
Valilik Ramazan
tedbirlerini açıkladı

Hızlı ve kesintisiz 
hizmet dönemi 

Ramazan’la 
şifa bulalım

Konya Valiliği tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada, Ramazan 
ayı boyunca Konya’da koro-
navirüs vakalarının artmasını 
önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha 
Kurulu tarafından alınan tedbir-
ler hakkında bilgi verildi.  
n HABERİ SAYFA 5'TE

Meram Belediyesi, vatandaşla-
rın imarla ilgili işlemlerini kolay-
laştıracak yeni bir uygulamaya 
başladı. Taşınmazlarının imar 
durumunu öğrenmek isteyen 
vatandaşlar artık belediyeye 
gitmek zorunda kalmadan 
internet üzerinden istedikleri 
bilgiye ulaşabilecek.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Ramazan ayının bu yılki teması-
nın ‘Şifa Ayı Ramazan’ olduğu-
nu söyleyen İl Müftüsü Doç. Dr. 
Ali Öge, ay boyunca yapılacak 
olan vaazlarda Ramazan, oruç 
ve şifa vurgusu yapılacağına 
vurgu yaptı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya kazançlı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’nın hem yerelde birliktelik, hem de merkezi idarenin desteği 
anlamında tarihinin en önemli fırsatını yakaladığını vurguladı

KONYA, DIŞARIYA DAHA
AÇIK HALE GELECEK

Mevcut yatırımlar ve planlamalar 
hakkında bilgi vererek gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Başkan Altay, Sille 
Mahallesi’nde bulunan cephaneliğin 
Çumra’ya taşınacağını; Konya’nın 
turizm potansiyelini ilçeleriyle birlikte 
harekete geçireceklerini ve Konya’nın 
artık dışarıya daha açık hale geleceğini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

BİRLİK VE BERABERLİK 
İKLİMİNDEN GÜÇ DOĞDU

Şehrin istihdamına, ekonomisine, 
turizmine büyük katkı sağlayacak 
önemli projeleri hayata geçirdik-
lerini söyleyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Konya’nın tarihinde yakala-
dığı en önemli fırsat olan bu birlik 
ve beraberlik ortamı gıpta ile takip 
ediliyor. Kazanan Konya oluyor” 
dedi.

MEMLEKET ÖZLEMİNİ 
BİRARADA GİDERİYORLAR

KAŞIK BİLE TUTAMAZ
DEDİLER, REKOR KIRDI

‘YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN
MERKEZİNDE KUDÜS VAR’

ORUÇ TUTAN MÜMİN
NEFSİNE SAVAŞ AÇIYORARADIĞI İLAHİ AŞKI

BULUP MÜSLÜMAN OLDU

MERHUM PEKYATIRMACI
GÜZEL HATIRALAR BIRAKTI

GÜNÜMÜZ YAZARLARINDA
‘DİL’ KAYGISI MAALESEF YOK

Konya’da yaşayan Ispartalılar memleket hasretini 
Konya Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

çatısı altında buluşarak gideriyor. Dernek Başkanı Salih 
Şevket Yılmaz dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

n KONYA İLE YOĞRULANLAR 16’DA

Paralimpik Olimpiyatlarında kırdığı rekorlarla tarihe 
geçen milli halterci Nazmiye Muslu, hayat öyküsünü 
Yenigün’le paylaştı. Muslu, doktorların yarışamazsın 
demesine rağmen milli duygularının ağır basmasıyla 

müthiş başarılar elde etti. 
n GURBETTEN KONYA’YA BAKANLAR 7’DE

Es-Sirac Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 
Başkanı Hüsnü Şimşek, dernek olarak ümmetin manevi 

sembolünün yanında güç sembolü olma özelliği de 
taşıyan Kudüs’ü, çalışmalarının merkezine oturttuklarına 

dikkat çekti. n KONYA STK’LARI 10’DA

İslam aleminin önemli bir ibadeti olan oruç, bugün 
itibari ile başladı. Oruç tutan mümin, daimi bir ibadet 
şuuru içinde nefs engeliyle mücadele ediyor ve onu 

kontrol altında tutarak tesirini asgariye indiriyor. 
n İLMİHAL SAYFASI 14’TE

Aradığı ilahi aşkı 
Konya’da bulan ve Hz. 
Mevlana’yı tanıdıktan 

sonra Müslüman 
olup Havva adını 

alan Prof. Dr. Eva de 
Vitray Mayerovitch, 

Mevlana’nın felsefesini 
yansıtan kitaplar yazarak 

dünyada daha çok 
tanınmasını sağladı. 

n MEVLANA AŞIKLARI 9’DA

Konya’nın yetiştirdiği 
önemli değerlerden 
biri olan Merhum 

Hüseyin Pekyatırmacı, 
geride güzel hatıralar 
bıraktı. Güler yüzü, 
şefkatli tutumu, dost 

canlısı olma özelliğiyle 
herkesçe sevilen-

sayılan bir isim olan 
merhum Pekyatırmacı, 
örnek bir mümin olarak 
yaşadı. n PANDEMİDE 

KAYBETTİĞİMİZ 
DEĞERLERİMİZ 2’DE

Araştırmacı Yazar 
Prof. Dr. Ahmet 

Sevgi, “Dil, yazar ve 
sanatkârların elinde 
gelişip güzelleşir. 

Günümüzde yazar ve 
sanatkârların “dil” 
diye bir endişeleri 

olmadığını söylersem 
dilimizin bugünkü hâl-i 
pür-melâlini sanırım 
özetlemiş olurum” 

dedi. n KONYALI ŞAİR, 
SÖZ SANATÇILARI, 
BESTEKARLAR 8’DE

Hurdalardan doğdu,
tasarrufun adı oldu

‘Sigortalamadan ayakta
kalmak mümkün değil’

Ilgın’da hayvancılıkla uğraşan Emre Çayır ve kuzeni 
Levent Aslan'ın tasarladığı ve "Bitirim 4x4" adını 
verdikleri belden kırma forklift tipi iş makinesi, 

traktörün giremediği yerde kullanıcısına pratikliğiyle 
yakıt ve zamandan tasarruf sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 6'DA

Hasan Sarısaç Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sarısaç, günümüzde 
sigortacılık önemli bir sektör olduğu kadar, sigorta 
olmadan da bazı mesleklerin ayakta kalmasının zor 

olduğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE
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RAMAZAN'DA YENİGÜN

Başkan Altay, Konya’daki birlikteliğin berekete dönüştüğünü söyledi.

Konya ASELSAN, Konya için önemli bir istihdam kaynağı olacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı bölgesinde imalat çalışması yakında başlıyor. 



Pandemi döneminde Konya 
önemli isimlerini kaybetti. Birçok alim, 
ilim adamı, değerli isimler son 1,5 yıl-
da Hakk’a yürüdü. Onlardan geriye 
ise bıraktıkları güzel hasletler kaldı. 
Bu önemli isimlerden biri de merhum 
Hüseyin Pekyatırmacı. Ticaretle uğ-
raşan Merhum Pekyatırmacı, ticaret 
başta olmak üzere hayatının her ala-
nında İslam ölçülerine göre yaşayan 
bir isim olarak dikkat çekiyordu. Ka-
mil bir insan olarak bilinen merhum 
Pekyatırmacı, İslami hassasiyetinden 
dolayı oldukça seviliyordu. Ticari 
hayatında iş yerine faiz korkusuyla 
hiçbir zaman post cihazı koymayan 
merhum Pekyatırmacı, akraba, hasta, 
dost ziyaretlerine de önem vermesiyle 
biliniyordu. Bu anlamda her bayram-
da akrabalarını ziyaret etmeye çalıştığı 
bilinen merhum Pekyatırmacı, bu 
davranışıyla takdir topluyordu. 

GÖNÜL ALAN BİRİYDİ
Gönül adamı merhum Pekyatır-

macı, gerek ticaret hayatında gerek 
sosyal çevresince oldukça sevilen bir 
isim olarak biliniyor. Gönül kırmak ye-
rine gönül alan bir isim olan merhum 
Pekyatırmacı, halkın “meczup” diye 
tanığı insanlara değer verir onların ih-
tiyaçlarını görür, gönüllerini alırdı. Bu 
nedenle merhum Pekyatırmacı’nın 
dükkânı çarşıda meczupların mer-
kezi olarak bilinirdi. Selamlaşmaya 
oldukça önem veren merhum Pekya-
tırmacı, dükkânın önünden selamsız 
geçenleri durdurur selam vermelerini 
söylerdi. Bazen selamı unutarak dük-
kâna girenleri çıkarır tekrar selamla 
girmelerini isterdi. 

ŞEFKATLİ BİR İNSANDI
Merhum Pekyatırmacı, misafiri 

çok sever, her hafta birkaç gün dük-
kânda misafirlere ikramda bulunurdu. 
Merhum Pekyatırmacı, şefkatiyle de 
göze çarpıyordu. Ailesine karşı çok 
nazik ve şefkatli olan merhum Pek-
yatırmacı, hayvanları da çok severdi. 
Merhum Pekyatırmacı’nın her gün 
sabah namazından sonra doyurduğu 
30 civarında kedi olduğu biliniyor. 
Merhum Pekyatırmacı’nın, kedilere 
kasaptan pay bulamamışsa müşteri-
lere satılan etlerden alıp kedileri yine 
de doyurduğu biliniyor. 

PEKYATIRMACI İSLAM 
ÖLÇÜTLERİNE GÖRE YAŞARDI

Araştırmacı-Yazar Salih Sedat Er-
söz, Merhum Pekyatırmacı’yı kaleme 
aldı. Ersöz’ün kaleminden merhum 
Pekyatırmacı hakkında önemli bilgi-
ler;

10 Temmuz 1934 Konya doğum-
lu. İlk, orta ve Liseyi Konya’da okudu. 
Konya Ticaret Lisesinden sonra o za-
manki adıyla İstanbul Yüksek İktisat 
ve Ticaret Mektebinden mezun oldu. 
Babasının da ticaretle meşgul olması 
hasebiyle ticaret hayatına atıldı. 

Başta ticareti olmak üzere bütün 
hayatını İslâm ölçülerine uygun olarak 
yaşadı. Onun en önemli birkaç özelliği 
şöyle idi: Cemaate aksatmadan de-
vam eder, bu konuda asla taviz ver-
mezdi. Bayram arefesi alışverişlerinde 
dahi ezan okununca dükkânı kilitler 
bütün personel ile birlikte cemaate gi-
dilirdi. Çok hayırseverdi ailesinin dahi 
bilmediği birçok talebeyi okutmuştur. 
Bu konuda Orhan Gündüz beyin şöyle 
bir hatırası var. Orhan Gündüz 1974 
yılında İmam Hatip Okulundan mezun 
olunca Ortadoğu Teknik Üniversite-
sini kazanır. Ancak Ortadoğu Teknik 
Üniversitesinin Erzurum’da olduğunu 
zannetmektedir. Erzurum’da başka 
bir Üniversiteyi kazanan arkadaşıy-
la anlaşırlar. Erzurum’da beraber ev 
tutarak okumayı ve Cumartesi-Pazar 
günleri de çalışmayı kararlaştırırlar. 
Daha sonra Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi’nin Ankara’da olduğunu 
öğrenince hayalleri suya düşer. An-
kara gibi bir yerde maddi imkansızlık 

sebebiyle okuyamayacaktır. Bu dü-
şünceler içerisinde Çıkrıkçılar içinden 
geçerken sınıf arkadaşı Abdurrahman 
Büyükkörükçü ile karşılaşırlar. Hoş 
beş ve sohbet esnasında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesini kazandığını 
ancak okuyamayacağını söyler. Ab-
durrahman Büyükkörükçü kendisine 
burs temin edebileceğini söyler. Önce 
kabul etmez. Abdurrahman Büyük-
körükçü’nün, “sen burs vereni tanı-
mayacaksın, burs veren de seni tanı-
mayacak” demesi üzerine kabul eder. 
Temin edilen bu bursla 2 yıl Ortadoğu 
Teknik Üniversitesinde okur. Ancak 
daha sonra faşist damgası vurularak 
okula devam edemez. 2 yıl sonunda 
görüştüğü Abdurrahman Büyükkö-
rükçü’ye bursun kim tarafından veril-
diğini sorar ve Hüseyin Pekyatırmacı 
olduğunu öğrenir. Meğer Hüseyin 
Pekyatırmacı abimiz 8 öğrenciye sü-
rekli burs veriyormuş. Orhan Gündüz 
bunları anlattıktan sonra şöyle devam 
etti: “Öğrendikten sonra gittim, ziyaret 
ettim. Kendisi de beni o zaman tanıdı. 
Şimdi hiç tanımadığı halde iki kişinin 
referansıyla öğrencilere burs veren 
kişiler kaldı mı bilmiyorum. Allah, Hü-
seyin Pekyatırmacı abimize rahmet 
etsin. Mekânı cennet olsun.”        

Şu sözü çok tekrar ederdi: “Gel-
meyene git, vermeyene ver, taş atana 
ekmek at.”

ŞEFKATLİ BİRİYDİ 
Misafiri çok sever, her hafta bir-

kaç gün dükkânda misafirlere ikram-
da bulunurdu. Umre seferlerinden 
büyük zevk alırdı. Ailesine karşı çok 
nazik ve şefkatli idi.

Her gün sabah namazından sonra 
doyurduğu 30 civarında kedi vardı. 
Onlara kasaptan pay bulamamış-

sa müşterilere satılan şeylerden alır 
onları yine doyururdu. Pandemi sü-
recinde kızının “baba aman dikkat et 
hayvanlardan da virüs bulaşıyormuş” 
sözüne şöyle cevap vermişti. “Onların 
bakım işi de tamam kızım.” Dükkâna 

gelen hiçbir sail asla boş dönmezdi. 
Halkın meczup diye tanığı insanlara 
değer verir onların ihtiyaçlarını gö-
rür, gönüllerini alırdı. Onun dükkânı 
çarşıda meczupların merkezi olarak 
bilinirdi.

SELAMA ÖNEM VERİRDİ 
Selama çok önem verirdi. Dük-

kânın önünden selamsız geçenleri 
durdurur selam vermelerini söylerdi. 
Bazen selamı unutarak dükkâna gi-
renleri çıkarır tekrar selamla girmele-
rini söylerdi.

Batıla karşı tavizsizdi. Akrabası 
bile olsa asla hatır için söz söyle-
mezdi. Bazı akrabaları eşini onların 
yanına çıkarmadığı için onunla ilgiyi 
kesmişlerdi. Hocalarına karşı ciddi 
bir teslimiyeti vardı. Sevdiği büyükler 
konusunda dikkatli davranır arkaların-
dan kimsenin konuşmasına müsaade 
etmezdi.

FAİZ KONUSUNA 
DİKKAT EDERDİ

Faiz konusunda çok dikkatli dav-
ranırdı. Vefatına kadar dükkânına post 
cihazı koydurmamıştır.

Ziyaretleşme konusuna çok dik-
kat ederdi. Hastalara mutlaka ziyarete 
giderdi. Bayramlarda bütün akrabayı 
ziyarete çalışırdı. Uzaktan bile tanısa 
vefat edenlerin cenazelerine katılırdı.

Merhum Hüseyin abimiz Kapı Ca-
mii ile özdeşleşmiş bir insandı. Üni-
versite tahsili sebebiyle zamanında 
İstanbul macerası da olmuş. Babası 
dükkânı İstanbul’a taşıdığında, baba-
sının kucağına yanaşıp “Baba bizim 
yerimiz Kapı Camii yanı olmalı, bura-
larda neslimizi muhafaza edemeyiz” 
deyip onu ve kendisini yeniden Kapı 
Camii bitişiğine avdet ettirmiş.

Kendisini dükkânında sık sık ziya-
ret ederdim. Güler yüzü ile karşılar, bir 
şey ikram etmeden bırakmazdı. 80’li 
yıllarda bel fıtığına yakalanmıştım. Bir 
ara hiç yürüyemez vaziyette idim. O 
günlerde cep telefonu yok ama evler-
de sabit telefonlar vardı. Rahatsızlığı-

mı duymuş 
telefonla ara-
dı. Geçmiş 
olsun dedi 
ve ilave etti. 
“Ben geliyo-
rum, seni bir 
yere götüre-
ceğim.” Kısa 
süre sonra 
geldi. Yardımı ile zar zor yürüyerek 
arabasına kadar geldik. Beni Kova-
nağzı’nda Kömürcü Mehmet Ağa 
diye bilinen bele bakan bir adama gö-
türdü. Mehmet Ağa belimi çektikten 
sonra Hüseyin abim beni tekrar eve 
bıraktı. Daha sonra da sık sık arayıp 
durumumu takip etti.  

TAHİR HOCA’YI SEVERDİ 
Dünürü olduğu Tahir Büyükkö-

rükçü hocamızla ilgili sözleri şöyleydi:
“Ben hocamla 69 yılında hac 

yaptım. 70 yılında Erenköy’ü kurduk. 
Daha sonra birkaç defa hac, umre 
ziyaretlerimiz ve bazı seyahatlerimiz 
oldu. 

Hocam ilmi ile amil olan insani ka-
mil bir zat idi. Bu sebeple sözleri çok 
tesirli idi.”  Hüseyin abimiz bir akşam 
evde rahatsızlandı ama genel durumu 
iyiydi. Yakınlarının ısrarı ile hastaneye 
gitti. Bütün tahliller normal çıktı, eve 
gönderildi. Bir hafta sonra tekrar git-
tiğinde Meram Eğitim Araştırma Has-
tanesinde kovid teşhisi kondu. Yoğun 
bakıma alındı. 2 gün yoğun bakımda 
kaldıktan sonra 16.08.2020 tarihinde 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

Dünyalık olarak iki arzusu var-
dı. Biri cemaatten ayrılmama, diğeri 
kedilere bakmaya mahrum kalma-
ma. Bu iki arzusu da son ana kadar 
gerçekleşti ve kızına dediği gibi vakit 
tamam olunca kedilere bakma işi de 
tamamlandı. 

HERKESÇE SEVİLİRDİ 
Merhum Tahir hocamızın dü-

nürü, Abdurrahman Büyükkörükçü 
hocamızın kayınpederi olan Hüseyin 
abimiz itibarlı idi, herkes tarafından 
sevilir, sayılırdı. Sohbeti yerinde, özü 
sözü doğru ve en önemlisi de hayır-
severdi. Hayatın gayesini bilen, gidi-
lecek ebedi menzile kendisini hazırla-
yan, her hareketi ve her davranışının 
şuurunda olan ve heybesini hayırla 
dolduranlardan oldu. Allah rahme-
tiyle muamele etsin. Mekânı cennet 
olsun. Rabbim şehitler sınıfına dâhil 
eylesin. Son olarak Hüseyin abimiz-
le ilgili bilgilere ulaşmamda yardımcı 
olan Abdurrahman hocamıza ve oğlu 
Abdullah Pekyatırmacı kardeşime 
şükranlarımı sunuyorum.

İslam ölçülerine göre yaşadı
Konya’nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Merhum Hüseyin Pekyatırmacı, geride güzel hasletler bıraktı. Güler yüzü, şefkatli tutumu, dost canlısı olma özelli-
ğiyle herkesçe sevilen-sayılan bir isim olan merhum Pekyatırmacı, İslami konularda da oldukça hassastı. Bu anlamda Pekyatırmacı, örnek bir mümin olarak yaşadı  

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Merhum Hüseyin Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın amcasıdır.

Merhum Hüseyin Pekyatırmacı, Bedesten Çarşısı esnaflarından olup, Kapu Camii’nin de müdavimlerinden biriydi. 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                  2 °C 16°C

Karaman            1 °C 13°C 

Aksaray              2 °C      12°C

Ankara               2 °C        13°C Hicrî: 1 Ramazan 1442 -  Rûmî: 31 Mart 1437

Muhammedilik kimliğimizle vahiy 
ikliminde Ramazanda:

1-Şeytana, iblise, işbirlikçisi nefs-i 
emareye ve avarelerine karşı dik du-
rabilme, kimliği koruyabilme gücünü 
kazandıran Ramazan ayına kavuştuk 
elhamdülillah.

2-Nefs-i emarenin firavunluğuna 
karşı savaşabilme, önümüze kazdığı 
çukurları, kurduğu tuzakları, döşediği 
mayınları görüp yok edebilme gücünü 
kazanma ayına kavuştuk elhamdülillah.

3-İslam’ın temelinin atıldığı ilk har-
cının konduğu Ramazan ayına kavuştuk 
elhamdülillah.

4-Kulluktan, imandan, İslam’dan, 

Muhammedilik kimliğinden na-
sipsizlerin orucumuza, iftarımıza, 
imsakımıza, teravihimize, sahur-
larımıza dil uzatmalarına, alay et-
melerine karşı sabır zırhının kuşanıldığı, 
savaşın sabrın ve zaferin mevsimine, 
ayına kavuştuk elhamdülillah.

5-Kulu Ahsen-i takvim sırrına (planı, 
projesi maddesi ve manasıyla Rabbani 
olan) mazhar kılan zamana, ramz ate-
şinde günahları yakarak kemale erdiren 
ramazana kavuştuk elhamdülillah.

