ı Kerim’dir. 

İşte, sadece bu iki ayet-i kerime 
bile önümüze nezih bir hayat çerçev-
esi getiriyor. Tutunacağımız sağlam 
kulpların ikincisi ise elbette sünneti 
seniyyedir. Kuranı Mübin’i açıklayar-
ak insanlığa tebliğ eden Rasulullah 
(S.A.V.)’in söz, fiil ve takrirlerinin 
tamamıdır.

Kalbi selim, kalbi münib 
ve kalbi mutmain ne demektir? 
Yaratılış gaye ve haysiyetini mu-
hafaza eden kalpler. Bunlar, zikir 
sayesinde gafletten uyanmış zakir 
kalplerdir. Nefse ruhaniyet hakim 
olmuş, kalb, iman nuruyla dol-
muştur. Böyleleri aşağıdaki ayeti 
kerimelerin muktezasını eda etm-
eye muvaffak olmuş kimselerdir: 
Ey iman edenler! Allahı çok çok 
zikredin! (el Ahzab, 41) Rabbinin 
ismini zikret! Ve bütün varlığın-
la O’na yönel! (el Müzzemmil, 
8) Öyle salih kimseler vardır ki, 
onları Allah’ın zikrinden, namazı 
hakkıyla kılmaktan ve zekatı ver-
mekten, ne ticaret alıkoyar ne de 
bir alışveriş. Onlar, kalblerin ve 
gözlerin dehşetten halden hale 
döneceği bir günden korkarlar. 
(en Nur, 37) Bu kıvamdaki bir 
kalbe sahib olan kullarda, Hak 
Teala’nın cemali esmasının te-
cellileri, celali tecellilere galip 
gelmiştir. Yine böyle bir kalbe sa-
hib olanlar, Allah celle celalühu, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem ve Kuranı Kerim ahlakı 
ile ahlaklanarak kemale ermiş 
kimselerdir. Allah ve Resulüne 
duyulan aşk, vecd ve muhabbet 
bereketiyle nefsani temayüller-
inden sıyrılmış, nezdinde ma-
sivanın değerini kaybettiği kal-
blerdir. Bu nevi kalpler, Kuranı 
Kerim’de kalbi selim, kalbi münib 
ve kalbi mutmain vasıflarıyla yad 
olunmuştur. Cenabı Hak katında 
makbul olan bu kalbler, kısaca şu 
şekilde izah edilebilir:

Kalbi selim, nefsani te-
mayüllerden ve onların tasal-
lutundan korunmuş veya 
arındırılmış kalbdir. Allah Tea-
la’nın, kuluna temiz fıtratıyla bir-
likte ihsan ettiği ve ondan muha-
fazasını taleb ettiği kalbdir. Kalbin 
bu safiyet haline ise, ancak tezki-
yeyi nefs ve tasfiyeyi kalb denilen 
tasavvufi usullerle ulaşılabilir. 
Kul, bu sayede kesafetin gale-
besinden (günahların sıkletin-
den) kurtularak letafetin hakimi-
yetine nail olur. İşte ilahi nurlara 
müstağrak olan böyle bir kalpte, 
bir merceğin üzerine düşen ışık 
huzmelerinin tek bir noktaya tek-
sifiyle ateş husule geldiği gibi, 
ruhaniyetin tekasüfü (yoğun-
laşması) bütün nefsani heves ve 
masiyetleri yakıp kül eder. Bu hal, 
kalbi selime nailiyettir ve Cenabı 
Hakk’ın huzurunda hüsni kabul 
görecek olan da böyle bir kalptir. 
Ayeti kerimede buyrulur: O gün, 
ne mal fayda verir, ne de evlat. 
Ancak Allah’a kalbi selim (temiz 
bir kalb) ile gelenler müstesna. 
(eş Şuara, 88-89) Şair Bağdadlı 
Ruhi bu nükteyi şöyle ifade eder: 
Sanma ey hace kim senden zer ü 
sim isterler; Yevme la yenfeu’da 
kalbi selim isterler. Ey tacir! Mal 
ve evladın bile fayda vermeyeceği 
hesap gününde, sanma ki senden 
altın ve gümüş isterler. Senden 
ancak kalbi selim isterler.

Kalbi münib ise, daima 
Hakk’a yönelen kalbdir. Fani 
alakaların esaretinden kurtulup 
aşk ve şevk ile sermedi alemin 
zevklerini mütelezziz bir haldedir. 
Kalb, ilahi kudret akışlarının ulvi 
heyecanları ile ürperiş halindedir. 
Ayeti kerimede buyrulur: İşte size 
vaad edilen Cennet! Ki o, Allah’a 
yönelen, emirlerine riayet eden, 
göremediği halde Rahman’dan 
korkan ve kalbi münib (Allah’a 
yönelmiş bir kalb) ile gelen kim-
selere mahsustur. (Kaf, 32-33)

Kalbi mutmain de, iman 

huzuru ile güzel ahlakın kema-
line doğru mesafe almış kalbdir. 
İbadetler, taklidden kurtulup tah-
kiki hale gelmiştir. Kalb, zikir ile 
nurlanmış, nefse ruhaniyet hâkim 
olmuş; iman cevheri, hissiyat 
merkezi olan kalbde sarsılmaz bir 
surette mekan bulmuştur. Tahkiki 
iman ve rıza halleriyle kalb, huzur, 
sükun ve itminana kavuşmuştur. 
Kalpler, ancak Allahın zikriyle it-
minana erer! (er Rad, 28) ayetin-
de buyrulan hal tahakkuk etmiştir. 
Bu ayetin mefhumı muhalifinden, 
Allahın zikrinden uzak kalan kal-
blerin, tatminsizlik ıztıraplarından 
hiçbir zaman azad olamayacağı 
ve hakiki huzura kavuşamayacağı 
anlaşılmaktadır.

Selim, münib ve mutmain 
vasıflarına sahip kalbin alameti; 
rikkat (incelik), mahlukata mer-
hamet, gözyaşı, hale rıza, hak 
ve hayra hizmet, şerden kaçma, 
nasihat, irşada koşma ve ilâhî 
aşkın hazzı ile dolu olmaktır. Kal-
be ait bu seviyenin sermayesi, 
halisane dua ve istiğfarla birlikte 
helal lokmaya dikkat etmektir. 
Bu sermayenin korunması ise 
ancak ameli salihle mümkündür. 
İnsan olmak itibariyle, günahl-
ardan mutlak surette beri kal-
mak mümkün olmadığından ve 
günahlar da kalbin hassasiyetini 
azaltıp onu hakikate karşı manen 
ama ve sağır hale getirdiğinden, 
kalbin müsbet tecellilere mazhar 
olabilmesi için, halisane istiğ-
far ile duaya sarılmak şarttır. Bu 
hikmete mebnidir ki tasavvufi 
dersler, istiğfar ile başlar. Çünkü 
Mecellenin meşhur kaidesinde de 
ifade edildiği gibi: Defi mefasid, 
celbi menafiden evladır. Yani 
kötülüklerin bertaraf edilmesi, 
iyiliklerin celbinden daha ehem-
miyetlidir ve öncelikle temin edil-
melidir. Helal lokmaya gelince; 
bu hususta ehlullah: Helal yiyenin 
kalbini Allah nurlandırır ve hikmet 
pınarlarını kalbinden lisanına 
akıtır buyurmuşlardır.