6-Sevap kazanmada sonsuzluk 
kervanına katılmayı sağlayan zamanın 
mevsimine kavuştuk elhamdülillah.

Allah Ademoğlunun yaptığı ibadet-

lerin sevap derecesini bir 
bir açıklamışken orucun 
sevap derecesini kendi ka-
tında bir sır gibi saklamıştır. 
Yarın amel defterlerimiz in-
şallah sağ taraftan verilince 
sonsuz heyecanla bu sırra 
bakacağız acaba derece 
nedir diye? 

7-Şeytanların zincire 
vurulduğu, sema kapıla-
rının ardına kadar açıldığı 
rahmet, merhamet ve kurtuluş mevsi-

mi Ramazana kavuştuk 
elhamdülillah.

Ancak şeytanların 
zincire vurulduğu haber 
verilirken iki ayaklıların 
zincire vurulduğundan 
haber verilmiyor. Yani 
onların serbest. Bu se-
beple imtihanımız çetin, 
sabır ve sebatla zaferi-
mizde o derece şanlı…

8-Rabbani renkler-
le boyanma ayına (belli bir süre emir 

gereği yememe, içmeme, bazı 
zevklerden vazgeçme suretiyle 
melekleşme, ilahi boya ile boyan-
ma) mevsimine kavuştuk elham-

dülillah.
9-Muhammedi kimliğin vize ayına 

kavuştuk elhamdülillah.
10-Vahiy ikliminde rahmet ayına 

kavuştuk elhamdülillah.
Bu ayda Rahman ve Rahim sıfat-

larının tecellileri doruk noktasına ulaşır. 
Zira Yüce Allah kulluğunu, idrak eden 
muvahhid müminlere rahmetle, şefkatle 
muamele etmeyi  zatına vacip kılmıştır. 
Nitekim En’am 54. ayette şöyle buyru-
lur: “Ayetlerimize inanlar sana geldi-

ğinde de ki: Size selam olsun. Çünkü 
rabbiniz rahmet etmeyi (yarattıklarına 
acıyıp esirgemeyi) kendi üzerinde yazdı. 
Durum şu ki: Sizden kim bilmeyerek 
bir kötülük yapar sonra ardından tövbe 
edip de kendini ıslah ederse şüphesiz 
Allah, yadırgayıcı ve esirgeyicidir”.

11-Kadir-i mutlak olan Allah, şa-
nına, azametine yakışır şekilde rahmet 
eder. Merhamet eder, acır, esirger. İşte 
ebedi cennet hayatının garantisi bu rah-
mete bağlıdır.

12-Risaletin gönderilmesi, (bu aya 
tahsisi) “Rahim” sıfatının tecellisinin 
gereğidir. Bu tecelliyattan Rabbim sizi 
mahrum bırakmasın. AMİN!

VAHİY İKLİMİNDE RAMAZANA KAVUŞTUK ELHAMDÜLİLLAH

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

Şehrin istihdamına, ekonomisine, turizmine büyük katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Altay, 
“Konya’nın tarihinde yakaladığı en önemli fırsat olan bu birlik ve beraberlik ortamı gıpta ile takip ediliyor. Kazanan Konya oluyor” dedi

Konya için elele veriyoruz!
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği 
basın toplantısıyla gündemdeki ko-
nuları ve yatırımları değerlendirdi. 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kül-
tür Merkezi’ndeki toplantıda geçen 
haftaki uçak kazasında şehit olan 
Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençce-
lep’e Allah’tan rahmet dileyerek 
konuşmasına başlayan Başkan Al-
tay, ayrıca 176’ncısı kutlanan Polis 
Haftası’nın da hayırlar getirmesini 
temenni etti. 

KONYA TÜM DÜNYAYA YARDIM 
ULAŞTIRAN BİR ŞEHİR 

Koronavirüs gölgesinde ikinci 
Ramazan’ın yaşanacağını dile geti-
ren Başkan Altay, “Camilerimiz açık 
ama teravih namazları toplu olarak 
kılınamayacak. Bizim için evlerimizi 
cami haline getirmek için bir fırsat. 
Çocuklarımızla birlikte ibadetlerimi-
zi yapmak için bu Ramazan’ı da bu 
şekilde değerlendirelim. Konya Bü-
yükşehir olarak biz açta açıkta kim-
se kalmaması için gayret ediyoruz. 
İnşallah Ramazan’da da gayretimiz 
sürecek. Ama Konya’nın hayırsever-
lerine, sanayicilerine, iş adamlarına 
da teşekkür ediyorum. Ramazan 
ayı adeta bir yardım seferberliğine 
dönüşüyor. Konya’nın tüm sokakla-
rında sivil toplum kuruluşlarımızın 
yardım dağıttığına şahitlik ediyoruz. 
Konya, sadece Konya’ya değil, tüm 
dünyaya yardım ulaştıran bir şehir. 
Tüm Konyalılara teşekkür ediyorum, 
hayırlı Ramazanlar diliyorum.” diye 
konuştu. 

KONYA ASELSAN, ŞEHRİN 
İHRACATINA BÜYÜK 
KATKI SAĞLAYACAK 

Belediyelerin asli görevlerinden 
birisinin de şehirlerde istihdam oluş-
turmak olduğunu aktaran Başkan 
Altay, “Şehri ne kadar imar eder-
seniz edin; parklarını, yollarını ne 
kadar güzel yaparsanız yapın eğer 
insanlar iş bulamıyorsa bu şehirde 
yaşamanın bir anlamı olmaz. Onun 
için tüm projelerimizde istihdama 
katkıyı mutlaka değerlendiriyoruz. 
Konya’nın en önemli markaların-
dan birisi artık ASELSAN Konya Si-
lah Sistemleri Fabrikası. ASELSAN 
Konya elhamdüllilah imalata başla-
dı. Süreç tamamlandığında sadece 
ASELSAN’da 1.200 kişi çalışacak ve 
bunların 800’ü mühendis olacak. 
Konya Büyükşehir’in bu işe katkısı 1 
milyon 570 bin metrekare arazimizi 
bedelsiz olarak Teknoloji Endüstri 
Bölgesi ilan edilmesi için devredil-
mesidir. Böyle önemli bir yatırıma 
büyük bir katkı sağlamış olduk. İn-
şallah Teknoloji Endüstri Bölgemiz 
ilk meyvesini ASELSAN olarak verdi 
ama ikinci ve üçüncü yatırımlar için 
de görüşmelere devam ediyoruz. 
Süreç tamamlandığında 4 bin kişi-
nin istihdam edilmesini planlıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

LOJİSTİK MERKEZİMİZ 
DAHA EFEKTİF ÇALIŞACAK 

Konya’nın üreten bir şehir oldu-
ğunu ve son günlerde Türkiye’nin ih-
racat rakamlarının neredeyse 1,5 katı 
ihracat oranına ulaştığını hatırlatan 
Başkan Altay, “Ürettiğimizi limanlara 
ulaştırmanın yolu da Lojistik Merkez. 
Burası 1 milyon metrekarelik alanda 
açıldı. Şu anda hizmet veriyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak Devlet 
Demir Yolları ile Lojistik Merkezin 
daha efektif işletilmesiyle ilgili bir ça-
lışma yürütüyoruz. İnşallah süreç ta-
mamlandığında Lojistik Merkezi’miz 

Konya’ya çok daha önemli hizmetler 
verecek.” açıklamasını yaptı. Geçtiği-
miz aylarda temeli atılan Eski Sanayi 
ve Karatay Sanayii’nin yeni yerine 
taşınma sürecinde olduğunu aktaran 
Başkan Altay, “Burada istihdama iki 
büyük katkımız var. Birincisi bu işin 
yapımı sırasında ciddi bir istihdam 
oluşacak. Çünkü TOKİ yaklaşık 1 
milyar 200 milyon liralık bir yatırım 
yapıyor. İnşallah süreç 36 ay içinde 
tamamlanacak ve Konya’mız bu gü-
zel sanayiye kavuşacak. İkinci katkısı 
da iki sanayinin de mevcut fiziki ha-
liyle artık şehrimize hizmet etmek-
ten çok uzaktaydı. Dolayısıyla insan-
lar eleman çalıştırmak için neredeyse 
mekanı kullanamıyorlardı. Kendileri 
bile çalışmakta zorlanıyordu. Böy-
lece buraya taşınmayla birlikte yeni 
istihdam imkanlarının oluşacağına 
da inanıyoruz. İnşallah Yeni Sanayi 
Sitesi hem yapım aşamasında hem 
de tamamlandıktan sonra Konya’da 
istihdama çok önemli bir katkı sağla-
yacak.” ifadelerini kullandı. 

KONYA’YI DAHA ÇOK DIŞA AÇMAK 
YENİ DÖNEM HEDEFLERİMİZDEN 
Konya’nın istihdamıyla ilgili 

önemli vurgularından birisinin de 
turizm olduğunun altını çizen Baş-
kan Altay, şöyle devam etti: “Konya 
çok güzel bir şehir. Konya’yı daha 
çok dışa açmak yeni dönemde he-
deflerimizden birisi. Konya’nın gü-
zelliklerini herkesin görmesini arzu 
ediyoruz. Konya, Çatalhöyük’ten iti-
baren 10 bin yıldır şehir hüviyetini 
korumuş dünyadaki ender yerleşim 
alanlarından birisi. Çünkü bazı me-
deniyetler bazı şehirleri ihya etmiş 
ama tarih süreci içinde onlar unutul-
muş. Konya, bir payitaht şehir olarak 
bu büyüklüğünü, bu güzelliğini sür-
dürmeye devam eden şehirlerden. 
Bu manada şu anda yaptığımız en 
önemli işlerden birisi de Alaaddin 
Caddesi’ndeki cephe iyileştirmele-
ri. Birinci etabı tamamladık. Şimdi 
ikinci etapta 40 binadaki iyileştirme 
çalışmalarına devam ediyoruz. Proje-
mizi İLBANK ve Çevre Bakanlığımı-
zın katkısıyla yürütüyoruz. İnşallah 
tamamlandığında o bölgeye gelen 
ziyaretçilerimiz için adeta yeni bir 
nefes olacak. Burada ticarette büyük 
bir canlanma bekliyoruz.” Konya\'nın 
turizmiyle ilgili de çok büyük bir ça-
lışma yapılması gerektiğine değinen 
Başkan Altay, “Bunun için de bir 
Turizm Master planı çalışması baş-
lattık ve Konya Turizm Master Planı 
tamamlandı. İnşallah bu çerçevede 
çalışmalara başladık. Konya’yı sade-
ce Meram, Selçuklu, Karatay olarak 
değerlendirmiyoruz. Turizm potansi-
yeli olan tüm ilçelerde turizm ile ilgili 
önemli çalışmalar yapmayı planlıyo-
ruz. Öne çıkan Akşehir, Beyşehir, İv-
riz gibi markalarımızı tanıtılması ile 

ilgili çalışma yapıyoruz.” dedi. 
MEVLANA ÇARŞISI VE 

ALTIN ÇARŞI DÖNÜŞÜMÜ 
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı 

dönüşümünün de Konya açısından 
çok önemli işlerden birisi olduğunu 
vurgulayan Başkan Altay, “Elham-
dülillah Mevlana Çarşısı’nın yıkımı 
bitti. Şu anda imalata başladık. Altın 
Çarşı’da da yıkım tamamlandı. İn-
şallah bu ayın sonu itibariyle orada 
da imalatı planlıyoruz. Süreç çok iyi 
ilerliyor. Korona nedeniyle zaten es-
nafımız birçoğu kapalıydı. Bu zaman 
dilimine gelmesi nedeniyle de inşaat 
çok hızlı yürüyor. Projeyi çizen dün-
yanın en önemli mimarlarından bi-
risi. Bu da bizim için çok önemli bir 
artı. İnşallah yılsonuna gelindiğinde 
bu binaları ticarete kazandırmış ola-
cağız.” şeklinde konuştu. 

KOMEK’TE İKİ ÖNEMLİ 
MARKA OLUŞTURULDU 

Konya’nın en önemli markala-
rından birisinin de KOMEK olduğu-
na değinen Başkan Altay, “Şu anda 
69 merkezde eğitimlerimiz devam 
ediyor. KOMEK’te iki önemli marka 
oluşturduk. Birisi Anatoya adıyla bir 
oyuncak markası oluşturuldu ve Zey-
be bir çanta markasıdır. Bu iki marka 
üzerinde KOMEK kursiyerlerimizin 
ürettiklerinin pazarlanmasıyla ilgili 
bir çalışma yürütüyoruz.” diye ko-

nuştu.
TARIMA 277 MİLYON TL’LİK DESTEK 

Seçildikleri ilk günden itibaren 
kendilerine önemli bir hedef belirle-
diklerini vurgulayarak konuşmasını 
sürdüren Başkan Altay, tarım des-
tekleriyle ilgili şunları söyledi. “Kon-
ya bir tarım şehri. Tarımsal destek-
ler konusunda bugüne kadar 210 
milyon liralık sulama, 67 milyon 
liralık da fiden ve fide desteğinde 
bulunduk. Çiftçilerimizin her za-
man yanında olmaya olduk olmaya 
da devam edeceğiz.” Başkan Altay, 
“Arazilerimizi tarıma kazandırıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon kilometre-
kare alanda tarımsal üretim için to-
hum ekimi gerçekleştirdik. Burada 
amacımız Konya'da suya dayanıklı 
tohumlarla ilgili bir deneme üreti-
mi yapabilmek. Meram\'da ve Kulu 
Ömeranlı’daki boş arazileri tarıma 
kazandırdık. Buradan elde ettiğimiz 
gelirleri de sosyal destek de kullan-
maya arzu ediyoruz.” dedi. 

KOSKİ’DEN İKİ YILDA 
474 MİLYON LİRALIK YATIRIM 
Başkan Altay, son iki yılda 31 il-

çede KOSKİ olarak 474 milyon liralık 
yatırım gerçekleştirildiklerini belirte-
rek, ilçelerdeki altyapı yatırımları ve 
şehir merkezindeki Keçili Kanalı Ana 
Kolektör Hattı, Sancak-Büsan, Re-
al-Otogar, Sille AK – Barış Caddesi, 

Akıncılar – Kent Plaza, Karatay Sa-
nayi, Gazze Caddesi – Tıp Fakültesi, 
Kanalizasyon 3. Bölge Ana Kollektör 
Hatlarıyla ilgili de bilgi verdi. 

MEVCUT SU VARLIĞIMIZI 
TASARRUFLU ŞEKİLDE

 KULLANMALIYIZ 
Başkan Altay, şehir genelinde 

yaptıkları atık su arıtma tesisleriyle 
ilgili de şunları söyledi: “İlçelerin bir 
kısmında atık su arıtma tesisleri yok. 
Son 2 yılda Karapınar Atık Su Arıt-
ma Tesisini tamamladık. Bu yıl Tuz 
Gölü’nü koruma kapsamında Cihan-
beyli, Gölyazı, Ömeranlı ve Tuzyaka 
Atık Su Arıtma Tesislerinin imalatı-
na başladık. Yine Beyşehir’i koruma 
kapsamında Huğlu ve Üzümlü’de de 
Atık Su Arıtma Tesisi’ne başladık. 
İnşallah bu yıl Çumra ve Ilgın\'da da 
başlayacağız. Yüz milyonlarca lirayı 
bunun için harcıyoruz. Konya\'nın 
atık su arıtma ile ilgili problemlerini 
çözmeyi hedefliyoruz. Bu, Konya\'nın 
en önemli konularından birisi.” Kon-
ya olarak su fakiri bir şehirde yaşadı-
ğımızı kaydeden Başkan Altay, “Lüt-
fen suyu tasarruflu kullanalım. İsraf 
etmeyelim. Özellikle iklim değişikli-
ğinden sonra Konya\'nın en önemli 
meselelerinden birisi su oldu. Ne ka-
dar dışarıdan su getirirsek getirelim 
en önemli iş, mevcut su varlığımızı 
tasarruflu şekilde kullanmak. Bunun 
için ciddi kampanyalar yürütüyoruz. 
Kayıp-kaçaklarımızı azaltmakla ilgili 
de çalışmalar yürütülüyor. Sadece 
2020 yılında yaptığımız kayıp-kaçak 
çalışmasıyla 13 milyon metreküp 
suyun boşa gitmesini önledik. Konya 
merkezde Avrupa standartlarında 
merkez dışındaki 28 ilçemizde de 
Avrupa standartlarına getirmek için 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” cüm-
lelerini kullandı. 

SİLLE’DEKİ CEPHANELİK ÇUMRA 
TARAFINA TAŞINIYOR 

Sille'deki Cephanelik konusun-
da da sona gelindiğine değinen 
Başkan Altay, “İnşallah 2 ay içeri-
sinde cephaneliğin taşınacağı Çum-
ra bölgesinde imalata başlamayı 

planlıyoruz. En geç 2 yıl içerisinde 
tamamlayacağız. Sille\'deki cepha-
nelik şehir merkezinde çok yakın bir 
alandan taşınmış olacak. Bizim için 
çok önemli bir güvenlik problemi 
oluşturuyordu. Çumra\'da yerleşim 
yerlerinden uzak ve en önemlisi de 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık yeni 
tip mühimmatını depolayabileceği 
standartta bir tesis inşa ediyoruz. 
Cephaneliğin bulunduğu 1 milyon 
878 bin metrekarelik alanda Kon-
ya Büyükşehir Belediyemize rezerv 
alan olarak devrediliyor. Burada 2 
katlı ve 4 katlı binalardan oluşan bir 
mahalle inşa etmeyi planlıyoruz. Bu 
inşa ettiğimiz alandan oluşacak gelir 
de kentsel dönüşüm faaliyetlerinde 
kullanılacak. Konya\'nın menfaatine 
bir anlaşma gerçekleşmiş oldu Şeh-
rimize hayırlı olsun.” diye konuştu. 
Konuşmasında Akyokuş Kasrı proje-
sine de değinen Başkan Altay, “Bunu 
ilk kez kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu 
bölgede Konya’ya yakışır bir resto-
ran, kafeterya ve seyir terasları inşa 
edeceğiz. Konya mutfağının en güzel 
örneklerini burada gerçekleştiriyo-
ruz. Konya mutfağının öne çıkması 
için yaptığımız çalışmalarda da bu-
rası aynı zamanda Mutfak Sanatları 
Merkezi olarak da kullanılacak. Kon-
ya'nın yeni çekim merkezlerinden 
birisi olacak. 11.200 metrekarelik bir 
alanda Konya yakışır bir restoran için 
iki ay içerisinde imalata başlamayı 
planlıyoruz.” dedi. 

İLK KEZ ORUÇ TUTAN 
ÇOCUKLARA SÜRPRİZ 

Başkan Altay son olarak geçen 
yılki Ramazan ayında başlattıkları 
güzel uygulamayı bu yıl da sürdü-
receklerini dile getirerek, “7-10 yaş 
arasındaki çocuklarımıza ilk oruç he-
diyesi vermeyle ilgili çalışmamız de-
vam edecek. Geçen yıl çok yoğun bir 
talep olmuştu. Bu yıl sayıyı 42 bine 
çıkarıyoruz. İnşallah çocuklarımızın 
Ramazan'da zihinlerinde bir hatıra 
kalsın diye 42 bin çocuğumuza ilk 
kez oruç tuttuklarını beyan ettik-
lerinde Konyalılar adına bir hediye 
göndermeyi planlıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

BU BİRLİK VE BERABERLİK 
KONYA İÇİN FIRSATTIR 

Başkan Altay, konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Tüm bu işlerin arka-
sında kocaman bir emek var. ‘Hep 
birlikte el ele verdik Konya’nın ha-
yallerini bir bir gerçekleştiriyoruz’ 
sözü artık slogan olarak kullanılıyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyo-
nuyla Genel Başkan Yardımcımız-
la, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, 
Sağlık Bakanımızla, İl Başkanımızla, 
milletvekillerimizle, belediye baş-
kanlarımızla, teşkilatlarımızla, mesai 
arkadaşlarımızla bu şehre daha fazla 
ne yapabiliriz diye gece gündüz de-
meden gayret ediyoruz. Bu birlik ve 
beraberlik Konya tarihinin yakaladığı 
en önemli fırsattır. Bu birlik ve bera-
berlik gıpta ile takip ediliyor. Konya 
kazanıyor. 2024 yılına geldiğimizde 
bir geriye dönüp baktığımızda Kon-
ya\'da bu 5 yılda ne kadar çok şeyin 
değiştiğine hep birlikte şahit ola-
cağız. İnşallah Konya\'nın emanete 
sahip çıktığı gibi biz de 2024\'e ka-
dar bu emanete sahip çıkacağız ve 
Benim Şehrim Projesi kapsamında 
söylediğimiz her şeyi fazlasıyla yeri-
ne getireceğiz.” dedi. Konuşmaların 
ardından Başkan Altay, basın men-
suplarının sorularını cevapladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Hasan Sarısaç Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sarısaç, günümüzde sigortacılık 
önemli bir sektör olduğu kadar, sigorta olmadan da bazı mesleklerin ayakta kalmasının zor olduğunu söyledi

‘Sigortalamadan ayakta
kalmak mümkün değil’

Hasan Sarısaç Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Sarısaç, Konya’da sigortacılı-
ğın yıldızı parlayan sektörün başında 
geldiğini söyledi. Sarısaç, “Sigortacı-
lık sadece Konya’mız’ da değil, ülke-
mizde yıldızı parlayacak sektörlerin 
başında gelmektedir.  Gelişen şart-
larla birlikte her geçen günde sigor-
tanın önemi giderek artıyor. İlimizde 
Konya Sigorta Acenteler Derneğini 
kayıtlı 110 Sigorta Acentesiyle bir-
likte toplam 420 sigorta acentesi 
mevcuttur. Her biri en az 3 ile beş 
kişi çalıştırmaktadır. Çalışanların ai-
leleriyle birlikte sektörden 6 bin kişi 
geçimini sağlıyor. Önü açık bir sek-
tör olduğundan şehrimizde iyi yönde 
gelişiyor” dedi. 

SİGORTACILIĞI EN İYİ YAPAN 
KURUM OLMAYI HEDEFİNDEYİZ
Sigortacılığı en iyi yapan kurum 

olma hedefinde olduklarını dile ge-
tiren Hasan Sarısaç, verdikleri hiz-
metler hakkında şu bilgileri verdi: 
“Şirket olarak sigorta hizmetlerimiz 
şöyledir; Araç, Yangın, Sağlık, Dep-
rem, Mühendislik Sigortaları, Hayat 
sigortaları ve BES, Nakliyat, Tarsim 
Tarım Sigortaları, Sorumluluk Si-
gortaları ile Hekim sorumluluk si-
gortası, ya da tam adı ile Tıbbi Kötü 
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası gibi hizmetleri 
veriyoruz. Gelişen dünyada, değişen 
sektörümüzde geçmişten aldığımız 
güçle kendimizi yenileyerek, hizmet 
kalitemizi artırarak, şirketimizi ge-
leceğe taşıyarak, Uzman ve kaliteli 
personelimizle sektörde güvenilir, 
başarılı ve atak bir yapıda olmanın 
yanında, sigortacılığı en iyi yapan 
bir kurum olmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu.

Hasan Sarısaç kimdir? Kendi-
nizden bahsedermisiniz? 

1964 Konya doğumluyum. İlko-
kul, orta ve lise eğitimimi Konya’da 
tamamladım. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi mezunuyum. Çe-
şitli sektörlerde ticaretle uğraştım. 
1990 yılında kısa dönem askerlik 
hizmetimi tamamladım. Askerlik 
dönüşümde sigortacılık sektöründe 
çalışmaya başladım.  Sigortacılık fa-
aliyetlerim hala devam etmektedir. 
Çok çeşitli STK’lar da görev yap-
tım. Bunlar, Konya Balkan Türkleri 
Dayanışma Derneğinin üç dönem 
başkanlığını yaptım. Futbol Adam-
ları Derneği Konya şubesinde de üç 
dönem yönetim kurulu üyesi olarak 
görev aldım. Şu anda Konya Ticaret 
Odası 66. Meslek (Sigorta Hizmetle-
ri) komitesi başkanlığı ve yine Konya 
Sigorta Acenteler Derneği Başkan 
Yardımcılığı görevlerini yürütmek-
teyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. 

Kaç yıldır sektördesiniz?
30 yıldır bu mesleği yürütüyo-

rum. Sektörün her dalında poliçe 
hazırlama, hasar süreçleri, tahsilat 
ve muhasebe. Hemen hemen her 
alanında görev yaptım. Sigorta ko-
nulu birçok eğitim, seminer ve top-
lantılara katıldım. Bu konuda birçok 
mecrada konuşmacı ve panelist 
olarak elimizden geldiğince fikirle-
rimizi, sektörün daha ileriye gitmesi 
için çabalarımızı gösterdik. Şükürler 
olsun mesleğimiz için çok olumlu 
konularda emeğim oldu.

Konya’daki sektörü ve gelece-
ğini değerlendirebilir misiniz? İstih-
dam ve ekonomiye katkısı hakkın-
da neler söylersiniz?

Sigortacılık sadece Konya’mız’ 
da değil, ülkemizde yıldızı parlaya-
cak sektörlerin başında gelmektedir. 

İlimizde Konya Sigorta Acenteler 
Derneğini kayıtlı 110 Sigorta Acen-
tesiyle birlikte toplam 420 sigorta 
acentesi mevcuttur. Her biri en az 3 
ile beş kişi çalıştırmaktadır. Çalışan-
ların aileleriyle birlikte sektörden 6 
bin kişi geçimini sağlıyor. Önü açık 
bir sektör olduğundan şehrimizde iyi 
yönde gelişiyor. 

Ülkemizin ekonomisi geliştikçe 
risklerde kendiliğinde çoğalmakta-
dır. Birde bulunduğumuz coğrafi 
konum, deprem ve çeşitli iklimsel 
değişikliklerin merkezi konumun-
dadır. Dolayısıyla bu risklerle mü-
cadele edebilmenin en önemli yolu 
sigorta sektörüne sahip çıkmak ve 
risklerimizi sigorta ettirmekten geç-
mektedir. Bu yüzden dünyada bu 
sektörün büyük şirketlerinin hepsi-
nin ülkemizde faaliyet gösterdiğini 
görmekteyiz. Bunların her biri ülke-
mizde bulunduklarını süre içerisinde 
binlerce kişiye istihdam etmekte ve 
yatırımları ileride ülke ekonomisine 
çok değerli katkıları bulunmaktadır. 
Birde ülkemizde aldıkları riskleri 
uluslararası piyasalarda paylaşarak 
olası büyük olumsuzlukları bertaraf 
etmektedirler.

Sektördeki hizmetleriniz hak-
kında bilgi verir misiniz?

30 yılı aşkın sigorta sektöründe-
yim. İşimizi iyi yaparak hem Kon-
ya’mıza hem ülkemize katkı sağla-
maktayım. Şirket olarak verdiğimiz 
sigorta hizmetlerimiz şöyledir; Araç, 
Yangın, Sağlık, Deprem, Mühendis-
lik Sigortaları, Hayat sigortaları ve 
BES, Nakliyat, Tarsim Tarım Sigor-
taları, Sorumluluk Sigortaları ile He-
kim sorumluluk sigortası, ya da tam 
adı ile Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
gibi hizmetleri veriyoruz. 

Gerek Konya’da gerekse ülke 
genelinde Pazar durumunuz nedir? 

Sigortacılık tam manasıyla bir 
finans sektörüdür. Dolayısıyla eko-
nomik değerlerin artması hem mal, 
hem de can risklerini de beraberin-
de getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde 

bu sektör çok daha ileri seviyededir. 
Biz daha gelişme olan ülkelerin içe-
risinde yer almaktayız. Bunun için 
Dünyanın sayılı şirketleri ülkemiz-
de yatırım yapmışlar ve yapmaya 
da devam etmektedirler. Bizlerinde 
katkısıyla bu sektörde çok çalışmaya 
ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla pasta 
büyüyünce bizler de bundan nasibi-
mizi almak isteyeceğiz. Bunun için 
pastayı daha da büyütmek hepimi-
zin gayretleri ile oluşacaktır. Tabi ki 
sektörde uzun yıllar bulunmamız 
kendi adımıza avantaj olmaktadır.  

Konya genelinde kaç tane şube-
niz var? Türkiye genelinde şubeler 
düşünüyor musunuz?  

Şu anda başka bir şubemiz bu-
lunmamaktadır. Ama yaptığım iş ve 
coğrafi konum bir sınırlama getir-
mediği, teknolojinin gelişmiş nimet-
lerinden faydalanacak ülkemizin her 
yerinde hizmet verebilmekteyiz.

Çalıştırdığınız kişi sayısı kaçtır?
Şirketimiz de 5 arkadaşımıza iş 

verebilmekteyiz. Bunun yanında bil-
gi işlem teknolojisini aktif kullanarak 
çalışan sayısından mümkün oldu-
ğunca tasarruf sağlamaktayız.

Kalite anlayışınız nasıldır? Ka-
lite çalışmalarınız ve hangi kalite 
belgeleriniz vardır? 

Bizim sektörün ana teması ha-
sar olgusudur. Bağlı bulunduğumuz 
müşteri potansiyelimizden herhangi 
bir hasar oluştuğunda bizlerde ça-
lıştığımız ana şirketlerimizle birlikte 
çalışarak müşterimizin mağduriyeti-
ni giderebilene kadar hizmet etmek-
teyiz. Bu iş ne kadar kısa ürede ve 
eksiksiz olarak yerine getirebilirsek 
o da bizim müşteriler karşısında gü-
venimizi tesis eder. Yani kalitemizi 
ortaya koyar. 30 yıldır bu işi yapı-
yorsanız kaliteden taviz vermeniz 
imkânsızdır.

Firma olarak hedefiniz nedir? 
(Ciro ve istihdam ve gelecek için)

Firma olarak her zaman sürdü-
rebilir ve müşteri odaklı olarak müş-
teri memnuniyetini ön planda tut-
maktayız. Yoksa bu işi yürütülemez. 
Onun için işini iyi yapan takip eden, 
uzman kadro ile çalışmaktayız. Geç-
mişten aldığımız güçle kendimizi 
yenileyerek, hizmet kalitemizi artı-
rarak, şirketimizi geleceğe taşıyarak, 
sektörde güvenilir, başarılı ve atak 
bir yapıda olmanın yanında, sigor-
tacılığı en iyi yapan kurum olmayı 
hedeflindeyiz.

Pandemi sürecinde nasıl bir hiz-
met veriyorsunuz?

Covid-19 ülkemizde 11 Mart 
2020 de görülmesi üzerine bizim 
sektörümüz ana firma çalışanları 
ve bizlerde bir müddet evlerimiz-
de çalışmaya başladık. Daha sonra 

normalleşme adımlarıyla beraber 
ofislerimize geri döndük. Tekno-
lojiyi yakından kullandığımız için 
sorun teşkil etmedi. Ziyaretlerimizi 
mümkün olduğunca kısa tutup po-
liçe alışverişlerimizde de teknolojiyi 
kullanmaya başladık. Normal döne-
me dönmeyi eskisi gibi karşılıklı otu-
rup ikramlarda bulunmayı fazlasıyla 
özledik. İnşallah bu konuda daha iyi 
oluruz. Ve tüm ülke vatandaşları-
mızla birlikte refah seviyesine yük-
seliriz.

Yaşadığınız sorunlar nelerdir?
Yaşadığımız sorunlar mutlaka 

var. Ben bunu ikiye bölüyorum. 1) 
Mesleki problemlerimiz bunların 
çözümü için benimde içinde bulun-
duğum platformlarda çalışmalarımız 
devam ediyor. Mesleğimizi daha 
bilinir, güvenilir ve daha da kazanç-
lı kılmak için gayretlerimiz devam 
etmektedir. 2) Ülkemizin şu anda 
içinde bulunduğu ekonomik durum. 
İnşallah bu konuda da daha iyi olma-
lıyız. Ve tüm ülke vatandaşlarımızın 
refah seviyesi yükselir.

Hükümetten ve Konya yöneti-
cilerinden beklentileriniz nelerdir?

Konya’mız ülkemizin coğrafi 
olarak en büyük kenti. Dolayısıyla 
büyüklük sorunlarının da büyüğünü 
beraberinde getiriyor. Saha geniş 
olunca her yere hizmet götürmek 
biraz zor oluyor. İnşallah sorunla-
rın tespiti düzgün yapılırsa üzerine 
düşülerek giderilmesi de kolay hale 
gelir. Vatandaşlarımızı dinleyerek 
onların isteklerine göre doğru hiz-
metler ile katkı sağlanırsa herkes 
memnun olur. Bizimde bizi yöne-
tenlerden istediğimiz budur.

Sektörün geleceği hakkında ne-
ler söylersiniz? Neler yapılmalıdır?

Sektörümüz gelişmeye açık bir 
sektör. Fakat bazı yapısal sorunla-
rımız var. Bunun bizim sektörü yö-
netenlere her defasında iletiyoruz. 
Fakat ülkemizde bazı şeyleri yap-
mak öyle kolay olmuyor. İlerleyen 
zamanlarda bu sorunlar çözülür. 
Temennim sigorta sektörünün ge-
lişmiş ülkeler seviyesine bir an önce 
gelmesidir. Ferah bir yapı içinde ol-
mamızdır.

İletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?

Ülkemin Barış ve Huzur içeri-
sinde yaşamını sürdürmesi, eğitim 
ve sağlık konusunda da hiç zorluk 
çekmeden bütün hizmetlerden fay-
dalanması. Toplumsal adaletin üst 
seviyede kullanılıyor olmasını te-
menni ediyorum. Bunlarında en kısa 
sürede gerçekleşir. Konya Yenigün 
Gazetesine ve size bu güzel hizmeti-
nizden dolayı teşekkür ederken, ba-
şarılarınızın devamını dilerim.

Hasan Sarısaç
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Konya Valiliği Ramazan’da pandemi tedbirlerini açıkladı
Konya Valiliği tarafından ya-

pılan yazılı açıklamada, Ramazan 
ayı boyunca Konya’da koronavi-
rüs vakalarının artmasını önlemek 
amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu ta-
rafından alınan tedbirler hakkında 
bilgi verildi. 

Açıklamada, “Vatandaşlarımı-
zın toplu katılım gösterdiği iftar, sa-
hur gibi kalabalık grupları bir araya 
getiren her türlü etkinliğe ve iftar 
çadırlarına müsaade edilmeme-
sine, bu noktada son dönemlerde 
salgının yayılımında ev içi bulaşma 
oranının yüksekliği hususu da göz 
önünde bulundurularak vatandaş-
larımızın iftar veya sahurlarda mi-
safir kabul etmemeleri konusunda 
farkındalıklarını artıracak faaliyetler 
ve duyurulara önem verilmesine,

Teravih namazlarına ilişkin uy-
gulamanın Diyanet İşleri Başkan-
lığının duyurusuna uygun şekilde 
devam ettirilmesine, öte yandan 
salgının oluşturduğu riskin artırıl-
maması açısından teravih namazı 
nedeniyle evler başta olmak üzere 

çeşitli yerlerde bir araya gelinme-
mesi gerektiği konusunun vatan-
daşlarımıza sık sık duyurulmasına,

Ramazan pidesi ve ekmek sa-
tışı ile ilgili olarak Ramazan ayı sü-
resince iftar saati ve hemen önce-
sinde oluşabilecek pide kuyrukları 
ve yoğunluğun oluşturacağı riskin 
önlenmesi amacıyla fırınlardaki 
özel sipariş üretimi de dahil pide 
ve ekmek üretiminin iftardan 1 
saat önce sonlandırılmasına ve iftar 
saatine kadar sadece satış yapıla-
bilmesine, iftardan sonra fırınlarda 
üretim, satış ve diğer hazırlık iş-
lemlerine devam edilebileceğine,

Ramazan ayı ile birlikte türbe 
ziyaretlerinde yaşanabilecek artış 
ve bu şekilde oluşabilecek kalaba-
lıkların oluşturacağı riske karşı yet-
kili birimlerce fiziki mesafe kural-
larının eksiksiz uygulanması başta 
olmak üzere gerekli önlemlerin 
alınmasının sağlanmasına,

İftar vakitlerinin öncesinde olu-
şabilecek trafik yoğunluğu dikkate 
alınarak iftar saatinin en az 3 saat 

öncesinden itibaren belediyeler ta-
rafından toplu taşımada kullanılan 
araç ve sefer sayılarının artırılması-
nın sağlanmasına,

Ramazan ayı boyunca yoğunla-
şan mezarlık ziyaretlerinin kontrol-
lü olarak yapılabilmesi için mezar-
lıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak 
planlanmasına, fiziki mesafe kuralı 
ve maske kullanımına ilişkin kont-
rollere ağırlık verilmesine,

Ramazan ayı öncesinde/süre-

since alışveriş yoğunluğunun arta-
bileceği göz önünde bulundurula-
rak başta market ve pazar yerleri 
olmak üzere kalabalıkların oluşa-
bileceği alanlarda fiziki mesafe ko-
şullarının korunmasına yönelik her 
türlü tedbirin alınmasına,

Bu kapsamda İçişleri Bakanlı-
ğının 30.11.2020 tarih ve 20077 
sayılı Genelgelerinde belirtildiği 
üzere her AVM ve semt pazarı için 
aynı anda kabul edilebilecek müş-

teri sayısının İlçe Umumi Hıfzıssıh-
ha Kurulları kararı ile ayrı ayrı be-
lirlenmesine ve denetimlerin buna 
göre gerçekleştirilmesine devam 
edilmesine,

Ramazan ayını fırsat bilerek fa-
hiş fiyat uygulaması yapan firma/
işletmelere yönelik denetimlerin 
arttırılmasına ve aykırı durumlarla 
karşılaşılması halinde gerekli adli/
idari işlemlerin ivedilikle yapılma-
sına,

İçerisinde barındırdığı şefkat 
ve merhamet duygularıyla birlikte 
bir sosyal sorumluluk ayı da olan 
Ramazan’da toplumsal dayanışma/
yardımlaşma duygu ve faaliyetleri 
en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bu 
doğrultuda Kaymakamlarca ilgili 
kurumlar arasında gerekli koordi-
nasyon sağlanarak dar gelirli va-
tandaşlarımızın gözetilmesi, başta 
öksüz/yetim çocuklar olmak üzere 
ihtiyaç sahibi tüm vatandaşları-
mıza her türlü desteğin verilmesi 
hususunda azami gayretin göste-
rilmesine,

Hepimizin birbirimize karşı so-
rumlu olduğu bu süreçte, salgının 
yayılım hızının kontrol altında tu-
tulması ve ülke genelinde günlük 
vaka sayılarının tekrar düşürülebil-
mesi için alınan tedbir ve belirlenen 
kurallara toplumun tüm kesimle-
rince eksiksiz uyulması ve dinamik 
denetim modeli çerçevesinde geniş 
katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/ke-
sintisiz şekilde denetim faaliyetleri-
nin sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğ-
rultusunda uygulamada herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmemesi-
ne ve mağduriyete neden olunma-
masına,

Alınan kararlara uymayanlara 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nununun ilgili maddeleri gereğince 
idari işlem tesis edilmesi ve konusu 
suç teşkil eden davranışlara ilişkin 
Türk Ceza Kanununun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli adli 
işlemlerin başlatılmasına karar ve-
rilmiştir” ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, vatandaşla-
rın imarla ilgili işlemlerini kolaylaş-
tıracak yeni bir uygulamaya başladı. 
Taşınmazlarının imar durumunu 
öğrenmek isteyen vatandaşlar artık 
belediyeye gitmek zorunda kalma-
dan internet üzerinden istedikleri 
bilgiye ulaşabilecekler. Belediyenin 
en yoğun bölümlerinden biri olan 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün iş 
yükünü hafifletecek olan uygulama 
ile vatandaşlar, taşınmazlarına ait 
parselin plan durumu, planı varsa 
onay tarihi, plan fonksiyonu, çekme 
mesafeleri, taban alanı katsayısı, kat 
alanları kat sayısı, maksimum yük-
seklik yola terk gibi bilgilere artık 
internet üzerinden çok daha kolay 
ulaşılabilecekler. 
‘TEKNOLOJİYİ MERAM’IN HİZMETİNE 

SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ’
Vatandaşların imar durumları-

nı sorgulamak istedikleri yerler için 

artık; http://cbs.meram.bel.tr/ ad-
resinden ister ada-parsel isterlerse 
adres-numarataj bilgilerini girerek 
sorgulama yapabileceklerini belirten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, bu sorgulamada; parsellerin 
plan fonksiyonu, kat adedi, TAKS, 
KAKS değerlerine ve parsellerin 
diğer özel koşullarına ulaşım sağ-
lanabileceğini ifade etti. Salgın sü-
recinin devam ettiği bu dönemde 
özellikle kalabalık gruplardan uzak 
kalmak ve sosyal mesafenin korun-
ması için de önemli bir çalışmayı 
hayata geçirdiklerini belirten Baş-
kan Mustafa Kavuş, “Seçim beyan-
namemizde önemli alt başlıklardan 
biri de ‘Akıllı Şehir’ çalışmaları idi. 
Bu uygulama bu sözümüzün de bir 
meyvesi diyebiliriz. Bu sistem ile 
hemşehrilerimiz, oturdukları yer-
den taşınmazlarının imar durumu 
bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecekler. 

Hemşehrilerimizin belediye ile ilgili 
işlemlerini en hızlı şekilde yapabil-
meleri için teknolojinin imkanlarını 
soruna kadar kullanıyor, çağın getir-
dikleri ile en iyi ve en kaliteli hizmeti 
vermek için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.” dedi. 