Ameli salih ise, kalbin ka-
zandığı seviyeyi muhafaza ve elde 
tutabilmenin teminatıdır. Hak 
Teala’dan gelen hususi iltifatlar, 
ancak böyle kalblerin sahipleri 
için mevzubahistir. Bir de bunların 
üstünde Allah’ın nuruyla müce-
hhez diri kalbler vardır ki, onlar 
peygamberlerin ve büyük Allah 
dostlarının kalbleridir. Onların 
kalblerini muhabbeti ilahiyye ihya 
ettiğinden dolayı, her iki dünyaya 
da, iltifat sayılabilecek bir nazarla 
ve hatta göz ucuyla bile bakma-
zlar. Allah Teala, peygamberleri 
ve onların varisleri durumundaki 
ulema ve evliyayı; insanların kalb 
gözlerini örten gaflet perdelerini 
aralamak, güzel ahlak ve hal-
isane ibadetlere teşvik ile kalbleri 
ihya edip, onları vasılı ilallah 
edecek marifetullaha sevketmek 
üzere, birer darüsselam davetçi-
si kılmıştır.  Kalbi terbiye net-
icesinde saliklerin yükselmesi is-
tenen seviye, kalbin sürekli Allah 
ile beraber olma hâline (ihsana) 
erişmesi ve bu suretle diri kalp 
vasfını kazanmasıdır.

ABDURRAHMAN BİN AVF 
Mal canın yongasıdır derler. 

Verebilmek zordur. Ama gaye Al-
lah’ın rızası olursa her şey O’na 
feda edilebilir. Abdurrahman bin 
Avfın (r.a.) hayatı bu yönde güzel 
bir örnektir. Saadet devrinde sevgi-
li Peygamberimiz ve ashabı türlü 
sıkıntılar, zorluklar çekmişti. Ama 
hepsi bir gaye için, hedefe ulaş-
mak içindi. Onlar kıyamete kadar 
yıldızlar gibi bu ümmetin önünü 
aydınlatacak hayatımıza ışık tut-
acaklardır. Sözleriyle, halleriyle, 
yaşantılarıyla... Mal canın yon-
gasıdır derler. Verebilmek zordur. 
Ama gaye Allah’ın rızası olursa her 
şey O’na feda edilebilir. Saadet 
devrinde kurulan kardeşlikler ver-
ilen sadakalar yapılan yardımlar 
hep bu gaye içindi. Mal da can da 
Allah ve Resulüne feda edilmişti. 
Abdurrahman bin Avfın (r.a.) hayatı 
bu yönde güzel bir örnektir.

O ilk sekiz Müslümandan biri. 
Hz. Ebubekir Sıddık (r.a.) vasıtasıy-

la İslam’a girdi. Hayatta iken 
Cennet’le müjdelenmiş. Vermek, 
bezletmek onun ayrılmaz vasfı ol-
muştur. Medine’ye hicretinde Fahri 
Kainat (s.a.v.) Efendimiz onu Said 
bin Rebi (r.a.) ile kardeş yapmıştır. 
Said (r.a.) Medine’nin zenginler-
indendi. Hemen Abdurrahman bin 
Avf (r.a.) ile malını, servetini pay-
laşmak ister. Fakat Abdurrahman 
(r.a.) ona: “Kardeşim! Allah sana, 
malına, mülküne, çoluk çocuğuna 
bereket versin. Sen bana çarşının 
yolunu göster. Ben orada biraz 
alış-veriş ile meşgul olur, ihtiyacımı 
karşılarım” diye cevap verir. Resuli 
Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Abdurrah-
man’ın (r.a.) bu sözlerini duyunca 
pek memnun olur ve ona hayır du-
ada bulunur. Kısa zamanda zengin 
olan Abdurrahman bin Avf (r.a.): 
“Taşa uzansam, o taşın altında ya 
altına veya gümüşe rastladığımı 
görürüm” der.

Canıyla malıyla sevgili Peyg-

amberimize hizmet eden Abdurrah-
man İbn Avf (r.a.) Uhud da yirmi ye-
rinden yara almış fakat Efendimizin 
yanından hiç ayrılmamıştır. “Ceyşül 
Usre” denilen Tebük seferi için 
malının tamamını bağışlamıştır. 
Resuli Ekrem (s.a.v.) Efendimizin 
vefatlarından sonra validelerimizin 
hizmetlerinde bulunmuş. Bir de-
fasında bağını satıp, parasını an-
nelerimize hediye etmiştir. Bir de-
fasında da 700 deve yüklü kervanı 
Medine’ye girince büyük bir gürültü 
olmuştu. O sene Medine’de kıtlık 
vardı. Aişe (r.anha) validemiz: Bu 
ne gürültü? diye sorar. Abdurrah-
man bin Avfın kervanı geldi. Buğ-
day, un, yiyecek taşıyor, denilince 
Aişe (r. anha): “Allah onun ver-
diklerini dünyada bereketlendirdi. 
Ahiretteki sevabı da daha büyüktür. 
Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle dediğini 
duydum: Abdurrahman bin Avf eme-
kleyerek Cennet’e girecektir.”

Bu müjde Abdurrahman bin 

Afv’a (r.a.) ulaştırılınca, 700 deve 
yüklü o büyük kervanını Allah yolun-
da infak eder. O son derece kerim 
idi. Serveti arttıkça cömertliği de o 
nisbette artıyordu. Allah yolunda 
dağıtmak onun zevki haline gelmiş-
ti. Kalbi, Allah, Resulullah sevgisi-
yle dolu, iffetli, merhametli, müşfik 
ve çok cömertti. Dünyayı ahirete 
tercih etmemiş, servet ve mal sahi-
bi olmaya ehemmiyet vermemişti. 
Önce tam Müslümanca yaşamayı 
her şeyin üstünde tutmuştu. Hz. 
Ali (r.a.) onun hakkında Resuli 
Ekrem’den (s.a.v.) “Sen sema ehli 
içinde eminsin, sen ehli arz içinde 
de eminsin.” dediğini duydum der. 
Hicretten önce (m. 580) tarihinde 
doğan Abdurrahman İbn Avf (r.a.) 
hicretten sonra 31 (m 653)’de 75 
yaşlarında vefat etmişlerdir. Cenaze 
namazını Hz. Osman (r.a.) kıldırmış 
Cennetül Baki’ye defnolunmuştur. 
Rabbimizden şefaatlarini niyaz ed-
eriz.

Menkıbe

İsmail Detseliİsmail Detseli

Günün Manisi
Zemmetme sen onu bunu şunu 
Uyar evde aileni kızını oğlunu
Tebliğ et yüce hakkın buyruğunu
Mübarek orucumuzun bugün onu
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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.
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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

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;

• 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;
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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

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram ilçesi, ALPASLAN Mahallesinde kain, tapunun 20501 ada 17 
Parselinde kayıtlı ARSA vasıflı 1.140,97 m2 miktarlı taşınmazın tam hissesi.
Satışa konu taşınmaz Kuzey cephe olarak Besmele Sokağa cephelidir, tapu kaydında belirtilen şekilde 
boş arsa vasfındadır. Doğu ve güneyindeki parsellere ait duvarla, batısında ise zeminde belirgin 
sınırları olmayan arsa ile çevrilidir. Taşınmazın mücavir etrafında imarlı yapılaşmaların bulunduğu ve 
şehrin imarlı gelişmiş ve talep gören mahallindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar 
devam etmekte, alışveriş ve iş merkezlerine, sağlık tesislerine, hastanelere, resmî kurumlara uzak, 
eğitim kurumlarına, sosyal donatı alanlarına, ana cadde ve yollara yakındır. Taşınmazın bulunduğu 
bölgenin elektrik, yol, su ve kanalizasyon, doğalgaz gibi ilt yapı hizmetleri tam olup, her türlü belediye 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden gelişmekte olup, ulaşım yönüyle 
toplu taşıma güzergahına yürüme mesafesindedir.
Parselin 150 m batısında Ayşe Kemerşah Caddesi, 350 m kuzeyinde Meram Fen Lisesi Caddesi 
ile Meram Fen Lisesi, Alpaslan Mahallesi 24 nolu Aile Sağlığı Merkezi ve İbrahim Hakkı Konyalı 
İlköğretim Okuluna 350 m, 550 m doğusunda Karaman Caddesi bulunmaktadır. Parsel Karaman 
Caddesi, Antalya Çevre Yolu ve Adana Çevre yolunun kesiştiği alt geçit ile dönerli yol kavşağına 900 
m, Şehir Hastanesine 4,5 km, Eski Otogar olarak bilinen Köy otobüslerinin olduğu hareket merkezi, 
Karatay Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 3,5 km, şehir merkezi olan Konya Valiliğine 4,5 km 
mesafededir.
Arsa vasıflı taşınmaz 1.140,97 m2 olup, imar uygulaması görmüş net imar parseli vasıflı taşınmazdır. 
Ancak revizyon imar planı sonucunda parselin yaklaşık 58 m2 yola terki bulunmaktadır. Kuzey cephesi 
olan Besmele Sokağa 32 m cepheli olup, derinliği ise yaklaşık 35 m dir. Düz eğimsiz yapıda ve yaklaşık 
kare geometrik şekle sahip olan parselin sınırları herhangi bir fiziki unsur ile çevrilmemiştir.
Adresi   : Alpaslan Mahallesi, Besmele Sokak.
Yüzölçümü  : 1.140,97 m2
Arsa Payı  :
İmar Durumu  : Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.10.2020
Tarih 2584 sayılı İmar Durum Belgesine göre, 1/1000 ölçekli imar uygulama planında kısmen yol, 
kısmen de mesken sahasında kalmakta; TAKS: 0,25, E: 1,25, Yen çok 5 kat olduğu, ön bahçe 
mesafesi, Komşu bahçe mesafesi, bina derinliği ve arka bahçe mesafesinde yönetmelik hükümleri 
uygulanacaktır, denilmektedir.
Kıymeti   : 1.220.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında.
1. Satış Günü  : 22/06/2021 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü  : 27/07/2021 günü 14:25 - 14:30 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 2018/8339 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
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SANAYİDEN ATLETİZME, 
HASAN BASRİ TOSUN

1969 yılında Konya’da doğdu. 
Aslen Karaman Kâzım Karabekir’den. 
Cumhuriyet İlkokulunda okudu. Kun-
duracı bir ailenin ikinci çocuğu. 

1985 yılında mahalle arkadaş-
larıyla tekvando yapmaya başladı. 
Bir süre sonra ayakları su toplamaya 
başlayınca bu sporu bıraktı.

Bir süre sonra kendi iradesiy-
le atletizm yapmaya karar verdi. 
Diyalog kurduğu o yıllarda kendisi 
de orta ve uzun mesafe koşucusu 
olan Mehmet Kuş, Hasan Basri To-
sun’u Muzaffer Tulukcu’yla tanıştırdı. 
1986 yılıyla birlikte artık onun hayatı 
değişmişti. Bir taraftan aile mesleği 
kunduracılığı yapıyor, diğer taraftan 
zevkle antrenman yapıyordu. Ama 
çok geçmeden babasının gönülsüz-
lüğü ortaya çıktı. Tulukcu, Mehmet 
Kuş, Kâmil Çetin ve Ali Tunç babayı 
ziyaret edince iş tatlıya bağlandı. Sü-
rekli ve düzenli antrenman yapmaya 
başlayan Hasan Basri Tosun, her ge-
çen gün başarısını arttırmaya başladı. 
O artık mutluydu. Arkadaşları ve abi-
leriyle antrenörü nezaretinde atletizm 
sahasında ve kros parkurlarındaydı. 

O yıllarda Konya atletizmi orta ve 
uzun mesafe yönüyle hayli artısı olan 
bir şehirdi. Mehmet Kuş, Ali Tunç, 
Adnan Akova, Erdem Şerbetçigil, İb-
rahim Dülger, Burhan Özkan, Alpas-
lan Ünlü, Zekeriya Akdoğan, İbrahim 
Tunç’la antrenman yaparak 5000, 
10000m ve kros yarışlarının müda-
vimi oldu. 

1987 yılında Konya Cumhuriyet 
Kupası’nda başarılı oldu. Aynı yıl An-
kara’daki Büyük Atatürk Koşusu’na 
katıldı. En büyük mutluluğu 1988 
yılında İstanbul Belgrad Ormanla-
rı’nda yapılan 8000m orta geçlerde 
Burhan Özkan ve Alpaslan Ünlü’yle 
birlikte şampiyon olarak yaşadı.

1986 yılıyla 1. ligde olan Konya 
Yolspor formasını giyerek askerliğe 
kadar iki yıl birçok yarışta koştu. Ant-
renör Tulukcu, 1987 yılında görev 
değişikliği nedeniyle şube müdürü 
olunca Hasan Basri Tosun’un antre-
nörlüğünü Mehmet Kuş üstlendi. 

1989 yılında Trabzon’da ilk defa 
yarı maratona katıldı. Bu katılımla 
uzun mesafeye yönelen Tosun, aynı 
yılsonunda İzmir Gaziemir’de vatani 
görevine başladı.  Ankara ve son-
rasında İzmir Karagücü’ne seçildi.  
Asker Tosun artık 1988 yılında Kara-
gücü’nü dünya şampiyonu yapmış 
komutanlarla beraberdi. 