‘HEMŞEHRİLERİMİN İŞİ 
KOLAYLAŞACAK BİZİM 

İŞ YÜKÜMÜZ HAFİFLEYECEK’
Hayata geçirilen e-imar uygu-

lamasında yapılan bilgilendirmenin 
hiçbir ücret ödemeden gerçekleşti-
rileceğini kaydeden Başkan Kavuş, 
bu sistemde yapılan sorgulama ile 
elde edilen bilgilerin bilgi amaçlı ol-
duğunu ifade ederek sistemi daha 
da geliştirmeye devam edeceklerini 
söyledi. Kavuş konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “7/24 erişime açık olacak 
uygulama ile hemşehrilerimiz ada, 
parsel ve mahalle bilgileriyle siste-
me giriş yaparak internet üzerinden 

imar durumu bilgilerine ve imar 
plan notlarına hızlı bir şekilde ulaşa-
bilecek, sorularına yanıt bulabilecek-
ler. Belediyemize 2020 yılında resmi 
imar çapı için yapılan başvuru sayısı 
1860. Bu yılın ilk üç ayında bile imar 
çapı için 630 başvuru yapılmış. Bu 
sayılara taşınmazının imar duru-
mu hakkında bilgi almak için İmar 
Müdürlüğümüzü ziyaret edenler 
dahil değil. Bu sayıları da düşündü-
ğümüzde bu yeni uygulama hem 
vatandaşlarımız hem de personeli-
miz için zamandan önemli tasarruf 
sağlayacak. Ayrıca salgın sürecinde 
hemşehrilerimiz hem belediyeye 
kadar gelmek zorunda kalmayarak 
kendilerini salgın tehlikesinden ko-
rumuş olacak hem de belediyelerin 
ilgili birimlerindeki yoğunluk azala-
cak. Meram’ımıza ve hemşehrileri-
mize hayırlı olsun.” 
n HABER MERKEZİ

İki Doğu İki Batı’da 
Arslan güven tazeledi

Mimar Sinan İlkokulu velileri 
ve öğretmenlerinden kan bağışı

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği’nde genel kurul 
heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan 
Murat Arslan üyelerin tamamının 
oyu ile yeniden başkan seçildi. 
Pandemi tedbirleri nedeniyle erte-
lenen İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği Olağan Genel 
Kurul Toplantısı Karatay Belediyesi 
Aziziye Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Dernek üyelerinin katımıyla ger-
çekleştirilen genel kurulda mevcut 
Başkan Murat Arslan, genel kurula 
katılan üyelerin tamamının oyu ile 
yeniden başkanlığa seçildi.

Faaliyet raporunu Sunan İki 
Doğu İki Batı Uluslararası Öğren-
ci Derneği Başkanı Murat Arslan, 
derneğin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Derneğin, dünyanın dört bir 
yanından okumak için Konya’ya 
gelen 5.500 civarında öğrenciye ev 
sahipliği yaptığını belirten Arslan, 
“Ümmetin emaneti uluslararası 
öğrencilerimize siz değerli üye-
lerimizin ve hayırseverlerimizin 
katkılarıyla destek oluyoruz. Şehri-
miz ve ülkemizin fahri elçileri olan 
kardeşlerimize yönelik çalışmaları-
mıza derneğimizin kuruluşundan 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da destek olmaya, onlar için 

çalışmaya devam edeceğiz. Yö-
netimimizde birlikte yol yürüdü-
ğümüz kardeşlerimize teşekkür 
ediyor, bu genel kurulun hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Başkan Arslan Derneğin ça-
lışmalarında destek veren üyele-
re plaket takdim etti. Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) üyesi olan İki Doğu İki Batı 
Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 
yeni yönetim ve denetim kurulun-
da şu isimler yer alıyor:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Murat Arslan Başkan, Fatih 

Cihat Büyükmatür Başkan Vekili, 
Rafet Baştürk Sekreter, Arif Uysal 
Başkan Yardımcısı, Mustafa Avcu 
Başkan Yardımcısı, Abdullah Bay-
kal Üye, Drıton Kelmendı Üye, 
İsmail Aksoy Üye, Merve Arslan 
Üye, Vuslat Güçlüöver Sayman, 
Coşkun Bilgi Üye, Mehmet Mor 
Üye, Mehmet Akif Ağır Üye, Mus-
tafa Ak Üye, Abdullah Safa Söbü-
cova Üye.

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
Muhammet İkbal Şenol Baş-

kan, Emre Ünüvar Üye, Bilal Gü-
rüler Üye.
n HABER MERKEZİ

Ramazan ayının bu yılki temasının ‘Şifa Ayı Ramazan’ olduğunu söyleyen İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, 
ay boyunca yapılacak olan vaazlarda Ramazan, oruç ve şifa vurgusu yapılacağına vurgu yaptı

Ramazan, şifa ayıdır!
Konya İl Müftülüğü, 11 ayın 

sultanı Ramazan-ı Şerif ile ilgili 
hazırlıklarını tamamladı. Konya İl 
Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge İl Müf-
tülüğü Toplantı Salonunda düzen-
lediği basın toplantısı ile Ramazan 
faaliyetleri hakkında açıklamalarda 
bulundu. Ramazan ayının manevi 
dinamikleri, toplumdaki tezahürleri 
ve Müslümanların ruh dünyasındaki 
etkileri bakımından çok verimli de-
ğerlendirilmesi gereken bir zaman 
dilimi olduğunu ifade eden Öge, 
“Ramazan ayı, dini duygu ve coş-
kunun yoğunlaştığı, fert ve toplum 
hayatında zihin ve gönül dünyası-
nın yenilenme fırsatı bulunduğu bir 
dönemdir. Müslüman Türk halkının 
bu coşkuyu idraki ve yaşantısı her 
türlü takdirin üstündedir. Bu anla-
yışla hareket eden Müftülüğümüz, 
il genelinde Ramazan’da yapılacak 
hizmetleri gözden geçirerek gerekli 
hazırlıkları yapmıştır. 

Müftülerimiz, bay bayan vaiz-
lerimiz, İlahiyat Fakültesi öğretim 
üyeleri, Selçuk Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi öğretim görevlisi ve kur-
siyerleri, Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi öğretmenleri, emekli müftü ve 
vaizlerimizden oluşan 66 kişilik bir 
irşat ekibiyle Ramazan ayı boyunca 
cemaatimize hizmet vermeye çalı-
şacağız. Oluşturulan bu irşat ekibi, 
muhtelif camilerde bayan ve baylara 
vaaz ve irşat hizmetinde bulunacak-
lardır” ifadelerini kullandı.

‘RAMAZAN AYI TEMASI ŞİFA AYI 
RAMAZAN’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 
2021 yılı Ramazan ayı temasını ‘Şifa 
Ayı Ramazan’ olarak belirlediğine 
dikkat çeken Öge, “Bu itibarla; Ra-
mazan ayında yapılacak vaazlarda 
bu yıl bu tema dikkate alınarak "Ra-
mazan, şifa, oruç" konularına önemli 
oranda yer verilecek. Ramazan ayı 
boyunca 1882 camide mukabe-
le okunacak. Konya'da 16 camide 
mahyalar asılarak Ramazan-ı Şerif'te 
tarihin derinliklerinden gelen bir 
gelenek tekrar yaşatılacak.8 Mayıs 
2021 Cumartesi günü Kadir Gece-
si’nde 480 cami sabaha kadar açık 
kalacak. Konya da yayın yapan tele-
vizyon, gazete ve radyo yöneticileri-
nin talepleri halinde il ve ilçe müftü-
lüklerinde görevlilerin katılımlarıyla 
dini programlar icra edilecek. Geçen 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da sabah 

ezanları orucun başlangıç vaktinde 
okunacağı için vatandaşların ezan 
başlar başlamaz yeme içmeyi bıra-
kıp oruca başlamaları gerekmekte-
dir. Yatsı namazı normal vaktinde 
kılınacak. Salgın hastalık nedeniyle 
teravih ve vitir namazları evlerde kı-
lınacak. Camilerdeki vaaz mukabele 
programları cami girişlerinde ilan 
edilmek suretiyle cemaat bilgilendi-
rilecektir” şeklinde konuştu. 

BU YIL FİTRE MİKTARI  28 TL
Bu yıl fitre miktarının 28 TL ol-

duğunu belirten Öge, “Ancak fitre 
verirken bir kişinin sahur ve iftarda 
kendi yediği iki öğünlük yemek be-
delini fakire vermesi daha uygun 
olacağından diğer bir değişle herkes 
kendi hayat standartlarını dikka-
te alarak fitresini vermelidir. Bu yıl 
Ramazan ayı 30 gün olup Ramazan 
Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe 
günü. Bayram namazı il merkezin-

de saat 6.14 de kılınacak. Camile-
rin havalandırılmasına ve klimaları 
cemaati rahatsız etmeyecek şekilde 
çalıştırılmasına özen gösterilecek. 
Engelli vatandaşların camilere gire-
bilmeleri ve cemaatle katılabilmele-
rini kolaylaştırmak için cami içinde 
ve dışında gerekli tedbirler alınacak. 
Engelli merdiveni olan camilerin lis-
tesi müftülüğün internet sitesinde 
yayınlanacak. Ramazan boyunca ilçe 
müftüleri, vaizler ve diğer görevliler 
hastane, hapishane, çocuk yuvası 
gibi yerleri ziyaret edecek. İhtiyaç 
sahibi öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve 
fakir kimseler ile ilgilenilecek. Vaiz-
lerimiz tarafından hazırlanan soh-
betler müftülüğümüz sosyal medya 
hesaplarında iftar tadında sohbet 
ismiyle her gün iftar saatinde yayın-
lanacak.

Bayanlara yönelik müftülüğü-
müz sosyal medya hesaplarından 
hafta içi her gün 10.00-11.00 sa-
atleri arasında müftülüğümüz sos-
yal medya hesaplarında, akşam 
21.00’da da zoom üzerimden mu-
kabele yayınlanacaktır” ifadelerini 
kullandı.

Bütün din görevlileri ve milletin 
Ramazan ayını tebrik eden Müftü 
Doç. Dr. Ali Öge konuşmasını Ra-
mazan ayının vatanımız, milletimiz, 
İslam alemi ve bütün insanlık için 
hayırlara vesile olmasını yüce Al-
lah'tan niyaz ederek tamamladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mimar Sinan İlkokulu öğren-
ci velileri ve öğretmenleri Konya 
İnsan Mektebi Kültür Davamız 
Projesi kapsamında, “Okulumda 
Kan’panya Var” kan bağışı etkin-
liğine destek oldu. 

Düzenlenen programa Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar 
ile eğitimciler ve veliler katıldı. 
Kan bağışı ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Mimar Sinan İlkokulu 
Müdürü Basri Doğanay, “Konya 
İnsan Mektebi Kültür Davamız 

Projesi kapsamında, "Okulumda 
Kan’panya Var" kampanyasına 
destek olmak istedik. Kan bağış 
kampanyasını öğrenci velilerimi-
ze duyurduk, çok olumlu cevaplar 
almamızın ardından Kızılay ile ir-
tibata geçerek okulumuzda veli-
lerimiz ve öğretmenlerimizin ka-
tılımı ile kan bağışı organizasyonu 
gerçekleştirdik. Bu kan bağışı 
kampanyamıza katılarak gönüllü 
kan veren velilerimize ve öğret-
menlerimize teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram’da hızlı ve kesintisiz hizmet dönemi
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Gelişen teknolojinin bizlere sağ-
lamış olduğu kolaylıklardan bir tanesi 
e-ticaret diyebiliriz. E-ticaretin önemi her 
geçen gün artmakta ve daha çok insan 
bilgi sahibi olmaktadır.  Bu pazarda yer 
alan her iki taraf içinde geçerli olan bu 
durum alıcı ve satıcı arasındaki bağı kur-
maya katkı sağlar. Bir yandan arz sağ-
layan firmalar yada kuruluşlar müşteri 
kazanmak ve yeni müşteri bulmak için 
e-ticaret kullanmak zorunda ve çoğu da 
bu e-ticaret yarışı içerisinde. Diğer yan-
dan iste tüketici olarak talep eden kesim 
de ihtiyaçlarını, taleplerini internet üze-
rinden satın almakta. Her iki tarafında 
bu yeni ticaret sisteminden sağlamış ol-
duğu katkılar oldukça fazla olduğundan 
her geçen gün e-ticaret ile hem müşteri 

olarak hem de satıcı olarak kullanan sa-
yısı artmaktadır. 

 Satıcı olarak e-ticaretin sağ-
lamış olduğu faydalar oldukça fazladır 
diyebiliriz. Bu faydalardan ötürü her 
geçen gün e-ticaret üzerine yatırım ya-
pan firmalar yada kişiler artmaktadır.Bu 
faydalardan en önemlilerinden bazılarını 
burada belirteceğim. İlk olarak firmalara 
internet üzerinden müşterilerine bilgi 
sunabileceği 7/24 açık bir şube, dükkan 
yada mağaza imkanı sunar. Ayrıca sun-
muş olduğu bu imkan geleneksel yön-
temlerle işletilen yani kiraya tutulan bir 
yerden örneğin mağazadan çok daha 
hesaplı ve uygundur. Hem maliyetlerin 
düşük olması ve aynı zamanda günün 
her saatinde açık olması önemlidir. Ay-

rıca stok maliyetlerinin dü-
şük olması, elektronik or-
tamda saniyeler içinde veri 
aktarıldığından zamandan 
tasarruf gerçekleşir. Müş-
teriler için çok daha fazla 
ürün seçeneği sunulmakla 
beraber internet ortamında 
rekabetten dolayı da fiyatlar 
çok daha makul düzeyde-
dir. Tedarikçilerin büyük bir 
ofise gösterişli mobilyalar 
yada aydınlatmalara ihtiyaç duymadan 
internet üzerinden sanal alışveriş mer-
kezini oluşturmasını olanak sağlar. Gö-

rüldüğü üzere e-ticaretin 
satıcılara vermiş olduğu 
imkan oldukça fazladır. 

 Alıcı olarak yani 
müşteri gözünden ba-
kıldığında da e-ticaretin 
çok büyük önemi vardır 
ve sağladığı faydalar tü-
keticiye oldukça fazladır. 
Zaten fazla olmasından 
dolayı e-ticarete talep 
patlaması oldu en önemli 

özellik ise pandemi döneminde evler-
den çıkamadığımızdan dolayı teknolo-
jinin bize sağlamış olduğu e-ticaret ni-

metini kullanarak ihtiyaçlarımızı online 
olarak internet üzerinden satın aldık ve 
halen de almaya devam ediyoruz. Bu 
özelliği ile evlerinde kalmış olan insan-

lar ihtiyaçlarını karşıladılar. Ürün fiyatı 
araştırmasında ve zor bulanabilecek bir 
ürün dahi olsa internetin ve e-ticaretin 
katkılarıyla tüketiciler ihtiyaçlarını kar-
şılamada hem hızlı hem de ekonomik 
olarak fayda sağladılar. Aynı zamanda 
fiyatların araştırılması ve pazar bilgisinin 
kolaylıkla erişilmesinden dolayı fiyatların 
oldukça yüksek olmasını engeller. Ge-
nel olarak tüketicilere katkısı; ürün fiyatı 
araştırmada oluşacak ulaşım masrafı 
ortadan kalkar, daha fazla ürün çeşidi 
görerek seçme imkanı bulur, ihtiyaçlara 
uygun ürün bulmak daha kolaydır, ürün 

hakkında ürünü kullananlar tarafından 
yapılan yorumlar sayesinde daha net 
bilgiye sahip olunur. 

 Genel anlamda e-ticarete 
baktığımızda teknolojinin de katkısıyla 
yukarı bahsettiğimiz özelliklerinden do-
layı alıcı ve satıcıya kolaylıklar ve eko-
nomik katkı sağladığından dolayı her 
iki tarafa da kazan kazan imkanı sağlar. 
Çünkü herkesin fayda sağladığı ve ka-
zandığı bir platform olmasından dolayı 
e-ticaret günümüzün parlayan yıldızı 
olmayı hak ediyor. Ayrıca ekonomiye 
katkısı da çok fazladır. Ulaşım ve lojistik 
sektörlerinin gelişimine katkı sağlayarak 
burada çalışan kişilere ihtiyaç olacağın-
dan hem doğrudan hem de dolayı ola-
rak istihdama katkısı çoktur. 

E-TİCARET

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ

Selçuk Üniversitesi Senatosu, 
10 Mart 2021 tarihli toplantısında 
üniversitenin kuruluşunda büyük 
emeği olan 9. Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel'in ismini taşıyan 
kültür merkezinin isminin Sultan 
Alparslan Kültür Merkezi, Sıhhat 
Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Uygulama Anaoku-
lu’nun isminin ise Nasrettin Hoca 
Anaokulu olarak değiştirilmesine 
karar vermişti.

YOKUŞ, KONUYU TBBMM’DE 
GÜNDEME GETİRDİ

Üniversitenin kararına tepki 
gösteren İYİ Parti Konya Milletve-
kili Fahrettin Yokuş, konuyu meclis 
gündemine taşıdı. TBMM kürsü-
sünde yaptığı konuşmada Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 

Aksoy’a sert sözlerle yüklenen Yo-
kuş, şunları söyledi: “Konya'mızın 
en önemli üniversitelerinden biri 
Selçuk Üniversitemiz. Oraya bir rek-
tör atadınız, "yandaş ve candaş" diye 
bir arkadaşı atadınız. Yozgat'ta mil-
letvekili adayınız oldu, seçilemedi. 
"Canım, vekil olamadıysan seni rek-
tör yapalım." Metin efendiyi rektör 
yaptınız. Metin Bey geldi Konya'ya… 
1975 yılında rahmetli Demirel'in 
kurduğu en güzide üniversiteleri-
mizin birine liyakati olmayan, tecrü-
besi olmayan, yandaş olma dışında 
hiçbir ilmî şeyi olmayan bir adam. 
İlk yaptığı iş, bütün dekanların, sek-
reterlerin, hepsinin istifasını almak. 
Ya, kardeşim, derdine ne oldu? On-
lar da sizin iktidarınızın atadığı eski 
rektörün adamlarıydı.”

‘ÇİZ ÇİZ NEREYE KADAR’
Türkiye’ye hizmet eden önemli 

devlet adamlarının isimlerinin ku-
rumlardan kaldırılmasının Cumhu-
riyet ile kavga etmek olduğunu ifa-
de eden Yokuş, "Rahmetli Süleyman 
Demirel'in adını Kültür Merkezi’n-
den kaldıralım. Ne gerek var ya!" Bir 
de nasıl olmuşsa, İhsan Doğramacı 
Bey'in, rahmetlinin ismi de orada 
bir yere yazılmış, bir kreşe yazılmış. 
"Canım, bunu da kaldıralım. Ne ge-
reği var!" Çünkü bizim derdimiz ne? 
Cumhuriyetle kavga etmek. Ata-
türk'ü kaldırıyoruz, ilkelerini kaldı-
rıyoruz, "Ne mutlu Türk'üm diyene" 
demeyi kaldırıyoruz. E, canım, bu 
ülkeye Demirel hizmet etmiş, kaldır; 
Doğramacı hizmet etmiş, kaldır, çiz, 
çiz. Nereye kadar” şeklinde konuştu.

‘TAŞ ÜSTÜNE TAŞ 
KOYANI KUCAKLAYALIM’

Selçuk Üniversitesi Rektörü Me-
tin Demirel ve Doğramacı isimleri-
nin kaldırılmasından vazgeçilmesi 
çağrısında bulunan Yokuş, “Yarın, 
hepimiz Hakk'a kavuşacağız. Valla-
hi, sizin isimlerinizi de, o yere göğe 
sığdıramadığınız reisinizin de ismini 
birileri siler. 

Gelin, bundan vazgeçelim. Bu 
ülkeye beş bin yıllık tarihimiz bo-
yunca hizmet etmiş Türk büyükle-
rine, hepsine değer verelim. İlim, 
bilim adamlarını ayırmayalım. Taş 
üstüne taş koyanı kucaklayalım. 
Türk birliği böyle olur, insanlık böy-
le olur, adalet böyle olur. Gelin, bir 
kere bunu yapalım, bir kere” ifade-
lerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Selçuk’un kaldırdığı isimler Meclis gündeminde

Şiddetli rüzgar çatıları 
uçurdu, seraları yıktı

Otomobil ile pikap 
çarpıştı: 1 yaralı

Hüyük ilçesinde, etkili olan şid-
detli rüzgar bazı evlerin çatısının 
uçmasına neden olurken, bazı çilek 
seralarına da zarar verdi. Edinilen 
bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı 
Mutlu Mahallesinde şiddetli rüz-
gar nedeniyle bazı evlerin çatıları 
yerinden söküldü, çinko kaplama-
ları yola savruldu. Yerleşim mer-
kezinde rüzgar dolayısıyla Kışla, 
Değirmenönü, Mezaraltı ve Özler 
mevkilerinde bulunan çilek ekili 
alanlarda küçük bahçe evleri zarar 
gördü, naylon örtüleri parçalanan 

seraların büyük bölümü kullanıla-
maz hale geldi. Rüzgar nedeniyle 
Balıklı Pınar mevkisindeki bazı 
ağaçlar kökünden sökülerek dev-
rildi.