Hasan Basri’nin de omuz verdi-

ği İzmir takımı 1990 yılında Malat-
ya’da üçüncü oldu. 1976 yılından 
beri ilk defa böyle bir başarının elde 
edilmesi üzerine Ege Ordu komuta-
nı tarafından şilt verilmesi onurunu 
yaşayan Tosun, antrenmanlarını 
İzmir Atatürk Stadyumu’nda sivil ant-
renör Yaşar Erboz nezaretinde yapı-
yordu.

Konyalı olan ve İzmir’de askerliği-
ni yaptığı dönemde İzmir 9 Eylül Ma-
ratonu, Zübeyde Hanım Yol Koşusu, 
İzmir Fuar Kupası, Adana’nın Kurtu-
luşu, Osmaniye’nin Kurtuluşu, Baba-
eski Maratonu, Avrasya Yol Koşusu, 
Konya’da yapılan Büyükler Kros Tür-
kiye Şampiyonası, İzmir Polis Yol Ko-
şusu ve Mavi Haliç Koşusu’na katılan 
Hasan Basri Tosun’un antrenörü Ya-
şar Erboz, Hasan’ın İzmir’de kalması-
nı ve Çimentaş formasını giymesini 
istiyordu. Ama aile hayatı ağır bastı. 
Konya’ya dönüp evlenen ve işine de-
vam eden Hasan Basri, iki çocuk ve 
iki torun sahibi.

En iyi dereceleri: 1500m’de 
4.10, 3000m’de 9.03, 5000m’de 
14.50, 10000m’de 32.10, yarı ma-
ratonda 1.10.

MUAMMER DEMİRCİ
1964 yılında Konya’da doğdu. As-

len Çumra Dinekli. İlkokulu Mümtaz 
Koruda, Ortaokulu Mevlâna’da, liseyi 
Endüstri Meslek Lisesi’nde okudu. 
Yükseköğrenimine İzmir Dokuz Ey-
lül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 
başladı. Burada üç yıl okuyarak öğre-

nimini yarım bıraktı.
Mümtaz Koru İlkokulu dördün-

cü sınıftayken okul müdürü Ahmet 
Tekin’in ilgisiyle okul bahçesinde 
yapılan jimnastik seçmesinde yete-
neğini ispat edince stadyuma gide-
rek antrenmanlara başladı. Mevlâna 
Ortaokulu ikinci sınıftayken Mahmu-
riye Mahallesi arkadaşlarıyla Uğur-
lu Mühendislik Kulübü basketbol 
takımına üye oldu ve burada iki yıl 
basketbol oynadı.

Endüstri Meslek Lisesine kay-
dolduğu 1980 yılında gülle ve disk 
atıcısı mahalle arkadaşı Şevki Açı-
kalın’a takılarak stadyuma gitti, 
atletizm antrenörü Muzaffer Tuluk-
cu’yla tanıştı. Tulukcu, Muammer 
Demirci’yi önce krosa hazırladı. Bu 
hazırlıkla bir sefer stadyum çevresin-
de organize edilen yarışa katıldı. 

Bu alt yapı sonrası Muammer 
Demirci, yeteneği çerçevesin-
de ciritçi oldu. Nadiren de gülle 
atma müsabakalarına katıldı. Ciritte 
36-37m’lik atışlara ulaştı. O yıllarda 
Konya’da sırıkla yüksek atlama spor-
cusuna çok ihtiyaç vardı.  Tulukcu, 
Demirci’ye yapabileceği düşünce-
siyle cirit atmanın yanında sırıkla 
yüksek atlamayı teklif etti. Alümin-
yum sırıkla yapılan antrenmanlar 
sonrası yarışmalara katıldı. Nitekim 
Bursa’da yapılan Okullar Türkiye 
Birinciliği’nde 2.40 atlayarak Türki-
ye ikincisi oldu.

İzmir’de yapılan Salon Atletizm 

Türkiye Birinciliği’ne katıldı. Kon-
ya’daki bütün organizasyonlarda cirit 
atma ve sırıkla yüksek atlamada boy 
gösterdi. Okulunu temsilen Antal-
ya’da da yarıştı. Üç yıl devam ettiği 
Endüstri Meslek Lisesinde beden 
eğitimi dersi öğretmeni Mehmet Gü-
ler’den ilgi gördü.

Atletizm sayesinde, oturduğu 
Muhacir Pazarı Mahallesi’nin menfi 
yönlerinden etkilenmemişti. Demirci 
zaten sorun çıkartmazdı; o atletizm 
camiasından, atletizm camiası da on-
dan memnundu.  Muammer Demir-
ci, 1984 yılı sonrası İzmir’de öğrenim 
yaparken haftada 2-3 gün antrenman 
yapsa da müsabakalara katılmadı.  
1989-2016 yıllarında Konya DSİ’de 
çalışan Demirci, halen emeklilik ha-
yatında yazları özel olarak harita tek-
nikerliği yapıyor.

SEZAİ ÇELİK
1961 yılında Güneysınır’a bağlı 

Aydoğmuş (Dorla) kasabasında doğ-
du. Aile Konya’ya taşınınca ilkokulu 
Uluırmak İlkokulunda, ortaokulu ise 
Devrim Ortaokulu’nda okudu.

1978 yılında antrenör Ali Özgen 
ve hemşerisi takım kaptanı İbrahim 
Dursun’un ilgisiyle Akviran Kül-
türspor’da futbola başladı.  Endüstri 
Meslek Lisesinde öğrenimini sür-
dürürken ikinci sınıfta beden eğitimi 
dersi öğretmeni Mehmet Güler’in 
yaptığı seçmeyle atletizmle tanış-
tı. Seçme sonrası stadyuma giderek 
antrenör Muzaffer Tulukcu nezare-
tinde antrenmanlara başladı. 

Stadyum çevresinde yapılan yol 
yarışlarına katılarak tecrübesini arttır-
dı. İlk şehir dışı yarışını okul takımı-
nı temsilen Afyon’da koştu. Hemen 
arkasından 10 Ocak 1979 tarihinde 
Konya Dutlukır parkurunda yapılan 
Okullar Kros Türkiye Birinciliği’nde 
Şampiyon olan Endüstri Meslek 
Lisesi takımında yarışmanın şere-
fini yaşadı. Şampiyon olunan bu 
yarışta Endüstri Meslek Lisesi kros 
takımı Erdem Şerbetçigil, Mustafa 
Akyüz, Mustafa Altınok, Başol Kork-
maz, Ali Yalçın ve Sezai Çelik’ten 
oluşmuştu. 

Sezai Çelik, okul takımı adına 
pist yarışlarında 2000m engelli 
ve uzun atlama yarışlarına katıldı. 
Gene Endüstri Meslek Lisesi adına 
İzmir’de 3. oldu. 1980 yılında mezun 
olduğu yıl Sezai Çelik’in atletizmle iliş-
kisi kesilmiş oldu. Lise sonrası Kül-
türspor ve PTT’de futbola devam etti. 
1990 yılında askerliğe gitti. 

Sezai Çelik, 1983 yılında PTT’de 
resmi göreve başladı. Sonrasında 

Telekom’da çalıştı. Bu arada açık 
öğretimle iktisat mezunu oldu. Son-
rasında kurum değiştirerek Millî Eği-
time geçti. Halen Harezmi Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesinde teknisyen 
olarak görev yapıyor. Emeklisi yakın 
olan Sezai Çelik’in 24 Temmuz 2020 
tarihinde eşi rahmetli oldu. Sezai Çe-
lik üç çocuk, sekiz torun sahibi.

Eylül 1980 Seydişehir Akviran Kültürspor genç takımı Ayaktakiler, Zafer, Cemal, Ahmet Yılmaz, Kaleci Eylül 1980 Seydişehir Akviran Kültürspor genç takımı Ayaktakiler, Zafer, Cemal, Ahmet Yılmaz, Kaleci 
Mustafa kl. Ömer Antrenör Eyüp Sabri Erdinç. Oturanlar; Sezai Çelik, Ramazan, Mustafa, İbrahim Sedat.Mustafa kl. Ömer Antrenör Eyüp Sabri Erdinç. Oturanlar; Sezai Çelik, Ramazan, Mustafa, İbrahim Sedat.

7-8-9 Ağustos 1981 İzmir Ferdi Türkiye Birinciliği Ayaktaki-7-8-9 Ağustos 1981 İzmir Ferdi Türkiye Birinciliği Ayaktaki-
ler; Şahabettin Aktuna, Hüseyin Kıyak, Muammer Demirci, ler; Şahabettin Aktuna, Hüseyin Kıyak, Muammer Demirci, 

Erdem Şerbetçigil, Şevki Açıkalın, Zafer Göçmez, Erdem Şerbetçigil, Şevki Açıkalın, Zafer Göçmez, 
Oturanlar; Bülent Pektaş, Ali Tunç, Mustafa , ? .Oturanlar; Bülent Pektaş, Ali Tunç, Mustafa , ? .

İzmir Karagücü Kros Takımı, İzmir Karagücü Kros Takımı, 
Hasan Basri Tosun (oturanlar ortada).Hasan Basri Tosun (oturanlar ortada).

Hasan Basri Tosun (oturanlardan sağda) Komutanları ve Hasan Basri Tosun (oturanlardan sağda) Komutanları ve 
takım arkadaşları ile.takım arkadaşları ile.

1990-91  Konya Dutlu Kır E. Milli atlet Ali Öztürk, 1990-91  Konya Dutlu Kır E. Milli atlet Ali Öztürk, 
Hasan Basri Tosun İbrahim Tunç ve Hakan Ertaş.Hasan Basri Tosun İbrahim Tunç ve Hakan Ertaş.

Aynı kuşak ayaktakiler; M.Ali Özuysal, Aynı kuşak ayaktakiler; M.Ali Özuysal, 
Muammer Demirci oturanlar; Muammer Demirci oturanlar; 

Tansel Canan ve Abdullah Özdil.Tansel Canan ve Abdullah Özdil.

Muammer Demirci 1980’lerde kazandığı Muammer Demirci 1980’lerde kazandığı 
madalyalarını gözü gibi saklıyor.madalyalarını gözü gibi saklıyor.

Hasan Basri Tosun Finişte yarışı tamamlıyor.Hasan Basri Tosun Finişte yarışı tamamlıyor.

Hasan Basri Tosun stad çevresinde yağmurlu Hasan Basri Tosun stad çevresinde yağmurlu 
bir havada mücadelede bir havada mücadelede Muammer Demirci ilk yarışı stad çevresi Kros.Muammer Demirci ilk yarışı stad çevresi Kros.

ATLETİZMİN ÜÇ GAYRETLİSİATLETİZMİN ÜÇ GAYRETLİSİ
7 Aralık 1979 Afyon’da Konya E. M. L. Kros 7 Aralık 1979 Afyon’da Konya E. M. L. Kros 

Takımı Grup Birincisi Sezai Çelik 10. olmuştu.Takımı Grup Birincisi Sezai Çelik 10. olmuştu. Sezai Çelik Dutlu Kır’da mücadelede.Sezai Çelik Dutlu Kır’da mücadelede.

10 Ocak 1980 Konya Dutlu Kır Gençlerde Türkiye Şampiyonu 10 Ocak 1980 Konya Dutlu Kır Gençlerde Türkiye Şampiyonu 
olan E.M.L. Kros Takımı Ayaktakiler; Okul müdürü İsmet olan E.M.L. Kros Takımı Ayaktakiler; Okul müdürü İsmet 

Baysal, Antrenör Muzaffer Tulukcu, Beden Eğitim Öğretmeni Baysal, Antrenör Muzaffer Tulukcu, Beden Eğitim Öğretmeni 
Mehmet Güler, Orta sıra Ali Yalçın, Erdem Şerbetçigil, Mustafa Mehmet Güler, Orta sıra Ali Yalçın, Erdem Şerbetçigil, Mustafa 
Akyüz, Başol Korkmaz Oturanlar; Mustafa Altınok ve Sezai ÇelikAkyüz, Başol Korkmaz Oturanlar; Mustafa Altınok ve Sezai Çelik
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MUZAFFER TULUKCU

Sezai Çelik Kırmızı siyah Sezai Çelik Kırmızı siyah 
Akviran Kültürspor Akviran Kültürspor 

forması ile sahalarda.forması ile sahalarda.



İttifak Holding Konyaspor, 36.haftada 
Rize’de dağıldı. Yeşil-Beyazlılar, 2-0 öne 
geçtiği maçtan 5-3 mağlup ayrılarak hayal 
kırıklığı yarattı. 

Takım anlamında dağınık bir görüntü 
çizen Yeşil-Beyazlı ekibin performansı 
kalan haftalar adına düşündürdü. İlhan 
Palut’un takımın başına gelmesiyle iyi 
bir ivme yakalayan ve alt sıralardan kur-
tularak orta sıralara kadar yükselen Kon-
yaspor’un 36.haftadaki ağır mağlubiyeti 
ikilemde bıraktı. 

41 puanda kalan Yeşil-Beyazlılar 
13.sıraya gerilerken, Rizespor ise bu ga-
libiyetle 11.sıraya yükseldi. Bunun yanı 
sıra galibiyet hasreti de 4 maça çıkan Ana-
dolu Kartalı, hafta sonu evinde Hatayspor 
karşısında galibiyeti hedefleyecek.

HASRET 4 MAÇA ÇIKTI
İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Ri-

zespor karşısında kazanamayarak ligdeki 
galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. İlhan 
Palut’un göreve gelmesinden sonra ilk kez 
bu kadar uzun bir süredir kazanamayan 
Konyaspor, söz konusu karşılaşmalarda 2 
mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Anadolu 
Kartalı, sahasında oynadığı kritik maçlar 
olan Ankaragücü ve Kayserispor müsa-
bakalarından beraberlikle ayrılırken, Si-
vasspor ve Rizespor deplasmanlarında da 
mağlup oldu. 