Mutlu Mahallesi Muhtarı Ah-
met Tekin, yaşanan şiddetli rüz-
garın can kaybına yol açmadığını, 
yaralananın da olmadığını ve tek 
teselli kaynaklarının bu olduğunu 
belirterek, yerleşim merkezinde 
zarar tespit çalışmalarının sürdü-
ğünü söyledi.
n İHA

Kulu ilçesinde otomobil ile pi-
kapın çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı. Edinilen bilgiye göre, saat 
10.00 sıralarında Kulu'dan Kara-
cadağ istikametine seyir halinde 
olan A.Ö. idaresindeki 42 GD 596 
plakalı otomobil, S.P. idaresindeki 

42 GD 603 plakalı pikapla çarpış-
tı. Kazada otomobilde yolcu olarak 
bulunan 16 yaşındaki Y.P. yaralan-
dı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan 
ambulansla Kulu Devlet Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Ilgın’da hayvancılıkla uğraşan Emre Çayır ve kuzeni Levent Aslan'ın tasarladığı ve "Bitirim 4x4" adını verdikleri belden 
kırma forklift tipi iş makinesi, traktörün giremediği yerde kullanıcısına pratikliğiyle yakıt ve zamandan tasarruf sağlıyor

Hurda malzemelerden 4 
çeker iş makinesi yaptılar

Ilgın ilçesinde besicilikle uğra-
şan kuzenlerin tasarladığı forklift 
tipi kepçe, 1 litre yakıtla 5 saat ça-
lışabiliyor. İlçeye bağlı Orhaniye 
Mahallesi'nde aile işletmesinde hay-
vancılıkla uğraşan Emre Çayır (26) 
ile kuzeni Levent Aslan (33), tesiste 
kullanıma uygun iş makinesi yap-
maya karar verdi.

Evlerinin altındaki atölyede kı-
sıtlı imkanlarla çalışmaya başlayan 
kuzenler, yaklaşık 4 ayda tamamı 
hurda ve çıkma parçalarla "Bitirim 
4x4" adını verdikleri forklift tipi iş 
makinesi tasarladı. 

Hidrolik pompa sistemine sahip, 
4 çekerli ve belden kırma özelliğin-
deki iş makinesi, 500 kilograma ka-
dar yük kaldırabiliyor.

Besi tesisinde "Bitirim 4x4"ü ak-
tif kullanan kuzenler, sosyal medya 
aracılığıyla başta çevre iller olmak 
üzere çok sayıda şehirden makineye 
görücü çıkmasından mutluluk du-
yuyor.
HURDA MALZEMELERDEN 4 ÇEKERLİ 

İŞ MAKİNESİ YAPTILAR
Emre Çayır, makinenin tasarımı-

nın kendilerine ait olduğunu söyledi. 
Kış mevsiminde iş yoğunluğunun az 
olmasını fırsata çevirdiklerini belir-
ten Çayır, "Bu iş makinesi, işlerimizi 
oldukça kolaylaştırdı. Artık traktör 
kullanmıyoruz, işlerimizi görüyor. 

Hayvanların yemini bununla taşı-
yoruz. İş bitirici özelliğinden dolayı, 
'Bitirim 4x4' adını verdik. İmkanlar 
kısıtlı olduğu için çıkma malzemeler 
kullandık." diye konuştu.

‘BİTİRİM 4X4’ÜN TALİBİ ÇOK
Çayır, iş makinesinin forklift ti-

pinde olmasından dolayı oldukça 
pratik olduğunu dile getirerek, şun-
ları kaydetti: "Belden kırmalı, hidro-
lik direksiyon ve pompa sistemine 
sahip, 4 çekerli bir kepçe. Küçük 

olduğu için her yerde rahat şekilde 
hareket edebiliyor. Lombardini su 
motoru kullandık. Aracın devrini 
düşürdük, böylelikle gücü arttı. 1 lit-
re yakıtla 5 saat çalışıyor. Yavaş ama 
güçlü, 500 kilograma kadar kepçe-
nin kaldırma kapasitesi var. Bu özel-
likleri daha da geliştirilebilir. Maliye-
ti 40 bin lira civarı. Çevrede görenler 
duyanlar geliyor, beğeniyorlar. İste-
yenler de var, talip olanlar çok ancak 
satmayı düşünmüyoruz. İlk göz ağ-

rımız, kullanmak istiyoruz."
5 İLDEN MAKİNEYİ 

GÖRMEYE GELECEKLER
Levent Aslan da tasarladıkları iş 

makinesinin beklentilerini fazlasıyla 
karşıladığını ifade etti. Birçok işlerini 
"Bitirim" ile yaptıklarını anlatan As-
lan, "Denizli, Sivas, Kayseri, Antalya 
ve Mardin'den araç için arayanlar 
oldu, davet ettik. Buraya gelip baka-
caklar." dedi.
n AA



Sanki halterci olmak için dün-
yaya gelmişti. Doğuştan kalça çıkığı 
olması nedeniyle engelli olan Naz-
miye Muratlı (Muslu) 25 yaşında 
halter barıyla tanıştıktan üç ay sonra 
katıldığı ilk Avrupa Şampiyonasında 
üçüncü oldu ve bir daha şeref kür-
süsünden inmedi. Aslında omzun-
da müzmin de bir sakatlığı var ve 
doktorlar “yarışamazsın” dediği hal-
de podyuma çıkıp madalya üstüne 
madalya kazanıyor. Neden deyince 
de, milli duygularım ağır basıyor 
cevabını veriyor. Film gibi bir hayat 
öyküsüne buyurun:

Hangi tarihte nerede dünyaya 
geldiniz? Mahalleniz ya da köyü-
nüz neresi?

01.06.1979 tarihinde Küçük 
İhsaniye mahallesinde dünyaya gel-
dim. Aslımız Boruktolu köyünden 
gelmedir.

Babanız ne iş yapıyordu? Aile-
nizin eğitim ve ekonomik seviyesi 
neydi?

Babam esnaftı. Marangoz dük-
kanı vardı. Ailemizin ekonomik du-
rumu da iyi idi.

Bedensel rahatsızlığınız neydi 
ve zaman fark edildi? İyileşme im-
kânı olmadı mı?

Doğuştan kalça çıkığım varmış. 
Önceleri fark edilmeyince iyileşme 
imkânı zorlaşmış. Tespit edildiğinde 
de tedavi için maddi durumumuz 
elvermedi. Fakat şu anki durumum-
dan çok çok memnun ve mutlu-
yum. Engelimi dert edinmedim, 
bilakis fiziksel şartlarımla barışık 
olmayı seçtim.

Rahatsızlığınız çocukluğunuzu 
nasıl etkiledi?

Doğuştan itibaren yürüyeme-
dim ama beni hiçbir şekilde olum-
suz yönde etkilemedi. Hatta oyun 
oynamaktan eve girmiyordum. Te-
kerlekli sandalyem yoktu ama yerde 
sürünerek tozun toprağın içinde 
oynuyordum.

Okula nasıl başladınız ve han-
gi okullara gittiniz?

Okul çağına geldiğimde okula 
başladım ama kısa sürdü. O zaman-
lar tekerlekli sandalye yoktu ve oku-
la gidip gelmek benim ve annemin 
çözeceği bir durumdu ama sınıftaki 
durumum okul idaresini rahatsız et-
miş. Bir gün okul müdürü sınıfımıza 
geldi ve “Okulu teftiş etmeye müfet-
tiş gelecek. Biz bu çocuğu müfettiş 
gelince nereye saklayacağız” diye-
rek beni okuldan gönderdi. Okul 
maceram böylece bitti. Ama inanın 
okulun ismini hatırlamıyorum.

İlk tekerlekli sandalyenize ne 
zaman kavuştunuz?

Aslında babamın imkânları iyi 
idi ve benim yürüyebilmem için ne 
var ne yok satıp hastanelere verdi. 
Ama galiba benim çocukluğumda 
tekerlekli sandalye çok yaygın değil-
di. 9 yaşındayken bana ilk tekerlekli 
sandalyem hediye edildi. Komşula-
rımızın bir hediyesiydi.

Spora kaç yaşında ve kimin 
teşviki ile başladınız?

Bir gün annem ve teyzemle bir-
likte teyzemlere kiralık ev aramaya 
çıkmıştık. Yolda karşılaştığımız bir 
kadının dikkatini çekmişim. Bizimle 
konuşmak istedi. Fiziksel durumu-
mu sorduktan sonra “Engelliler 
için hem okul var, hem de spor 
yapıyorlar. Boş durmasın okula 
da gitsin, spor da yapsın” dedi. Bu 
tavsiye üzerine Yazıp okumayı evde 
öğrendim ama 25 yaşında dışardan 
okula giderek ilkokul diplomasını 
aldım. Spora da bu tavsiye üzerine 

başladım. İyi ki o gün ev aramaya 
çıkmışız ve iyi ki o kadınla karşılaş-
mışız. İlgisi ve tavsiyesi sayesinde 
hayatıma yön verdi.

Yanılmıyorsam size tekerlekli 
sandalyede basketbol oynamanız 
da önerildi ama siz halteri seçti-
niz, neden?

Çocukluğumdan beri top oyna-
mayı çok severdim ama kaderimde 
halter sporu varmış. Basketbol 
oynamam önerildi ama ben halteri 
seçtim. Bilmiyorum ama top oy-
namayı bir oyun gibi görmüş ola-
bilirim. Belki bireysel spor olduğu 
için, belki de zora talip olduğum için 
halteri seçmişimdir. O zaman bu 
ayırımı yaparken çok düşünmedim. 
Fakat hiç pişman olmadım, iyi ki 
halteri tercih etmişim.

Türkiye’de kazandığınız ma-
dalyaların sayısı nedir?

Çok fazla madalya kazandım. 
Sayısını bilmiyorum. Zaten çok da 
zorlayan rakibim olmuyordu. Ben 
de ulusal müsabakalardan ziyade 
uluslararası müsabakalara odakla-
nıyorum.

Milli Takıma ne zaman çağ-
rıldınız?

2005 yılında milli takıma davet 
edildim ve o tarihten bu yana milli 
takım kadrosundayım. Ay yıldızlı 
bayrağımın altında, terimin son 
damlasına kadar savaşarak ülkemi 
temsil edeceğim. Böyle bir imkan 
ve görevim olduğu için de çok çok 
mutluyum.

Katıldığınız ilk şampiyona ve 
ilk dereceniz neydi?

Spor başlayalı henüz üç ay 
olmuşken Portekiz’de Avrupa şam-

piyonasına katıldım ve üçüncü olup 
bronz madalya kazandım.

Milli takımla ilk yurt dışı se-
yahatinizde gökyüzünden yabancı 
memleketleri görünce neler his-
settiniz?

(Gülüyor) Uçak fobim olduğu 
için bir an önce uçağın yere inme-
sini istiyordum. Fakat kader beni bu 
fobiye rağmen gökyüzünde diyar 
diyar gezdirdi.

Katıldığınız İlk Dünya şampi-
yonasında kolunuz çıkık olduğu 
halde barın altına girmeye nasıl 
cesaret ettiniz?

Kuala Lumpur'da ki Dünya 
Şampiyonasından bahsediyorsu-
nuz. Bayrağımız için savaşmaktan 
asla vazgeçmedim. Kolumun kırık 
ya da çıkık olması umurumda de-
ğildi. Tek düşüncem bayrağımızı 
göndere çektirmek ve İstiklâl Mar-
şımızı okutmaktı. Bu motivasyon 
ağrıyı sızıyı öteledi.

Yanılmıyorsam Londra Olim-
piyatlarında da sakat olarak yarış-
tınız ve buna rağmen şampiyon 
oldunuz, değil mi?

Bu zayıf olmamdan kaynakla-
nan bir durumdu. 2010’dan itibaren 
sakatlıklarım kronikleşmişti ve çıktı-
ğım her antrenman da her yarışma-
da sakatlanıyorum.  2010’dan beri 

her maça sakatlıkla çıkıyorum. Her 
seferinde de doktorlar bana “İlerle-
yen zamanda kolun değil bar kaldır-
mayı, kaşık bile kaldıramaz duruma 
gelir” dediler. Hatta bir doktorumuz 
“Sen bırak madalya kazanmayı, 
kiloyu kaldır ben doktorluğu bıraka-
cağım” demişti. Buna rağmen ben 
kişisel olarak inisiyatif kullanıp ya-

rıştım. Çok şükür her seferinde de 
şeref kürsüsüne çıkmayı başardım.

Doktoru mesleğinden mi et-
tiniz?

(Gülüyor) Tabii ki hayır. Sakatlı-
ğın ciddiyetini vurgulamak için söy-
lemişti o sözü. Şu sıralarda Süper 
Ligde bir takımda görev yapıyor.

Rio 2016’da iki kolunuzdaki 
sakatlığa bir de, boyun fıtığı ek-
lendi ama yine de pes etmediniz. 
Halter gibi bir ağırlık sporunda bu 
risk ve cesaret nasıl tanımlanabi-
lir?

Her şampiyonada olduğu gibi 
Meksika’daki Dünya şampiyonasın-
da da sakat yarışıp ikinci olmuştum 
ama Rio’da yarıştan çekilecek du-
ruma gelmiştim. Kolumla birlikte 
boynumdaki fıtık ağrılarımı artırıyor-
du. Fakat canım ülkem 2016’nın 15 
Temmuz günü hain bir darbe kalkış-
masına maruz kalmıştı. Ülkemiz çok 
zor dönemden geçiyordu. Benim 
kazanacağım altın madalya halkımı-
za moral olabilirdi. Bu düşüncelerle 
ağrımı baskıladım ve podyuma çık-
tım. Allah’a şükür orada da zor şart-
lara rağmen bayrağımızı göndere 
çektirip İstiklâl Marşımızı okutmaya 
muvaffak oldum.

Meram Belediyesi adınızı bir 
spor salona vererek size büyük 
bir onur yaşattı. İsminizin yazılı 
olduğu tabelayı görünce ne his-
settiniz?

O zaman ki Belediye Başka-
nımız Serdar Kalaycı beye sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.  Benim 
için büyük bir sürpriz yapıp bir spor 
salonuna adımı verdi. Bundan hem 
çok mutlu oldum, hem de onur 
duydum. Ve fakat bu büyük jestle 
birlikte sorumluluklarımın daha da 
arttığını biliyordum.

Bazı şampiyonalarda ödül 
yönetmeliğinde tarif edilen ödül-
leri alamadığınızdan yakındığınızı 
hatırlıyorum. O konudaki mağdu-
riyetler giderildi mi?

2010 yılında ve Avrupa şam-
piyonlarında ödül yönetmeliğine 
aykırı bir muameleyle karşılaştık. 
Durumun düzeltilmesi için girişim-
de bulunduk ama netice alamadık. 

O mağduriyetimiz giderilmedi. 
Spora başlamadan önce belki 

de engelinizden dolayı çok sıkıntı-
lar yaşadınız ama paralimpik bir 
sporcu olarak dünya rekorlarına 
imza atıp adınızı tarihe yazdırdı-
nız. Engelinize ve buna rağmen 
elde ettiğiniz şöhretinize baktığı-
nızda neler düşünüyorsunuz?

Engelimden dolayı bir sıkıntı ya-
şamadım. Hatta iyi ki engelli olmu-
şum diye de düşünüyorum. Halim-
den memnunum ve çok mutluyum. 
Engelimle adımı tarihe yazdırdım. 
İnşallah 2022’de yazdıracağım.

Bildiğim kadarıyla filmlere 
konu olacak bir evlilik yaptınız ve 
böylece Hatay’a taşındınız. Eşiniz-
le nasıl tanıştınız ne zaman evlen-
diniz, anlatır mısınız?

Eşim spor tutkunu bir insan. 
Onun da kardeşi engelliler milli ta-
kımındaydı ve ona refakat ediyordu. 
2013 yılında Muhsin Bey Türkiye 
Şampiyonasına abisiyle gelmiş. 
Orada benimle tanışmak istemiş 
ama cesaret edip yanıma geleme-
miş. Ve iki sene benimle tanışmak 
için beklemiş. 2015 yılında Aksa-
ray’daki Türkiye Şampiyonası vardı. 
Görüşmek istemeyeceğim hissine 
kapılarak bu defa abisiyle gelme-
miş. Fakat durumu abisine anlatıp 
benimle ilgili bilgiler de almış. Sos-
yal medya hesabımı da takip etmiş. 
Hatta ilk teklifinde de yüz vermedim 
ama iki sene beklemiş. Sonuçta 
görüştük, tanışıp arkadaş olduk. 
İlerleyen zamanda ailesi ile bizi zi-
yarete geldi. Bundan bir hafta sonra 
da Rusya’ya çalışmaya. Orada üç ay 
kaldı ve telefonla görüştük. Türki-
ye’ye döndükten kısa bir süre sonra 
da evlendik. İyi ki tanışıp evlenmişiz.

Evlendikten sonra Hatay’a 
yerleştiniz. Hayat nasıl devam 
ediyor?

Hatay Dörtyol’da ikamet ediyo-
ruz. Burası hem doğa olarak hem 
çevre olarak çok güzel. Kolay alıştım 
ve iyi ki buradayım diyorum.

Sporcu olmasaydınız nasıl bir 
hayatınız oldurdu, hiç düşündünüz 
mü?

Prensip olarak bakımlı olmaya 
özen gösteririm. Hatta yaraışma-
lara çıkarken de saçımı, makyajımı 
ihmal etmem. Sporcu olmasaydım 
belki de Konya’nın engelli bayan ku-
aförü olurdum.

Uluslararası derecelerinizi 
hatırlıyor musunuz?

Üç defa Avrupa, iki Dünya ikin-
ciliği kazandım. İki kere de Dünya 
şampiyonu olurken dünya rekoru 
kırdım. Genel olarak derecelerim 
şöyle:

2005 Avrupa Şampiyonası 
Portekiz, 40 kg. da yarışıp 65 kg 
kaldırarak 3. Oldum.

2006 Dünya Şampiyonası Gü-
ney Kore, 44 kg. da yarışıp 60 kg 
kaldırarak 8. oldum.

2007Avrupa Şampiyonası Yu-

nanistan, 40 kg. da yarışıp 82,5 kg 
kaldırarak şampiyon oldum.

2008 Pekin Olimpiyatlarında 
40 kg. da yarışıp 90 kg. kaldırarak 
4. oldum.

2010 Dünya Şampiyonası Ma-
lezya'da 40 kg. da 105 kg. kaldırıp 
Dünya Rekoru Kırarak şampiyon 
oldum.

2011 Uluslararası Şampiyona 
Dubai’de, 40 kg. da 95 kg. kaldıra-
rak 1. oldum.

2011 Uluslararası Şampiyona 
Avustralya’da, 40 kg. da 95 kg kal-
dırarak 2. Oldum.

2011 Uluslararası Şampiyona 
Dubai’de 40 kg. da 100 kg. kaldıra-
rak 1. oldum.

2012 Uluslararası Şampiyona 
Dubai’de 40 kg. da 106 kg. kaldıra-
rak Dünya rekorunu kırıp 1.oldum.

2012 Londra Olimpiyatlarında 
40 kg. da 109 kg. kaldırarak hem 
Dünya hem de ikinci Olimpiyat. re-
korumu kırarak şampiyon oldum.

2013 Avrupa şampiyonası 
Rusya’da 41 kg. da 100 kaldırarak 
Dünya rekoru kırıp şampiyon ol-
dum.

2014 Dünya Şampiyonası Du-
bai’de 41 kg. da 103 kg. kaldırarak 
Dünya rekoru kırıp şampiyon ol-
dum.

2015 Avrupa Şampiyonası Ma-
caristan’da 41 kg. da 100 kg kaldıra-
rak şampiyon oldum.

2016 Rio Olimpiyatlarında 41 
kg. da 104 kg. kaldırarak hem Dün-
ya hem Olimpiyat rekorlarını kırıp 
şampiyon oldum.

2017 Dünya Şampiyonası 
Meksika’da 45 kg. da 107 kg kaldı-
rarak 2. oldum.

2018 Avrupa Şampiyonası 
Fransa’da 50 kg. da 111 kg kaldıra-
rak 1. Şampiyon oldum.

2019 Uluslararası Şampiyon 
Dubai 45 kg. da 100 kg. kaldırarak 
1. oldum.

2019 Dünya Şampiyonası Ka-
zakistan’da 45 kg. da 116 kg kaldı-
rarak 2. Oldum.

Şimdi uzaklardasınız. Konya 
için neler düşünüyorsunuz?

Ben Türk spor tarihinde bayan-
larda Olimpiyatlarda üst üste iki defa 
olimpiyat rekoru kıran ve üst üste 
şampiyon olan sporcu olarak tari-
he yazılmaktan kıvanç duyuyorum. 
Fakat Konya bu engelli kıza sahip 
çıkmadı diye düşünüyorum. Döne-
min Meram Belediye Başkanımız 
Serdar Kalaycı’dan sonra yalnızlık 
hissine kapıldık. Konya hakkında 
konuşulacak çok şey var ama, sus-
mak evlâdır.

Bu kadar mı yalnızlaştınız?
Bir de Konyalı olarak Spor Ge-

nel Müdürümüz Mehmet Baykan’ın 
bize desteğini özellikle söylemeli-
yim. Kendisinden Allah razı olsun. 
Ben kendisini manevi babam olarak 
görüyorum. İlgi ve desteğinden 
memnunum. İyi ki sporun başında 
Mehmet ağabeyimiz var.