Konyaspor, bu maçlarda rakip filelere 
5 gol bırakırken, kalesinde ise 9 gole en-
gel olamadı.

BU SEZON İLK KEZ 
KALESİNDE 5 GOL GÖRDÜ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, Süper Lig’in 36.hafta-
sında konuk olduğu Çaykur Rizespor’a 5-3 
mağlup olarak, bu sezon ilk kez kalesinde 
5 gol gördü. Öte yandan Yeşil-Beyazlılar, 
bu sezon Ankaragücü deplasmanında 
4-3 mağlup olurken, Göztepe’ye 3-2, 
Trabzonspor’a 3-1, Fenerbahçe’ye 3-0, 
Sivasspor’a 3-1 ve son olarak Rizespor’a 
5-3 mağlup oldu. 

HATAY MAÇI KRİTİK
Konyaspor, ligde 4 maçtır galip gele-

mezken cumartesi günü sahasında Atakaş 
Hatayspor’u konuk edecek. Bu sezonun 
flaş ekibi olan Akdeniz temsilcisi Avrupa 

kupalarına katılım göstermek adına mü-
cadele ederken, Konyaspor ise 4 maçlık 
galibiyet hasretine Hatayspor karşısında 
son vermenin planlarını yapıyor. 41 pu-
anda bulunan Konyaspor, küme düşme 

hattıyla arasındaki puan farkını son haf-
talarda bir türlü artıramazken, Hatayspor 
karşısında alınacak olası bir mağlubiyette 
Yeşil-Beyazlılar riskli konuma girecek. 
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı dört 
maçtır kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 36.haftasında konuk olduğu Çaykur Ri-

zespor’a 5-3 gibi ağır bir skorla mağlup oldu. Maça iyi başlayan ancak sonrasında dağılan Yeşil-Beyazlılar 
bu sezon ilk kez 5 gol kalesinde görürken, bu sonuçla Konyaspor’un galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu Sokol Cikalleshi’nin

performansı yetmedi

Selim Ay Konyaspor’a
karşı mücadele etti

Spor Toto Süper Lig’in 36.haftasında konuk olduğu 
Çaykur Rizespor’a 5-3 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan 
Konyaspor’da Sokol Cikalleshi karşılaşmada 1 gol 1 asist-
lik performansıyla takımın öne çıkan futbolcularından biri 
olarak göze çarptı. Maçın 6.dakikasında kenardan topu iyi 
getiren Cikalleshi ceza alanında Guilherme Sitya’ya iyi bir 
top çıkardı. Guilherme’de düzgün bir vuruşla topu ağlara 
gönderdi. Sonrasında maçın 12.dakikasında Sekidika’nın 
pasıyla ceza alanında buluşan Sokol Cikalleshi, please bir 
buruşla topu ağlara göndermesini bildi. Arnavut futbolcu, 
bu sezon 32.maçta forma giyerken, 6 gol 2 asistlik bir per-
formans sergiledi. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’Un altyapısından yetişen ve 
uzun yıllar takımda oynadıktan sonra sezon başında takım-
dan ayrılarak Çaykur Rizespor ile anlaşan Selim Ay, ilk kez 
Konyaspor’a karşı forma giydi. Ligin ilk yarısında oynanan 
müsabakada kadroda olan ancak forma giyemeyen Selim 
Ay, Rizespor formasıyla Konyaspor’ karşı 90 dakika sahada 
kaldı. Bu sezon 19 karşılaşmada görev alan Selim Ay, gol 
ya da asist yapamazken 3 sarı kart gördü. Bülent Uygun’un 
takımın başına gelmesinden sonra ise düzenli olarak forma 
şansı bulan deneyimli stoperin 2022’ye kadar Rizespor ile 
sözleşmesi bulunuyor. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 34 22 6 6 72 35 37 72
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.HATAYSPOR 34 15 8 11 57 43 14 53
6.ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 15 52
7.GAZİANTEP FK 33 13 12 8 49 39 10 51
8.SİVASSPOR 34 12 15 7 47 40 7 51
9.KARAGÜMRÜK 34 13 11 10 49 40 9 50
10.GÖZTEPE 35 12 11 12 51 48 3 47
11.RİZESPOR 34 10 12 12 44 54 -10 42
12.ANTALYASPOR 35 9 15 11 36 47 -11 42
13.İH KONYASPOR 34 10 11 13 42 45 -3 41
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 34 8 11 15 26 43 -17 35
18.BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 -17 33
19.GENÇLERBİRLİĞİ 34 8 8 18 34 60 -26 32
20.ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 -23 31
21.DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 -27 26

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU
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1922 Konyaspor Tarsus’a konuk oluyor
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor, ligin 35.haftasında bu-
gün deplasmanda Tarsus İdman Yurdu 
ile karşılaşacak. Son haftalarda göstert-
diği başarılı performansla çıkışa geçen 
Yeşil-Beyazlılar geçen hafta sahasında 
Eyüpspor’a mağlup olsa da mücadelesiy-
le takdir kazanmıştı. 1922 Konyaspor’un  
bu mücadelesi bugün saat 15.00’de baş-
larken, Tarsus İlçe Stadyumu’nda oyna-
nacak. Karşılaşmayı hakem, Adem Sarı-
taş yönetecek.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligde 35.hafta mücadelesine çıkıyor. Ye-
şil-Beyazlılar, bugün deplasmanda Tar-
sus İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak. 
Geçen hafta oynanan Eyüpspor karşılaş-
masına dek 5 maçta 11 puan toplayan 
Yeşil-Beyazlılar, 16.sırada bulunuyor. Le-
vent Kartop’un takımın başına geçmesinin 
ardından oyun formatında da değişikliğe 

giden 1922 Konyaspor, bunun meyveleri-
ni son haftalarda almaya başlamıştı. Bu-
gün saat 15.00’de başlayacak olan zorlu 
karşılaşmada maçın hakemi ise Adem 
Sarıtaş olacak. Sarıtaş’ın yardımcılıklarını 

Gökhan Coşar ve Hakan Erkan yaparken, 
karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise 
Burak Demirkıran yapacak.
SON 10 MAÇTA YAVRU KARTAL ÜSTÜN 

Tarsus İdman Yurdu ile Karatay Ter-

mal 1922 Konyaspor arasında bugün oy-
nanacak karşılaşma öncesinde temsilci-
mizin son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor. 
Yeşil-Beyazlılar, söz konusu karşılaşma-
larda Tarsus İdman Yurdu’nu 5 kez mağ-
lup ederken, Tarsus İdman Yurdu ise 4 kez 
sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşmada da 
ise eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında 
Konya’da oynanan maçı ise Tarsus İdman 
Yurdu 2-1 kazandı.