Bilhassa engelli gençlere tav-
siyelerde bulunmak ister misiniz?

Engelli kardeşlerimizin sosyal 
hayata atılmada cesur olmalarını ve 
eve kapanmamalarını tavsiye ediyo-
rum. Tabi bu konuda engelli çocuğu 
olan ailelerin de duyarlı olmaları ve 
çocuklarının toplum içinde etkin 
olabilmelerine zaman ve imkân ha-
zırlamaları gerekiyor. Kimse “Benim 
çocuğum engelli, evde otursun” 
diye düşünmesin. Bakın ben ve ar-
kadaşlarım tekerlekli sandalye üze-
rinde ülkemizin birer neferi olduk.

Kaşık tutamaz dediler rekor kırdım
Paralimpik Olimpiyatlarında kırdığı rekorlarla tarihe geçen milli halterci Nazmiye Muslu, hayat öyküsünü Yenigün’le paylaştı. Doktorların 

“yarışamazsın” demelerine rağmen milli duygularının ağır basmasıyla müthiş başarılar elde eden Muslu, bu durumdan oldukça da mutlu

Konya bu 
engelli kıza sahip 

çıkmadı diye 
düşünüyorum.

“ “

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Nazmiye Muslu



Bir dönem Selçuk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Mü-
dürlüğü de yapan Emekli Eski Türk 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sevgi’nin ilginç 
bir edebiyata yönelme hikâyesi var. 
Lise yıllarında avukat olmanın hayali-
ni kurarken bir yandan da edebiyatta-
ki başarısızlığını yenmeye çalışmakta 
fakat düşük notlar almaktan bir tülü 
kurtulamamaktadır. Bir gün makûs 
talihi döner ve önce öğretmeni deği-
şir. Yeni gelen öğretmen verdiği ilk 
kompozisyon ödevinden sonra onu 
karşısına alır ve “Sen iyi bir yazar 
olabilirsin” der. O da bu heyecanla 
adliyenin yolunu bırakıp kitapçıların 
yolunu tutar. Fakat bu röportaj sade-
ce bir hayat hikâyesi değil, buyurun:

Hocam, Nerede ve hangi tarih-
te dünyaya geldiniz. İlköğreniminizi 
nerede aldınız?

Nüfus cüzdanımda 15 Mart 
1953’te Mersin’in Mut kazasına bağlı 
Sakız Köyü’nde doğduğum kayıtlı. 
Ancak annem rahmetli, senden önce 
3 aylıkken ölen bir Ahmet daha var-
dı. Senin nüfus kaydın o Ahmet’e 
aittir. Kim onun kaydını yıktırıp da 
seni tekrar yazdıracak, derdi. İlkokulu 
köyümde (1960-1965), orta ve lise 
tahsilimi de Adana İmam-Hatip Oku-
lunda tamamladım. (1969-1976)

Edebiyata ilginiz nasıl başladı?
Lise birinci sınıfta kompozisyon 

dersimize Mustafa Tehneldere (Ya-
kınlarda “korona”dan vefat ettiğini 
duydum. Allah gani gani rahmet et-
sin) adlı bir öğretmenimiz girmişti. 
Nasıl ders anlatıyordu, hangi konuları 
işlemişti, hatırlamıyorum. Ama hatır-
ladığım bir şey var: Yazılı imtihanlar-
da hep zayıf almıştım. Hoca, yarıyılın 
son haftasında beni sözlüye kaldırdı 
ve yarım ağızla “beyaz” dedi. Ben 
sorunun devamı nasıl gelecek diye 
beklerken hoca birden “Konuşsana 
be çocuğum!” diye gürlemesin mi? 
Ben ne söyleyeceğimi toparlaya-
madan doğaçlama konuya girdim: 
“Beyaz beyazdır, beyaz olmasa be-
yaz demezlerdi. Kim beyaza siyah 
derse…” ‘yanılmış olur’ diyecektim 
ki arkalardan bir arkadaşımız “alnı-
nı karışlarım” demesin mi? Hoca 
kızdı, bağırdı-çağırdı ve yine zayıf 
verdi.  Bu arada gayet tabii, ben de 
boş durmuyordum. Seyit Kemal 
Karaalioğlu’nun: “Sözlü-Yazılı KOM-
POZİSYON Konuşmak ve Yazmak 
SANATI (İst. 1972) adlı eserini didik 
didik etmiştim. İkinci yarıyıl “kom-
pozisyon” hocamız değişti. İsmini 
-maalesef- şimdi hatırlayamadığım 
Adapazarlı bir edebiyat öğretmeni 
girdi kompozisyon dersimize. Diğer 
derslerim çok iyi olmasına rağmen 
kompozisyondan zayıf almam ağırı-
ma gitmişti. Harıl harıl kitap okuyor, 
yazı çalışmaları yapıyordum. Nihayet 
yeni hocamız kompozisyondan ikin-
ci yarıyılın ilk imtihanını yaptı. Sınıfta 
notlarımız okunuyor. Ben “acaba yine 
zayıf mı aldım” diye heyecandan tir-
tir titriyorum. Sıra bana geldi. Hoca: 
“Ahmet Sevgi” kim? dedi. Ayağa kal-
kıp: “Benim efendim” dedim. Şöyle 
bir yüzüme baktı. “Teneffüste beni 
gör” dedi. Notumu okumadı. Her 
halde yine “zayıf” aldım diye iyice 
telaşlandım. Teneffüs zili çaldı. Öğret-
menler odasında hocamızın yanına 
vardım. Hocamız: “Doğru söyle, bu 
kompozisyonu sen kendin mi yaz-
dın?” dedi. “Evet, efendim” deyince 
karşıdaki boş sandalyeyi göstererek 
“otur” dedi ve konuşmaya başladı: 
“Kompozisyonunu çok beğendim. 
Belki şımarırsın diye sınıfta söyle-

medim. Çalışırsan ileride yazar ola-
bilirsin. Tabii, çok okuman lazım…” 
Öğretmenimizin bu sitayişkâr ifa-
deleri benim için bir dönüm nok-
tası oldu. O güne kadar “avukat” 
olmayı düşünürken birden “yazar” 
olmaya karar verdim. Artık tiryakisi 
olduğum Adana adliyesindeki sanık 
avukatlarının heyecanlı konuşmala-
rını dinlemeye gitmez oldum. Kısıtlı 
imkânlarımla kitap ve dergiler alıp 
okumaya başladım. 1974-1975 eği-
tim ve öğretim yılında okulumuzun 
kitap satış büfesini çalıştırmış olmam 
kitap dünyasını biraz daha yakından 
tanımama vesile oldu. Bu arada be-
nim sorumluluğumda “VERİM” adlı 
bir de sınıf gazetesi çıkardığımızı ha-
tırlıyorum. İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’ne girerek oralardaki sanat-
edebiyat mahfillerinde bulunmak, 
yazarlık köşkünün merdivenlerinden 
ağır ağır çıkmak en büyük hedefimdi. 
Nasip değilmiş, Elazığ Fırat Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’ne girdim. Edebi-
yat, ilgim olmaktan öteye, mesleğim 
de olma yolundaydı.

Fırat Üniversitesine ne zaman 
başladınız ve nasıl bir öğrencilik 
dönemi yaşadınız?

İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdiğim 
yıl (1976) Fırat Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’ne başladım. İmam-Hatip 
Okulunu parasız yatılı okuduğum için 
mecburi hizmetim vardı. Elazığ mer-

kezde, Fırat Üniversitesinin hemen 
yanında bir camiye (Bahçelievler Ca-
mii) imam-hatip tayin edildim. Hem 
öğrencilik, hem haftada bir entelektü-
el bir camiaya verdiğim cuma vaaz-
larını hazırlamak beni daha çok oku-
maya ve daha çok çalışmaya sevk 
ediyordu. Öğrencilik dönemim; hadis 
ve tefsir okumak, fakültede derslere 
devam etmek ve din hizmeti görevi-
mi aksatmamak için geceli gündüzlü 
çalışmakla geçti diyebilirim. 

Selçuk Üniversitesine atanma 
süreciniz nasıl gelişti?

1980’de Edebiyat Fakültesini bi-
tirdikten kısa bir süre sonra Mardin 
Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak 
tayinim çıktı. Ancak birtakım sebep-
lerle göreve başlayamadım. Bir yıl 
sonra tekrar öğretmenlik için Millî 
Eğitim Bakanlığına müracaat etti-
ğimde “Branşınızda öğretmen açığı 
yoktur” denilerek (Oysa aynı gün ga-
zetelerde 500 edebiyat öğretmeni alı-
nacağına dair ilan vardı) evrakım iade 
edildi. Müstafi sayılmış olduğum için 
MEB kendince beni cezalandırmış 
oluyordu.  Öğretmen olamayacağımı 
anlayınca acaba üniversitelere girebi-
lir miyim, diye düşünmeye başladım. 
Erzurum, Bursa ve İzmir’de asistanlık 
imtihanlarına girdim, başarılı olama-
dım. Ümitsizliğe düşmedim, yabancı 
dil ve edebiyat bilgilerimi artırmak için 
var gücümle çalışıyordum. Nihayet 
1983 yılında Selçuk Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümüne öğretim görevlisi olarak 

girdim. 
Doktora ve müteakiben akade-

mik kariyer süreciniz nasıl seyretti?
24 Ocak 1983 tarihinde Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gö-
reve başladım ve kısa bir süre sonra 
yani 1 Mart 1983’te askere gittim. 
Erzincan’da kısa dönem askerliğimi 
müteakip tekrar görevime döndüm. 
O zaman Selçuk Üniversitesi’nde 
edebiyat alanında Yüksek Lisans 
ve Doktora programı olmadığı için 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Yüksek Lisansa baş-
ladım. (1983) Bir taraftan Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
ders veriyor, haftada iki gün de 
Ankara’ya gidiyor Yüksek Lisans der-
si alıyordum. Bu zor şartlarda Gazi 
Üniversitesi’nde Yüksek Lisan (1984) 
ve Doktora (1987) yaptım. 1988’de 
Yardımcı Doçent, 1994’te Doçent ve 
2002’de de profesör oldum.

Önce dergi ve gazete yazarlı-
ğına mı başladınız yoksa kitap mı 
neşrettiniz?

Tabii ki dergi ve gazete yazarlı-
ğım öncedir. Üniversiteye girmeden 
evvel gazete ve dergilerde yazılarım 
çıkmıştı. Kitap çalışmam üniversiteye 
girdikten sonra başladı. 

Hangi dergi ve gazetelerde yaz-
dınız?

Lise yıllarımdan itibaren bazı der-
gi ve gazetelerde yazılar yazmıştım. 
Ancak kalburüstü denilebilecek ilk 
makalem Türk Edebiyatı dergisinde 
çıktı. (Türk Edebiyatı, Sayı: 108, İst. 

1982, s. 31) Daha sonraları Millî Kül-
tür, Türk Yurdu, Türk Kültürü Araştır-
maları, Yedi İklim, Kültür Dünyası vb. 
dergilerde; Son Havadis, Son Çağrı, 
Yeni Mesaj, Ayyıldız, Tercüman ve 
Yeni Çağ gazetelerinde yazdım.

İlk kitap çalışmanıza nasıl baş-
ladınız ve ne kadar zamanda ta-
mamlayabildiniz?

Yüksek Lisans tezimin basılmış 
hali olan ilk kitabım (Latîfî’nin İki 
Risâlesi: Enîsü’l-füsahâ ve Evsâf-ı 
İbrahim Paşa, Konya-1986) bir yıllık 
çalışmanın ürünüdür.

Üretken bir akademisyen ola-
rak birçok kitabınız kütüphanelerde 
yerini aldı. Muhtevalarıyla birlikte 
kitaplarınızı kısaca anlatır mısınız?

Kitaplarımın muhtevalarıyla bir-
likte anlatılması müstakil bir çalışma 
gerektirir. Ben  “bilimsel kitaplarım”, 
“makale ve deneme kitaplarım” baş-
lığı altında kitaplarımın adlarını sırala-
yarak yetinmek isterim.

BİLİMSEL KİTAPLARIM:
1-Latîfî’nin İki Risalesi: Enîsü’l-

füsahâ ve Evsâf-ı İbrahim Paşa, Kon-
ya-1986.

2-Hikâye-i Garîbe, Konya-1992 
(Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile birlikte)

3-Merdümî, Tuhfetü’l-İslâm, 
Konya-1993.

4-Latîfî, Sübhatü’l-Uşşâk, Kon-
ya-1993.

5-Prof. Ali Canip Yöntem’in Yeni 
Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, 
Konya-1995. (Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Özcan’la birlikte)

6-Prof. Dr. Ali Canip Yöntem’in 
Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makalele-
ri, Konya-1996. (Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Özcan’la birlikte)

7-Molla Câmî’nin Erba‘îni ve 
Manzûm Türkçe Tercümeleri. Kon-
ya-2000,

8-Mir’âtü’l-akâid Tercümesi, 
Konya-2013

9-Cezerî Kasım Paşa SÂFÎ 
DÎVÂNI, Konya-2016 (Yrd. Doç. Dr. 
Hakan Sevindik’le birlikte)

MAKALE ve DENEMELERİM:
1-Sevgi Gözüyle Denemeler, 

Konya-1999. 
2-Zihniyet Değişimi, Kon-

ya-2002. 
3-Türkçenin Acı Günleri, Kon-

ya-2003. 
4-Beyitlerin Gölgesinde, Kon-

ya-2004.
5-Yazıyorum Öyleyse Varım, 

Konya-2005. 
6-İman ve İsyan Şairi Mehmet 

Akif, Konya-2011.
7-Ötelerden 33 Kişi, Konya-2012. 
8-Beyitlerin Gölgesinde (İlaveli 2. 

Baskı) Konya-2013. 
9-Aczimin Giryesi, Konya-2013. 
10-Kültür-Sanat Yazıları, Kon-

ya-2014.
11-Sosyal Meseleler, Kon-

ya-2016.
12-Yazıyorum Öyleyse Varım, 

(2. Baskı) Konya-2019.
13-Tiryaki Sözleri’nin Gölgesin-

de, Konya-2020.
14-Din Anlayışında Reform, 

Konya-2020
15-Türkçenin Acı Günleri, (İlaveli 

2. Baskı) Konya-2020
İstiklal Marşı deyince 

Akif, Akif deyince de İstiklal 
Marşı hatırlanır; sizce gerek 
İstiklal Marşı gerekse Akif 
hakkında toplum bilinci 
ne düzeydedir?

Toplum-
da bir şey 
ne kadar çok 
konuşulursa 
emin olun, 
hakkında en 
az bilgi ve 
bilinç sahibi 
olunan şey 
odur. Maa-
lesef, Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’na 
dair durum da budur.

Yakın tarihimizin müstesna 
şahsiyetlerinden olan Merhum Erol 
Güngör’e dair hem kitap yazdınız hem 
de makaleleriniz var. Erol Güngör’ün 
özel yanlarını bize özetleyebilir misiniz?

Rahmetli Erol Güngör’le bir tanı-
şıklığım yoktu. Yalnız onu lise yıllarım-
dan beri takip ediyordum. Yazılarından 
ve kitaplarından edindiğim intibaa 
göre Erol Güngör çalışkan, mütevazı, 
milliyetçi-mukaddesatçı ve fikir üreten 
müstesna bir şahsiyettir.   

Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Erol 
Güngör’ün tasavvur ettiği gençlik 
portresinin oluşumu günümüzde ne 
durumdadır?

Mehmet Akif:
“Sade Garb’ın, yalınız ilmine dön-

sün yüzünüz.
O çocuklarla beraber, gece gün-

düz, didinin;
Giden üç yüz senelik ilmi tez elden 

edinin!” der.
Necip Fazıl’ın Gençliğe hitabesi 

malum:
Kökü ezelde ve dalı ebedde bir 

sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, 
estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir 
gençlik…

Erol Güngör’ün görüşü ise şöyle:
“Türk münevveri (genci) yüz yıl 

önceki Türkçeyi kullanmayacak ama 
bin yıl önceki Türk metinlerini bile anla-
yacak; yeni harfleri kullanacak ama Üni-
versite kapısı (İst. Ünv.) önündeki kita-
beyi görünce alık-alık bakmayacak.”

Şimdi bu ifadeleri terazimin bir 
kefesine yerleştirin, diğer kefesine de 
bugünkü gençliği koyup tartın… Ve 
kararı siz verin…

Dilimizin bugünkü ahvalini nasıl 
yorumluyorsunuz?

Dil, yazar ve sanatkârların elinde 
gelişip güzelleşir. Günümüzde yazar 
ve sanatkârların “dil” diye bir endişeleri 
olmadığını söylersem dilimizin bugün-
kü hâl-i pür-melâlini sanırım özetlemiş 
olurum.  

Masanızda yeni kitap çalışması 
var mı?

Çeşitli kongrelerde sunduğum teb-
liğleri ve ilmî makalelerimi “Türk-İslâm 
Edebiyatı Üzerine MAKALELER” adı 
altında topluyorum. Bir de Mevlânâ’nın 
“Mesnevîsi”nden 100 güzel/didaktik 
beytin Türkçe söylenişinden oluşan 
“Mesnevî’nin Gölgesinde” adlı kitap 
çalışmam var. İlk fırsatta bu iki çalışma-
yı tamamlamak istiyorum.

Hocam çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür eder çalışmaları-

nızda başarılar dilerim…

“Medine’yi 
çok sevdim… 
Orası bana 
Konya ile Assie 
(Asiz) şehirle-
rini hatırlatır. 
İşte artık ben, 
Mescid-i Nebevi 
‘de, Peygamber 
Camii ’ndey-

dim…Hazreti Peygamber’in kabrini 
mümkün olduğu kadar yakından 
görmeyi arzu ediyordum. Haşin ve 
kaba bir muhafız vardı. Elindeki iri 
sopayla insanların fazla yaklaşmasını 
engelliyordu. O adam bizi kabir et-
rafında dolaştırırken, Mısırlı dostum 
profesör hanım kendisine; “bırakın 
da geçsin, o Fransız bir bayan hac-
da! Dedi. Muhafızın yüz hatlarının 
dehşet içinde gerildiğini gördüm. 
“Bir Fransız bayan hacda!” diye ba-
ğırdı. Dimdik onun gözlerine baktım 
ve onun duyacağı şekilde, Arapça 
olarak, Peygamberimize “Esselatü 
vesselamü aleyke ya Rasülal-
lah…! “Salat ve selam senin üzeri-
ne olsun ey Allah’ın elçisi!” Diyerek 
salavat getirdim. Bir anda muhafız 
elindeki sopayı yere bırakıverdi, he-
men elimden tutup beni Peygambe-
rimiz Aleyhisselam’ın kabrinin demir 
parmaklıklarına yapıştırdı ve kendili-
ğimden ayrılıncaya kadar beni orada 
öylece bıraktı…”

- “Ben Mutlak’ın susuzluğunu 
çekiyordum, karşılaşmanın veya bir 
kitabın hayatınızı altüst edebilmesi 
için önceden hazır olmanız gerekir. 
Zaman Allah’ın büyük bir lütfudur. 
Zaman bir yandan ölümü ve yıkımı 
getiriyorsa da diğer yandan yarat-
manın ve verimliliğin kaynağıdır. Her 
şeyin gizlenmiş imkânlarını ortaya 
çıkaran zamandır. İnsanın en büyük 
zenginliği, şimdiki şartları değiştirme 
imkânıdır. İnsan niçin şahittir…? 
Dünyaya gelmeden önce yaşanılmış 
olan kemali hatırlattığı içindir.” Neye, 
nasıl ve niçin inanıldığının bilinmesi 
yönünden imanın oluşumunda bilgi 
unsuru da önemli olmakla birlikte, 
bilinen şeyin imana dönüşebilmesi 
için his ve kalp yoluyla benimsen-
mesi gerekmektedir. Muhyidd İbnül-
Arabi’ye göre de maddi ve manevi 
bütün varlıklar Allah’ın isim ve sıfat-
larının tecellisinden ibarettir ve var 
olan her şeydeki güzellik, Onun cemil 
isminin bir yansıması, bu güzele yö-
nelik bir muhabbet de yine Onun vu-
cud isminin tecellisidir. Şu hâlde ha-
kiki sevilen sadece Hak’tır. Gazali’ye 
göre; muhabbet nihai makam ve en 
yüksek değerdir. Şevk, üns (alışma) 
ve rıza gibi tasavvufi, ahlaki makam-
lar onun sonucudur. Tövbe, sabır, 
zühd, şükür, takva, tevazu, cömertlik, 
adalet ve merhamet gibi erdemlerin 
özünde de “sevgi” vardır. Dini dav-
ranışlar ve ahlaki erdemler sevginin 
meyvesidir. Mevlâna (k.s.) sevgi-
nin; acıyı tatlı, bakırı altın, bulanıklığı 
duru, derdi deva, dikeni gül, zindanı 
gülistan, narı nur, üzüntüyü neşe, 
kahrı lütuf, ölüyü diri, kralı kul hali-
ne getiren bir güce sahip olduğunu 
belirtir. Sufiler ahlaki özelliklere sahip 

olarak ilahi muhabbete erişmeye 
çalışırlar. Bu anlayışa 

dayanan ahlak her şeyden önce bir 
sevgi ahlakıdır…” TDV İslam Ansik-
lopedisi.

Havva Hanım, Prof. Dr. Eva de 
Vitray Mayerovitch, 1909 yılında 
Paris’te doğdu. Zengin, aristokrat ve 
dindar bir aileye mensuptur. Soya-
dındaki “de” eki, Fransa’da belirli bir 
yasal zemini olan, çeşitli mali haklar 
ve ayrıcalıklarla donatılmış elit, sos-
yal bir sınıfın sahip olabileceği bir 
asalet unvanıdır. Honore de Balzac, 
General de Gaulle örneklerinde ol-
duğu gibi… Anglikan bir büyükan-
ne tarafından, Katolik mezhebinde, 
yetiştirilir. Bir rahibe okuluna verilir. 
Latince ve Grekçe bölümünü bitire-
rek liseden mezun olur. Sonra hukuk 
eğitimini tamamlar. Eflatun’da Sim-
geler” adlı felsefe doktorasını yazar-
ken kafası karmakarışıktır, normal 
simge-sembol düşüncesiyle, marazi 
simge düşüncesi arasında bir ay-
rım yapabilmek için üç yıl psikiyatri 
okumuştur. “Ne gariptir ki, bende 
dâhil Roger Garaudy gibi birçok 
Fransız filozof İslam Felsefesi’ni ta-
nımadan Sorbonne Üniversitesi’nde 
felsefe doktorası yaptık,” diye yazar, 
İslam’ın Güler Yüzü Kitabı’nda… 
Yirmi iki yaşında kendisi gibi öğrenci 
olan Yahudi bir gençle evlenir. Bu 
evlilikten iki oğlu olur. Unutamadığı 
olaylardan bir tanesini, İkinci Dünya 
Savaşı’nda, Paris’in Almanlar tarafın-
dan işgal edildiği yıllarda yaşar. Fran-
sızlar, Yahudi komşularını “Gestapo” 
(Alman İstihbarat Polisler ’ine) ihbar 
etmeye başlarlar... Bu durum Fran-
sızlar adına utanç verici bir olaydır. 
Bir gece yarısı saat üç de “Gestapo” 
Havva Hanım’ın kapısını çalar. Evde 
üç yaşındaki çocuğuyla yalnızdır. 
Direnişçilerle beraber olan kocasını 
sorarlar; “içimden gelen bir iç se-
sin cesaretiyle, biraz Kant ve Hegel 
Almancası biraz da Berlin ayaktakı-
mı ağzıyla konuşuyordum, halbuki 
ben böyle konuşmayı bilmiyordum. 
Adamlar bu kadın dalga geçiyor, giz-
leyecek bir şeyi yok dediler ve gittiler. 
Yakındaki bir kasabada, kadın ve 
çocuklardan oluşan 642 kişiyi kilise-
de toplayıp diri diri yakan tümenleri 
gördükten sonra; o günlerdeki duy-
gularını şöyle anlatır. “Mutlak’ın su-
suzluğunu çekiyordum ve hakikaten 
çok huzursuzdum…”

1935 yılında nükleer fizik dalında 
Nobel ödüllü Fre-

deric Joliot ve 
eşi İrene’nin 
laboratuva-
rında yöne-

tici ola-
r a k 

çalışmaya başlar. Bir arkadaşı, yıllar 
önce birlikte Sanskritçe öğrendiği, 
sonradan İslamabad Üniversitesi 
Rektörü olan, Muhammed İkbal’in 
“İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden 
İnşası” isimli kitabını hediye eder. 

“Bu kitabın benim bütün soru-
larıma cevap verdiği hissine kapıl-
dım. Evrenselliği buldum. Vahyin 
ancak bir tane olabileceğini, iki kere 
ikinin her yerde dört ettiğini ve ister 
Aztekler’in harfleriyle yazılmış olsun 
ister Çince, ister Arapça, bütün bu 
rakamların her zaman tek ve aynı 
hakikati ifade ettiği anlatılıyordu. Evet 
tek bir hakikat… Zaten Kur’an’da 
başka bir şey demiyordu. Roma’da 
toplanmış beylerin doğmalarını bir 
tarafa bırakıyordum… O kitapta sü-
rekli “Üstadım” diye kendisinden söz 
edilen Mevlâna’yı (k.s.) öylesine çok 
sevdim ki…” “Sevgi düşünmenin ilk 
ve vazgeçilmez şartıdır.” Cemil Meriç

Mevlana’yı (k.s.) ve eserleri-
ni daha fazla tanımak için Paris’te 
Millî Kütüphane ’ye gider, orada, 

Mevlana’yla ilgili sadece Almanca 
ve İngilizce eserler vardır. Mesnevi’yi 
ve diğer eserlerini orijinal metinlerin-
den okuyabilmek için, klasik Farsça 
öğrenmeye başlar. Üç yıl süren dil 
eğitimini başarıyla tamamlar. Önce 
Muhammed İkbal’in kitaplarını 
Fransızca ‘ya çevirir. İslam’ı öğren-
me sürecinde, Mısır’a gider (1969-
1973) Ezher Üniversitesi’nde Profe-
sör olarak görev yapar, daha sonra 
Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan’da 
da görevler alır. İran, Sudan, Fas ve 
Türkiye’ye sayısız ziyaretler yapar. 
“Mevlâna Celaleddin’i Rumi, Mistik 
Düşünce ve İslam’da Şiir” konulu 
doktora tezini bitirir. Havva Hanım’ın 
düşünceleri olgunlaşmaya başlar… 
-“Mevlana’nın inanılmaz derecede 
modern olduğunu düşünüyorum. 
Çok net olarak söyleyebilirim ki, be-
nim aradığım da budur; bir toplama-
cılık oradan buradan devşirmecilik 
değil, bir dini birlikteliktir. Çünkü biraz 
İslam’dan, biraz Hrıstiyanlık’ tan, bi-
raz Budizm’den veya Hinduizm’den 

alıp, bunlardan acayip bir karma 
yapmak her zaman kolaydır.  Hakiki 
dini birlikteliğin, katiyen böyle olma-
dığını düşünüyorum. Her inanan, 
kendi geleneği içinde sonuna kadar 
gitmelidir. Ancak o zaman, merkeze 
ulaştığımızda, diğerleriyle buluşa-
biliriz. Ben biraz fazla entelektüelim, 
bununla birlikte, Allah’ın nasıl oldu-
ğunu bilmekten acizim. Onu zihnim-
de şekillendiremem ve böyle bir şey 
yapmayı da istemem. Ama bilirim ki, 
bilebileceğimiz veya hayal edebile-
ceğimiz bütün şeylerin ötesinde bir 
Mutlak (Varlık) vardır...”

Doksan yıllık ömrü içinde yir-
minci yüzyılın bütün olaylarını gör-
müş ve yaşamıştır. On dokuzuncu 
yüz yılda gerçekleşen sanayi devri-
minden sonra, bir pazar kavgası ola-
rak başlayan “Harbi Umumi” (1914-
1918) Birinci Dünya Savaşı, onun 
çocukluk yıllarına rastlar. Bu savaşta 
yenilen Almanların yirmi yıl sonra 
başlattığı İkinci Dünya Savaşı’nda, 
(1938-1945) genç bir akademisyen-
dir. Paris’in işgal edilmesi, Nazilerin 
başlattığı insan avı, savaşın acımasız-
lığı Fransız Halkı’nda büyük travmala-
ra sebep olmuştur. Bütün dünyadaki 
enerji kaynaklarının bölüşüldüğü, 
insan onurunun yok sayıldığı emper-
yalist, sömürgeci vahşi kapitalizme, 
Rusya’dan başlayan Marksist işçi, 
köylü, proletarya iktidarı teziyle, mil-
yonlarca insanın emeğini sömüren 
ve ülkeleri işgal eden komünizme, 
Almanya ve İtalya’nın başlattığı ırkçı, 
kafatasçı Nazizm’in yıkıcı sonuçları-
na, ölüm kamplarına şahitlik etmiştir 
Havva Hanım. Yokluk ve sefalet yıl-
larını yaşamış, bir bilim aşığı olarak, 
çalışmalarını aksatmadan devam 
ettirmiştir. Cemil Meriç “İzm”ler id-
rakimize giydirilmiş deli gömlekleri, 
itibarları menşeilerinden belli, hepsi 
de Avrupalı” der, Bu Ülke Kitabı’nda. 
Bu buhran döneminde; ilahi ve ahlaki 

prensipleri reddeden bireyci, faydacı, 
materyalist, pozitivist, sosyalist (Eg-
zistansiyalizm) Varoluşçular; savaş 
sonrası boşluğa düşen gençlerin 
ve aydınların beynini uyuşturmaya 
devam etmiştir. Onlara göre: “Dün-
yanın bir hakikati yoktur. O yalnız 
bana göre, benim için, benim gör-
düğüm gibidir. Biz kendimizi seçer-
ken, dünyamızı da seçiyoruz… Fikir 
babaları Nietzsche, Heidegger, Jean 
Paul Sartre, Simone de Beauvoir’dır. 
Allahsız Varoluşçuluk saçmalığın 
felsefesi olduğu kadar, saçma bir 
felsefedir. Daha sonraları “hümaniz-
me” dönüş yapmak zorunda kalsalar 
da bir hırpanilik felsefesi olarak kah-
velere düşmüş, kaldırımlardaki veya 
pazar yerlerindeki değerini de kay-
betmiştir.” Peyami Safa, Seçmeler. 
Hak ve hakikat yolcusu, bu karanlık 
dönemlerde aydınlığın ve huzurun 
arayışı içindedir…

Fransa’nın en saygın bilim ve 
araştırma kurumu, “İlmi Araştır-
malar Milli Merkezi’nde” (CNRS) 
yönetici ve uzman olarak çalışır. 
20. Yüzyıl’ın en ünlü bilim ve fikir 
adamlarıyla beraber ortak çalışmalar 
yapar. Ünlü Fransız düşünür Roger 
Garaudy’ de Müslüman olduktan 
sonra yazdığı “İslam ve İnsanlığın 
Geleceği” Kitabı’nda şunları yazar; 
“İslam imanına giriş formülü, ke-
limeyi tevhit, yani, Allah’tan başka 
ilah yoktur ifadesidir. İslam tasav-
vufu da Hrıstiyan mistisizmi, Hint 
bilgeliği veya Yeni Eflatunculuk’tan 
kaynaklanmaz; tasavvufun kaynağı 
Kuran’dır. İslam’ın doruk noktasın-
da Gazali’nin tasavvufta bilginin en 
üst derecesini “tevhidin dördüncü 
derecesi” olarak görmesi (ihya cilt,4, 
s.212) anlamlıdır. Dördüncü derece, 
bir tek varlıktan başkasını görme-
mektir, bu da sıddıkların ve ermişle-
rin tefekkürüdür. Bu bilgi anlatılmaz, 
ancak “semboller” kullanılarak ifade 
edilebilir. Mişkat’ül Envar’ın ikinci 
bölümünde bunun kurallarını verir 
ve şu açıklamayı yapar: “Yaşadığımız 
bu alemde hiçbir şey yoktur ki, gayb 
aleminin bir sembolü olmasın…”

Havva Hanım, -“Bir insanın, 
yeryüzündeki en küçük hareketi, 
henüz keşfedilmemiş galaksilere 
ait güneş sistemleri içinde kaydedi-
lir;” sözünü okuyunca, kendisinden 
geçip, vücuduna bir çimdik atar. 
Einstein’ın talebesi olan bir fizikçi 
arkadaşının; “mesela siz bir kahve 
fincanına dokunduğunuzda Einstein 
bu hareketin, diğer güneş sistemleri 
tarafından algılandığını ifade eder,” 
sözünü hatırlar. “Bunun daha 13. 
Yüzyıl’da söylenmiş olmasından 
çok etkilendim” diyecektir. Kilise’nin 
Tanrı adına yetki kullanmasını kabul 
edemez- “Hangi hakla…!” Diye sor-
gular. Teslis, aforoz, azizlerin masu-
miyeti, İncil’in gerçek olup olmadığı, 
günah çıkartma gibi doğmalar onu 
büsbütün çıkmaza sürükler. Bütün 
bunlara rağmen, kendi kendine:  
-“Dur bakalım! Sayıları iki milyonu 
bulan Hristiyanlar’ın hepsi yanılıyor 
da bir tek sen mi yanılmıyorsun? Ya 
Hristiyanlık senin şimdiye kadar ten-
kit ettiğin ve sandığın gibi değilse…? 
Acele etme! Şu atalarının dinini bir 
kere daha incele ve onu derinlemesi-
ne araştır bakalım,” der. Temkinlidir. 
Sorbonne Üniversitesi’nde Oscar 
Culmann isimli bir profesörün, üç yıl 
süren Hristiyanlıkla ilgili verdiği tefsir 
derslerine katılır. İncili yorumlamaya 
çalışır. Sorularına hiçbir cevap ala-
maz…

Dili güzelleştiren sanatkârdır Eva, Mevlana’yı aradı ve buldu
Birikimleriyle gençlere ışık tutan Araştırmacı yazar Prof. Dr. Ahmet Sevgi, “Dil, yazar ve sanatkârların elinde gelişip güzelleşir. Günümüzde 
yazar ve sanatkârların “dil” diye bir endişeleri olmadığını söylersem dilimizin bugünkü hâl-i pür-melâlini sanırım özetlemiş olurum” dedi

Mevlana’nın eserleri birçok dile çevrilirken dünyanın her yerinde Mevlana’nın felsefesini anlatan Prof. Dr. Eva de Vitray 
Mayerovitch, “Çok net olarak söyleyebilirim ki, benim aradığım da budur” diyerek Mevlana hakkında kitaplar yazdı

Prof. Dr. Ahmet Sevgi’nin gençlik yılları.

Prof. Dr. Ahmet Sevgi’nin eserlerinden bazıları. 
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25 Mayıs 2014 tarihinde Kon-
ya’da kurulan Es-Sirac Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği, Dernek 
faaliyetlerini sadece Konya ve Türkiye 
geneli ile sınırlı olmayıp uluslararası 
çalışmalara da imza atıyor. Dini eği-
tim çalışmalarına ağırlık veren dernek 
bu çerçevede sempozyumlar, konfe-
ranslar, seminerler ve çeşitli etkinlik-
ler düzenleyip bu alandaki boşluğu 
gidermeye katkı sağlamayı hedefli-
yor. Dernek ayrıca ümmetin manevi 
sembolünün yanında güç sembolü 
olma özelliği de taşıyan Kudüs’ü, 
çalışmalarının merkezine oturtmuş 
durumda. Es-Sirac Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüs-
nü Şimşek dernek çalışmaları hak-
kında açıklamalarda bulundu. 

Öncelikle sizleri tanıya bilirmi-
yiz?

 Ben Hüsnü Şimşek 1978 Yük-
sek İslam Enstitüsü mezunuyum 
25 yıl öğretmenlik yaptım. 2003’te 
emekli oldum. 2014 Ekim ayından 
bu yana da Es-Sirac Derneğinde 
çalışmaktayım 3 yıldır da Derneğin 
acizane yönetim kurulu başkanlığını 
yapmaktayım.

Es-Sirac Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği hakkında bilgi 
verir misiniz?

Konya’da kurulan ve başka şu-
besi bulunmayan Derneğimiz, 2014 
Mayıs’ında Kudüs Muhafızı Şeyh 
Raid Salah’ın katıldığı bir programla 
resmi açılışını gerçekleştirdi. Derne-
ğimiz ümmetin manevi sembolünün 
yanında güç sembolü olma özelliği 
de taşıyan Kudüs’ü, çalışmalarının 
merkezine oturtmuştur. Çünkü Müs-
lümanlar Kudüs topraklarında hü-
küm sürdüğü dönemlerde dünyaya 
da hükmetmişlerdir. Müslümanlar 
için özgürlüğe, barışa, huzura ve bir-
liğe giden yolun Kudüs’ten başladığı 
inancındayız.  Bu nedenle Kudüs’te 
İşgalin Müslümanlar üzerindeki bas-
kısını azaltmak ve bölgedeki Müslü-
man nüfusunun korunması en bü-
yük hedeflerimiz arasındadır. 

Es- Sirac Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği olarak ne tür 
çalışmalara imza atıyorsunuz?

Temel çalışma alanımızı iki baş-
lıkta sizler için özetleyebilirim.  Bunun 
birinci kısmı ve çalışmalarımızın da 
büyük bir kısmını oluşturan dini eği-
tim çalışmaları, ikinci kısmı ise İnsa-
ni ve sosyal yardım çalışmalarıdır. 
Eğitim bizim için en önemli başlıktır. 
Nitekim zor şartlarda hayatlarını ika-
me eden toplumlara insani yardım 
noktasında ne kadar destek olursak 
olalım o toplumların prangalarından 
kurtulması için bu çabamız kafi gel-
meyecektir. Amacımız sadece günü-
birlik çalışmalar değil bu çalışmaları 

devamlı hale getirmek ve eğitim ça-
lışmalarını insani yardımlarla destek-
lemek olmalıdır. 

Neden Filistin? Filistin’de ne 
tür çalışmalar yürütüyorsunuz, Ra-
mazan ayında Filistin’de ne gibi 
çalışmalara imza atacaksınız? 

Filistin’in kimliği İslam, toprağı 
ise kutsaldır. Buralara sahip çıkmak 
her Müslümanın en temel vazifesidir. 
Bu duygu ve düşünceler doğrultu-
sunda faaliyet gösteren Derneğimiz, 
Kudüs’te işgalin Müslümanlar üze-
rindeki psikolojik etkilerini minimize 
etme, eğitim faaliyetleriyle Müslüman 
toplumun kalkınmasını sağlama gibi 
temel çalışmalar ve projeler yürüt-
mektedir. Bu kapsamda Derneğimiz 
tarafından çok sayıda proje hazırlan-
makta ve uygulanmaktadır. Bu pro-
jeler Kudüs’te eğitim gören ana sınıf 
öğrencisinden, üniversite son sınıf 
öğrencisine, yetişkinlerden engellilere 
kadar geniş bir kitleye hitap etmekte-
dir. Yine bölgede çok sayıda Kur’an 
ve hafızlık kursumuz bulunmaktadır. 
Bunların yanında Osmanlı mirasını 
koruma ve yaşatma kapsamında çok 
sayıda cami ve eğitim kurumunu res-
tore ederek özelde Filistinlilerin genel-
de de bölgeyi ziyaret eden ümmetin 
hizmetine sunduk. Bu bahsettiğim 
çalışmalar sürekli yaptığımız ve de-
vam eden çalışmalarımızdır. Rama-
zan ayında yapacağımız çalışmalar 
ise bölge halkının ekonomik durum-
ları göz önüne alınarak hazırlanmış 

çalışmalardır. Nitekim bölgede ya-
şayan halkın yüzde 80’den fazlası 
yoksulluk sınırında yaşamaktalar. Bu 
kapsamda hem bölgedeki Müs-
lüman esnafı rahatlatmak hem de 
ailelere yönelik gıda, Mescid-i Aksa 
ve etrafında İftar paketleri dağıtmak, 
yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bay-
ramlık elbise ve harçlık gibi çalışmalar 
yapmayı hedefliyoruz. Fakat şunu da 
belirtmeden geçmeyelim bu çalışma-
larımızda sadece Ramazan’da yapılı-
yormuş gibi algılanmamalı yılın her 
döneminde bu çalışmalarımız devam 
etmekte sadece ramazanın bereketi 
dolayısıyla bu dönemde çalışmaların 
bereketi daha da artmaktadır.

Filistin halkının Türkiye’ye ve 
Konyalılara bakışları nasıl?

Filistin halkı yıllardır işgalle müca-
dele etmekte ve bu mücadelelerinden 
asla geri durmamaktalar. Tabi onlar 
işgalcilerle mücadele ederken dışa-
rıdan da Müslüman kardeşlerinin 
onlar için neler yaptığını ne kadar 
yanlarında olduğunu dikkatlice takip 
etmekteler. 

Çünkü gerçekten yalnızlaştırılmış 
bir halk profili var karşımızda. Onlar-
da görüyorlar ki desteklerini şartsız 
ve devamlı yapan bir halk bir ülke var 
oda Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiyeli 
Müslümanlara karşı ayrı bir muhab-
bet beslemekteler. Kudüs’e yaptığı-
mız ziyaretlerde bu sıcaklığı derin-
den hissedebiliyoruz. Bizlere karşı 
oldukça misafirperverler.  Oraya git-

tiğinizde bu cümleyi çok duyarsınız,  
buralar ne kadar bizim toprağımızsa 
aynı oranda sizlerin de toprağıdır… 
Konya’yı bir tasavvuf şehri, önemli 
alimlerin yetiştiği bir merkez olarak 
görmekteler yine rahmetli Necmettin 
Erbakan hocamız vesilesiyle de Kon-
ya’ya karşı özel bir ilgileri var bunun 
yanında Konya’da sadece onlar için 
kurulmuş onların sesi olmuş bir der-
neğin varlığı onların Konya’ya olan 
muhabbetlerini daha da artırmakta… 
Yani anlayacağınız Konya’yı tahmin 
ettiğimizden daha çok tanıyorlar…

Filistin halkının Türkiye’den 
beklentileri neler?