RAKİP 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

35.haftadaki rakibi Tarsus İdman Yurdu, 
ligdeki son 2 karşılaşmasından galibiyetle 
ayrılamadı. Şu ana dek oynadığı 34 mü-
sabakada 48 puan toplayan ve 10.sırada 
yer alan Akdeniz ekibi, son iki maçından 
mağlubiyetle ayrıldı. Tarsus temsilcisi, 
Etimesgut Belediyespor’a ve geçen hafta 
ise deplasmanda Kastamonuspor’a mağ-
lup oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Genç Kartallar
Rize’yi geçemedi

TFF Gelişim Ligi’nde mücadele eden Konyaspor U19 
takımı, ligin 7.haftasında sahasında Çaykur Rizespor U19 
takımını ağırladı. Dün saat 13.00’de Tatlıcak Tesisleri’nde 
oynanan karşılaşmada Yeşil-Beyazlılar rakibiyle golsüz 
berabere kaldı. Genç Kartallar aldığı bu beraberlikle pua-
nını 12’ye çıkarırken, ligdeki üçüncü beraberliğini de almış 
oldu. 7 hafta sonunda 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlu-
biyet alan Konyaspor U19 takımı, ligin 8.haftasında deplas-
manda Hatayspor U19 takımı ile kozlarını paylaşacak. 
n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

İlhan Palut: Çok üzgünüz Guilherme’den siftah

İttifak Holding Konyaspor Teknik Di-
rektörü İlhan Palut, Çaykur Rizespor ma-
çının ardından yaptığı açıklamada çok üz-
gün olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk önce şunu ifade etmeliyim, çok 
üzgünüz. Tabelaya baktığımız zaman beş 
gol yedik. Bu durum, maçın değerlendiri-
lecek yönünü bırakmıyor. 

Bugün, ofansif anlamda ne kadar 
üretkensek defansif anlamda da hiç bir 

şey yapamayan, rakip ataklara karşılık 
veremeyen görüntümüz vardı. Genel bir 
takım savunmasıyla alakalı sorunumuz 
vardı.  Skor 2-1 olduktan sonra sıkıntılar 
yaşamaya başladık. Ne yazık ki bu ma-
çın sonuna kadar gitti. 3-2'den sonra risk 
aldığımız pozisyonlardan sonra çok eksik 
yakalandık. Söylediğim gibi gerçekten 
çok üzgünüz."
 n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un Brezil-
yalı futbolcusu Guilherme Sitya, Çaykur 
Rizespor karşısında takımının ilk golünü 
kaydederken, Konyaspor kariyerindeki 
ilk golünü de atmış oldu. Geçen sezonun 
devre arasında Jagiellonia takımından 
transfer edilen, 31 yaşındaki futbolcu 
geçen sezon 9 maçta forma giyebilmiş-

ti. Öte yandan bu sezona iyi başlayan ve 
performansını her geçen maç artıran Gu-
ilherme Sitya şu ana dek 32 maçta görev 
aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 6 asist-
le oynayan deneyimli sol bek, Rizespor 
karşısında da fileleri havalandırarak ilk 
kez gol sevinci yaşadı.
 n SPOR SERVİSİ



Üniversite eğitimini almak üze-
re 1955 yılında Türkmenelinden 
Türkiye gelen Ankara Üniversite-
sinde eğitimi tamamladıktan sonra 
Ankara’da çalışma hayatına başla-
yan ve 1992 yılında Konya’ya ta-
şınan Türkmeneli Dernekler Fede-
rasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı 
Konya’ya geliş hikayesini ve Konya 
ile ilgili düşüncelerini Konya Yeni-
gün Gazetesi okurları için anlattı. 

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

1955 Kerkük’te doğdum 1974 
yılında Türkmeneliden Anavatan 
Türkiye ye geldim. Bir yıl hazırlık 
gördükten sonra Ankara Üniversi-
tesi Tıp Fakültesini kazandım 1981 
yılında Üniversiteden mezun oldum 
daha sonra aynı Üniversitenin Göz 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı (Ankara 
Göz Bankası) dan ihtisasımı aldım. 
1986 yılında Aynı Üniversiteden 
mezun Hemşerim olan Kerküklü Dr 
İlham hanımla evlendim 1992 yılın-
da kızımız İlay Tuğçe dünyaya geldi. 
Aynı yıl Ankara’dan Konya ya taşın-
dık ve Konya Numune Hastanesin-
de Göz hastalıkları uzmanı olarak 
göreve başladım. Eşim Dr. İlham 
Beyatlı aynı hastanede Radyoloji 
uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
Kızım İlay Tuğçe 2019 yılında de-
rece ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinden mezun olduktan sonra 
Konya Numune hastanesi Acil ser-
visinde göreve başladı. Yabancı dil 
olarak Arapçanın yanı sıra İngilizce-
yi de iyi derecede bilmekteyim.  

Konya’ya yolunuzun düşmesi 
nasıl oldu, bunun hikayesini din-
leyebilir miyiz?

1987 yılında Ankara Kızılay Ziya 
Gökalp caddesinde muayene hane 
açarak hasta kabulüne başladım. 
Ameliyatlarımı özel hastanelerde 
icra etmekteydim. 1991 yılı sonu-
nu da eşim Dr İlhama Konya Özel 
Hayat Tomografi görüntüleme 
merkezinden bir teklif geldi.  Konya 
şehrinin muhafazakâr ve temiz bir 
il olduğunu öğrencilik döneminde 
Konyalı arkadaşlarımdan çok duy-
muşluğum vardı. 

Yeni doğmuş kızımın da bu 
güzel ilde büyümesinin hayırlı ola-
cağına inandığımdan Kararımı hem 
verdim ve Konya ya taşındık. Kon-
ya Aziziye caddesine muayenehane 
açtım ve Numune Hastanesinde 
göz hastalıkları uzmanı olarak göre-
vime başladım.

Konya sizi nasıl karşıladı, 
Konya’ya yerleşmenizin üzerin-
den geçen zaman içerisinde hem 
siz, hem çevreniz hem de sosyal 
hayatınızı etki eden ne gibi deği-

şimler oldu?
1991 tarihinde Konya ya ta-

şındığım ilk aylardan itibaren 
Konya’nın önemli şahsiyetleri ile 
tanışma şerefine erdim. Bunlar 
Konya’nın değişik bölgelerinde ika-
met eden pek çok Iraklı mültecilere 
yardım yaptıklarını gördüm. Iraklı-
ları tek çatı altında toplamak üzere 
1995 yılında Konya da’’ Irak Türkleri 
Kültür ve Yardımlaşma Derneğini’’ 
kurduk. Irk mezhep ayırım etmeden 
tüm Iraklıların sorunları ile yakından 
ilgilenmeye başladık. O dönemde 
Irak ve Kuzey Irak’ta da pek çok sı-
kıntılar yaşanmakta idi. Konya pek 
çok kez ilaç toplama kampanyaları 
düzenlemiş ve Konyalı doktorlar ile 
birlikte Sağlık timleri oluşturarak 
Erbil’e gitmiş çok zor durumda olan 
mazlum Iraklılara sağlık hizmeti 
sunmuştur gönüllü olarak Irak’ta 
sağlık hizmeti verenlerden biride 
bugün Milletvekilimiz olan Abdullah 
Ağralı’dır. Irak’ta Türkmenlere yapı-
lan haksızlık ve katliamları anlatmak 
üzere onlarca konferans ve sem-
pozyumlar düzenlenmiştir. Konya 
Irak Türklerinin sevici ile sevinmiş 
acısını yüreğinde his etmiştir. Bun-
dan dolayıdır ki Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kerkük’ü unutturmamak 
amacı ile Türkiye de ilk kez bir il en 
büyük caddelerinin birine Kerkük 
Caddesi ve en büyük mahalleleri-
nin birine Telafer Mahallesi ismini 
vermiştir. 

Konya pek çok Iraklı din adamı, 
öğrenci, doktor, kadın ve diğerleri-

ne eğitim kursları vermiştir. Konya 
Valiliği, Büyükşehir ve İlçe Beledi-
yeleri, Üniversiteleri, yerel medyası 
ve Sivil toplum Kuruluşları ile Irak 
halkını sıkıntılarını dile getirmiş 
fark gözetmeden bağrına basmış 
sorunları ile yakından ilgilenmiştir. 
Bugün Türkmeneli de yaşayanların 
dillerinde ve dualarında ‘ Allah Tür-
kiye’yi ve Konya’yı Korusun’ eksik 
olmamaktadır.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

1978 yılı Ankara Tıp Fakülte-
sinde öğrenci iken Konya’yı ziyaret 
etmiştim Konya gelişmemiş küçük 
bir il görünümünde idi. 2002 yılı 
sonrası gelişmeye başlayan Konya 
pek çok alanda birçok ilden daha 
önde yer almaktadır. Konya bugün 
bilim, sağlık, spor, medya, sos-
yal ve diğer alanlarda uluslararası 
arenada nam salmış nadir illerden 
biridir. Konya dünyadaki mazlum 
halkların yanında olmuş yardım 
etmiştir. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Kerkük Belediyesi ile ve Meram 
ilçe Belediyesi Telafer Belediyesi ile 
kardeş şehir ilan edilmiş ihtiyaçların 
giderilmesi için iş birliği yapılmıştır.

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

Diktatör Saddam Hüseynin 
Irak’ta iktidara gelmesi ile Irak en 
zor ve kanlı yıllarını yaşamaya baş-
lamıştır. 1974 yılında öğrenim için 
Anavatanım Türkiye’ye geldim, Tür-
kiye kamuoyuna Türkmenlerin sı-
kıntılarını anlatmak üzere Türkmen 
Derneklerinde görev alıp değişik 
illerde Konferans ve sempozyumlar 
düzenledik. 16 Ocak 1980 de Türk-
menlerin önde gelen liderlerinden 
şehit Doç. Dr. Necdet Koçak, Ab-
dullah Abdurrahman, Adil Şerif ve 
Dr. Rıza Demircinin idam edilmesi 
Türkmen davasının kırılma noktası 
olmuştur. Beş Türkmen kardeşim 
ile birlikte Irak Milli Demokratik Ör-
gütünü kurup Türkmenlerin siyasi 

mücadelesini başlatmış olduk. Se-
kiz sene siyasi mücadeleden sonra 
uluslararası mahfillerde sesimizi 
duyurmak amacı ile 1988 yılında 
Irak Milli Türkmen Partisini kurduk. 
Daha sonraki dönemlerde başka 
Türkmen Partilerinin kurulması ve 
farklı seslerin ortaya çıkmasından 
dolayı tüm parti ve Türkmen ku-
ruluşlarını tek çatı altında toplamak 
amacı ile Irak Türkmen Cephesini 
kurduk. Birçok Avrupa ve Arap 
ülkesinin yanı sıra üç kez Amerika 
Bileşik Devletlerine giderek Irak 
muhalefet toplantılarına katılıp 
Türkmen davasını savunduk. 1991 
den sonra kuzey Irakta Türkmen si-
yasi büroları açarak Türkmen halkı 
ile bir araya geldik teşkilatlar kurduk 
halkı organize etmeye başladık. Her 
sene en az iki veya üç kez Irak’a gi-
derek faaliyetlerimizi sürdürmekte-
yiz. 2003 ten sonra Irak Türkmeneli 
bölgesine sık ziyaretlerimiz olmuş-
tur ve devam etmektedir. Kerkük’e 
en son ziyaretimiz geçen ay Nisan 
2021 de olmuştur.2019 yılında Irak 
Bakanlar Kurulunun imzası ile ‘İbni 
Sine geliştirme ve sürdürülebilir 
Kalkınma Vakfını’’ kurduk sağlık ve 
eğitim alanında faaliyet gösteren 
Vakfımızın kurucuları Irak’ın değişik 
etnik ve mezhepten Akademisyen 
ve bilim adamlarından oluşmak-
tadır. Vakfımız Irak’ın tüm illerinde 
hiçbir ayırım gözetmeden hizmetini 
sürdürmektedir.  Akrabalarımız ve 
Irak halkı ile ilişkilerimiz kesilmedi-
ği gibi bugün Konya halkının des-
teği ile daha sıkı bir şekilde devam 
etmektedir. Zira Konya’nın Irak’a 
desteği artarak devam etmektedir.

Gittiğinizde size Konya’yı 
soruyorlar mı? Konya’yla ilgili 
muhataplarınıza neler anlatıyor-
sunuz?

Irakta Türkmenler Konya’yı 
medya ve basın aracılığı ile çok ya-
kından takip etmektedir. Kerkük’te 
olduğumuz dönemlerde Türkmen-
ler Konya da meydana gelen trafik 
kazası önemli projeler ve Konya 
da sosyal ve siyasi gelişmeleri bize 
sormakta son gelişmeleri öğren-
mek istemektedir. Bundan dola-
yıdır ki daha önceleri Konya yerel 
basın ve yayınlarını takip etmezken 
bugün çok yakından ilgileniyor ve 
takip etmekteyim. Irak On sekiz 
seneden beri komşularının içeride 
terörü destekleyerek Irak halkına 
çok acı yaşatmıştır. Ancak Türkiye 
Irak’ın tek komşu ülkesidir ki bugü-
ne kadar Irak halkına eşit mesafede 
olup ayırım yapmadan yardımını 
sürdürmüş ve sürdürmeyi devam 
ettirmektedir.

‘Konya uluslararası arenada 
nam salmış  illerden birisi’

Konya Numune Hastanesi'nde uzun yıllar göz doktoru olarak çalışan Türkmeneli Dernekler Federasyonu 
Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, Konya’nın uluslararası arenada nam salmış iller arasında olduğuna dikkat çekti
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