Bu sorduğunuz soruyu aynı şe-
kilde Mescid-i Aksa’nın eski imam-
larından birine sormuştum ve bana 
şu cevabı vermişti; İşgalcileri en çok 
korkutan şey Filistin toprakları dışın-
dan başka bir Ülkede insanların Filis-
tin için sesini yükseltmesidir bilhassa 
Türkiye’den gelen tepkilere sizlerden 
her platformda sesinizi yükseltmenizi 
Kudüs’ü gündeminizden çıkarma-
manızı istiyoruz demişti. 

Ramazan ayı ile ilgili görüşleri-
niz nelerdir?

Bu soruya yeni okuduğum Ha-
san el Benna’ya ait “Ramazan’a Nasıl 
Hazırlanmalıyız” kitabından bir alıntı 
yaparak cevap vermek istiyorum.  
“Müslüman kardeşlerim, ramazan 
göçüp gideceğini size duyuruyor. O 
ramazan ki, gerçek adamlık ilklerini 
size kavratan, size güçlü irade eğitimi 
veren, sizi sabretmeye ve katlanmaya 
alıştıran, size özgürlük yolunu çizen, 
melek ufkuna yücelmenizi sağlamak 
üzere gözünüzün önündeki madde 
perdelerini kaldıran, size Allah’ı tanı-
tan, kitabını, dinini ve ayetlerini öğre-
ten bir öğretmendir. Her öğretmen 
gerisinde bir iz bırakır. Ramazan ayı 
sizde nasıl bir iz bıraktı?” Ramazan 
bittikten sonra kendimize bu soruyu 
sorduğumuzda gönül rahatlığıyla ce-
vap vermeyi Allah bizlere nasip etsin. 
İlginiz için sizin nezdinizde Yenigün 
Gazetesi ailesine teşekkür ediyorum.

‘Çalışmalarımızın 
merkezi Kudüs’

Es-Sirac Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Başkanı Hüsnü Şimşek, dernek olarak ümmetin manevi sembo-
lünün yanında güç sembolü olma özelliği de taşıyan Kudüs’ü, çalışmalarının merkezine oturttuklarına dikkat çekti

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Hüsnü Şimşek
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

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

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

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• 30-35 YAŞ ARASI
SRC VE PSİKOTEKNİK BELGELERİNE SAHİP
ŞOFÖR (1 KİŞİ)

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

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

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

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;
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ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

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

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

 

1'inci Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/199434
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE
      BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Horozluhan Mahallesi Yeni istanbul Yolu No:70/64 
      SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 4445542 - 03322491961
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : 1'inci Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 110.000 Ton Malzeme ile Nakliye Dahil Alttemel Yapılması, 
      10.000 Ton Mıcırı Temini ve İşyerine Nakli, 100.000 Ton 
      Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Her 
      Gradasyonda Malzeme Temini ve Nakli
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya İli Karatay, Selçuklu, Meram ve Çumra İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Yerleşkesi İhale Şube Müdürlüğü İhale Salonu
          (Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A -V grubu işler ile yapılacak işe benzer 
nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü mezuniyet belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1353296

SATILIK 
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76



13 13 NİSAN 2021İLAN

 

Diş Hekimliği Fakültesi Ameliyathane Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  : 2021/209517
1-İdarenin
a) Adresi   : YAKA MAH. KASIM HALİFE SK.NO:11/1 A BLOK KAT:3 
      MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322210655 - 3322362161
c) Elektronik Posta Adresi : yapi@erbakan.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Diş Hekimliği Fakültesi Ameliyathane Yapım İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer
      teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK
     DAİRE BAŞKANLIĞI YAKA MH.KASIM HALİFE SK.NO:11/1 
     A BLOK KAT:3 MERAM / KONYA
b) Tarihi ve saati    : 26.04.2021 - 12:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BENZER İŞ GRUPLARI 
TEBLİĞİNDE YER ALAN BIII GRUBU BİNA İŞLERİ, BU İŞLERİ TAMAMLAMA VEYA BIII GRUBU 
İŞLERİN ONARIM VE TADİLATLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE 
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AMELİYATHANE YAPIM İŞİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1353574

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

• 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;

TEL: 0 332 342 35 80

Genel Merkez - Fabrika Adresi:  Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. 
Kobisan 2 San. Sit. No: 7/A Karatay/KONYA

SERVIS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI

VASIFSIZ
 BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR
Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;



Kur’an’dan Mesaj
 “Allah salih kuldan bahsederek: “Ben işimi ve durumu-
mu Allah’a bırakıyorum. Muhakkak ki Allah kullarının 
her halini görür.” İman eden o adamı Allah kavminin 

kurduğu tüm tuzaklardan korudu...” (40 Mü’min 44-45)

Hadis
“Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını 

alır. Kim Allah ve Rasûlü için hicret ederse, hicreti Allah 
ve Rasûlü’ne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya 

evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti, hicretine 
sebep olan şeydir.”

Günün Duası
Allah’ım ! Bu sadakayı büyük bir sevaba 
vesile kıl, (hak sahibine ödenip sevap 
beklenmeyen) bir borç kılma. Bununla 

bana bereket ver, günahıma kefaret eyle.

Günün Manisi
Binlerce Hamd”ü sena yüce Allah”a
Kavuşturdu şükür sağlıkla bizleri sana
Bu yıl Ramazan ayının ilk günü cuma
Hayra vesile olsun bize Konya da Konya da

RAMAZAN-I ŞERİF
AYI VE ORUÇ

İslam aleminin önemli bir ibadeti olan oruç, bugün itibari ile başladı. Oruç tutan mümin, daimi bir 
ibadet şuuru içinde nefs engeliyle mücadele eder ve onu kontrol altında tutarak tesirini asgariye indirir

ZEKAT VE SADAKA 
VERMENİN HİKMETLERİ

Oruç, Allah’ın emrine tabi olmak 
ve Onun rızasını kazanabilmek için 
imsak vaktinden akşam Güneş’in 
batışına kadar yemek, içmek ve cin-
si münasebetten uzak durmak sure-
tiyle yapılan bir ibadettir. Başta oruç 
olmak üzere namaz, zekat, infak, 
zikir, Kuran tilaveti, yardımlaşma, 
ikram etme gibi ibadetlere ağırlık 
verilerek değerlendirilen Ramazan 
ise, feyizli bir hayatın yaşandığı 
mübarek bir mükafat ayıdır. Ayların 
efendisidir. Bu ayda Cenabı Hak 
kullarına çok büyük ikram ve ihsan-
larda bulunur. Af kapılarını sonuna 
kadar açar. Küçücük amellere bile 
büyük sevaplar lutfeder. Nitekim Ra-
sulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurmuşlardır: Ramazan ayı 
girdiğinde Cennet kapıları açılır, Ce-
hennem kapıları kapanır ve şeytan-
lar zincire vurulur. (Buhari, Bed’ü’l-
Halk, 11; Müslim, Sıyam, 1, 2, 4, 5) 
Bu mübarek ayda, fani lezzetlerden 
vazgeçip baki lezzetlere nail olmanın 
sırrına, Hak Teala’nın emir buyur-
duğu oruç ibadetiyle kavuşulur. Oruç 
tutan mümin, daimi bir ibadet şuuru 
içinde nefs engeliyle mücadele eder 
ve onu kontrol altında tutarak tesirini 
asgariye indirir.

Oruç, hayat mücadelesinde zaru-
ri olan “azim, sabır, sebat, irade, 
kanaat, hale rıza, metanet, nefsani 
arzulardan uzaklaşma” gibi hallerin 
talimi ile ahlaki durumumuzu ke-
male erdirir. Nefsin yemek, içmek 
ve şehvetten yana, bitmez tükenmez 
arzularına karşı insanın şeref ve 
haysiyetini koruyucu bir kalkan va-
zifesi görür. Yine oruç, mahrumiyet 
ve açlık vasıtasıyla, Cenabı Hakk’ın 
lutfettiği sayısız nimetlerin kadrini 
hatırlatır. Yoksulların hallerini 
düşündürüp onlar için duyacağımız 
merhamet ve şefkat hisleriyle 
yüreklerimizi hassaslaştırır. Şükran 
duygularını canlandırır. Bu vasfıyla 
oruç, sosyal hayattaki kin, hased, 
kıskançlık gibi toplumu huzursuzluğa 
boğan menfilikleri bertaraf etmekte 
en müessir bir ibadettir. Oruç, yalnız 
bu ümmete değil, evvelki ümmet-
lere de farz kılınmıştır. Allah Teala 
buyurur: “Ey iman edenler! Oruç, 
sizden öncekilere farz kılındığı gibi, 
Allah’a karşı gelmekten sakınasınız 
diye, sayılı günlerde size de farz 
kılındı...” (el-Bakara, 183-184)

İslamın farz kıldığı ibadetler, 
çeşitli manevi hastalıklar için ilaç 
gibidir. Nefsani arzular, dünya 

süslerine aldanmak, zevk ve eğlenc-
eye meyil göstermek de, manevi 
ruhani hastalıkları ortaya çıkaran 
sebeplerdendir. Bu tür manevi 
hastalıklara yakalanmamak için 
perhiz yapmak gerekir. Oruç ise 
bu tedavinin en güzel yoludur. Zira 
orucu, insanı yaratan Cenabı Hak 
emretmektedir. Elbette kullarının ih-
tiyacını en iyi O bilir. Gerçekten oruç, 
pek çok maddi ve manevi hastalığa 
bir çeşit ilâç durumundadır. Bunun 
içindir ki, sayılı günlerde tutulur. Zira 
bir ilaç devamlı kullanılırsa vücut 
ona alışır ve artık ilâcın bir faydası 
görülmez. Bu sebeple Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem: Ben 
bundan sonraki hayatımı hep oruç-
lu geçireceğim! diyen sahabisine: 
Bütün zamanını oruçlu geçirenin 
orucu yoktur. buyurmuşlar ve bu 
sözlerini üç defa tekrarlamışlardır. 
(Buhari, Savm 55-57) Tıp çevreleri 
de, otuz günden az tutulan orucun 
tesirsiz olacağını, kırk günden fa-
zlasının da alışkanlık yaparak, belli 
dönemlerde yeme içmeye ara ver-
menin getireceği faydaları temin et-
meyeceğini bildirmektedirler. Oruç, 
insana yeme içme disiplini, iştahına 
hakim olma alışkanlığı kazandırır. 
Oburluğa, pisboğazlığa ve netice iti-

barıyla hastalıklara mani olur. Oruç 
tutan kişi şişmansa, fazla kilolarını 
atar, bir yıl aralıksız çalışan sindirim 
sistemi oruçla dinlenmiş olur.

Kainata baktığımızda orada da 
orucun pek çok misalini buluruz: 
Biyolojik araştırmalar, vahşi hay-
vanların kar yağdığında karınlarını 
doyurmak için hiçbir şey bulama-
dıklarını göstermiştir. Bunun sonucu 
olarak bu hayvanlar kışı uyuyarak, 
yani adeta ilkbahara kadar oruç tu-
tarak geçirmektedirler. Ağaçların 
durumu da aynıdır. Kışın yaprak-
larını döker uykuya dalarlar ve hatta 
ilkbahar gelip buzlar eriyene kadar 
köklerine su bile alamazlar. Oruçlu 
geçen bu birkaç aydan sonra ilkba-
har geldiğinde daha canlı ve daha 
verimli olurlar. Bu durum, yaprak 
ve çiçeklerinin bolluğundan da an-
laşılabilir. Madenler bile oruca mu-
htaçtırlar. Motor ve makineler uzun 
süre çalıştıktan sonra bir süre dur-
durulurlar. Bu dinlenme, onların eski 
güçlerini kazanmalarını sağlar. Son 
zamanlarda Tıp’ta uygulanan yeni bir 
tedavi metoduyla, kronik hastalıklar, 
hastanın durumuna göre uzun veya 
kısa süreli oruçlarla iyileştirilmek-
tedir. Diğer taraftan orucun belli 
bir ayda tutulması, müslümanların 

birlik ve beraberliğini sağlaması 
açısından da mühimdir. Bir de diğer 
insanlarla birlikte yapılan işler kişil-
ere kolay gelir ve Ramazanı Şerif 
bir bayram havası içinde beraberce 
idrak edilir. Neticede, sayılı gün-
lerden ibaret olan oruç, yine sayılı 
günlerden ibaret olan hayatımıza 
müstesna bir incelik, derinlik ve 
zarafet kazandırır.

Bunun yanında Ramazanı Şerif 
ayının, senenin bütün mevsimlerini 
dolaşması da, ayrı bir hikmet ifade 
eder. Senenin muhtelif mevsimler-
inde yaşanan sıcak, soğuk, serin ve 
ılık günler ile uzun, kısa veya dengeli 
bütün günlere sırasıyla Ramazan is-
abet eder. Böylece oruç, belli zaman 
aralıklarıyla senenin bütün günler-
ini bereketlendirir. Bu durum, aynı 
zamanda oruç tutanlar için de nice 
farklı zorluk ve kolaylık dolu tecel-
lilere vesile olur; mümin gönüllere 
nice manevi hazlar yaşatır. Yine bu 
hal, müminlerin, her halükarda Al-
lah Teala’nın emrine itaat etmesinin 
en güzel bir temsilidir. Cenabı Hak, 
Ramazan ve oruç hakkında şöyle 
buyurur: Ramazan ayı, insanlara 
yol gösterici, doğrunun ve doğruyu 
eğriden ayırmanın açık delilleri olar-
ak Kuranın indirildiği aydır. Öyleyse 
sizden Ramazan ayını idrak edenler 
onda oruç tutsun! Kim o anda hasta 
veya yolcu olursa (tutamadığı gün-
ler sayısınca) başka günlerde kaza 
etsin. Allah sizin için kolaylık ister, 
zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı 
tamamlamanız ve size doğru yolu 
göstermesine karşılık Allahı tazim 
etmeniz, şükretmeniz içindir. (el-Ba-
kara, 185) Bu ayeti kerimeye göre 
Cenabı Hak, orucun adeta Kuranın 
indirilmesine bir şükür olarak tutul-
masını arzu etmektedir. Ancak O, 
her hususta olduğu gibi orucu da kul-
larına kolaylaştırmıştır. Onları hiçbir 
zaman zor durumda bırakmamıştır. 
Ayetin son kısmında ise adeta 
oruçtan hasıl olması gereken husu-
su beyan buyurmuştur. Buna göre 
insan, oruç ile Allahın azametini ve 
lutuflarını idrak etmekte ve O’na en 
güzel şekilde şükredebilmeyi öğren-
mektedir. Hasılı orucun asıl mana 
ve özü, belirli bedeni arzulara ara 
vermek yanında, şuuru da dünyevi 
alâkalardan, Allahın dışındaki şey-
lerden (masivadan) boşaltarak Cen-
abı Hak ile beraberlik için manevi 
teksifin mümkün olan en üst sınırına 
ulaşmaktır.

Zekat, belli bir miktarın üze-
rinde mala sahip olan zenginler-
in, mallarından %2,5 nisbetinde 
fakirlere, yoksullara, zekât to-
playan memurlara, gönülleri İs-
lâm’a ısındırılacak olanlara, hür-
riyetlerini satın almaya çalışan 
kölelere, borçlulara, Allah yol-
unda cihad edenlere, yolda kal-
anlara vermesidir. (Tevbe, 60) 
Hayvanlar ve toprak mahsulleri 
de zekata tabidir. Her birinin he-
sapları farklı farklı yapılır. Toprak 
mahsullerinin zekatına “öşür” 
denir. Sadaka ve infak kelime-
leri ise, her ne kadar bazen zekat 
manasına kullanılsalar da daha 
çok nafile olarak muhtaçlara 
yapılan yardımları ifade ederler.

Güçlü zayıf, sıhhatli hasta, 
bilgili cahil, zengin fakir gibi 
fertler arasındaki farklılaşma ve 
kademeleşme, toplum nizam-
ının tesisi ve ahengini temin için 
gereklidir. Ancak zenginlik bir 
izzet, fakirlik de bir zillet değil, 
taksimi ilahidir; mukadderatın 
hikmet ve maslahat tezahürüdür. 
Hepsi de insan için imtihan 
vâsıtasıdır. Mühim olan kalbin 
Allah’a bağlılığıdır. İnsanlar ar-
asındaki taksimat farklı olduğu 
gibi mükellefiyetler de ona göre 
tanzim edilerek ictimai denge 
en mükemmel bir şekilde tesis 
edilmiştir. Bu içtimai dengeyi 
sağlamada en mühim rolü ze-
kat, sadaka ve infak gibi mali 
ibadetler oynamaktadır. Ze-
kat ve infak, varlıklı insanların 
servetlerine aldanarak azgın-
laşmasını ve muhtaçların ze-
nginlere karşı kin ve hased gibi 
menfi temayüllere kapılmasını 
engelleyerek ictimai hayatı ko-
rur, fertleri birbirine kardeşlik ve 
muhabbetle bağlar. Zenginlerle 
fakirler arasındaki mesafeyi as-
gariye indirir. Fakirlerin sayısını 
yok denecek kadar azaltarak, bu 
sebeple meydana gelen birçok 
tatsız hadisenin önüne geçer. 
Nitekim Halife Ömer bin Ab-
dülaziz , zekat memurunu Afrika 
ülkelerine göndermişti. Memur, 
malları dağıtamadan geri getir-
di. Çünkü zekât alacak kimse bu-
lamamıştı. Bunun üzerine Halife 
de bu paralarla pek çok köle alıp 
azad etti. 

Zekat, farklı seviyelerdeki in-
sanlar arasında kurulan ve cem-
iyeti bütünleştiren bir köprüdür. 
Bu sebeple Rasulullah (s.a.v) 
şöyle buyurmuştur: “Zekat, İs-
lam’ın köprüsüdür.” (Beyhaki, 
Şuab, III, 20, 195; Heysemî, 
III, 62) Bu hadisi şerif, zekatın 
aynı zamanda ahirette kurulan 
bir köprü olduğunu da beyan et-
mektedir. Nitekim Katade Haz-
retleri’nin nakline göre: “Zekat, 
cehennem ile cennet arasında 
bir köprüdür. Kim zekatını öder-
se köprüyü geçerek cennete nail 
olur.” (Abdurrazzak, Musannef, 

IV, 108) İnfakın, toplumdaki farklı 
insanlar arasında nasıl bir köprü 
olduğunu gösteren şu misale 
bakalım:

Hz. Ömer (r.a) yolda gider-
ken bir kapının önünde yaşlı ve 
ama bir yoksulun dilendiğini 
gördü. Arkasından yaklaşıp 
koluna dokundu ve: “Sen ehli 
kitabın hangi sınıfındansın?” 
diye sordu. Yaşlı zat yahudi old-
uğunu söyledi. Hz. Ömer: “Seni 
bu hale düşüren sebep nedir?” 
dedi. Ama yahudi: “Benden cizye 
alınması, bir de ihtiyaç sahibi 
ve yaşlı olmam beni bu hallere 
düşürdü” dedi.

Ömer (r.a) ama yahudinin 
elinden tuttu ve onu kendi evine 
götürdü. Evinde bulabildiği bazı 
şeyleri yahudiye verdi. Sonra 
Beytülmal memurunu çağırdı 
ve ona şu talimatı verdi: “Bu ve 
bunun gibi olanlara dikkat et! 
Allah’a yemin ederim ki eğer 
biz gençliğinin verimli çağında 
ondan istifade edip de yaşlanıp 
çöktüğünde böyle sefil bırakır-
sak, hiç de insaflı davranmış ol-
mayız…”

Bu hadiseden sonra Hz. 
Ömer (r.a), o ve benzerlerinden 
cizyeyi kaldırdı. 

Kazanılan fazla mallar, bu 
şekilde kısım kısım, derece 
derece cemiyetin mağdurlarına 
intikal ettirilir. Böylece toplum-
da muvazene, adalet ve ictimai 
ahenk meydana gelir. Zenginin 
serveti temizlenir. Mal, sahibine 
bütünüyle helal olur. Cemiye-
tin mağdur insanlarını sevin-
diren zekatın, aslında verenlere 
sağladığı kazanç daha büyüktür. 
Zira “temizlik, safiyet, artış, 
bereket” manalarını ifade eden 
“zekat”, insanı bazı kalbi hast-
alık ve kötülüklerden arındırır, 
malın temizlenip bereketlen-
mesini sağlar. Zekat ve sadaka, 
servet sahiplerinin nail oldukları 
ilahi nimetlere karşı ifa etmeleri 
gereken şükrün bir ifadesidir. 
Cenabı Hak, şükredildiği tak-
dirde nimetlerini artıracağını, 
nankörlük edildiğinde ise aza-
bının şiddetli olduğunu haber 
verir. Hadisi şerifte, her sene 
malının zekatını gönül hoşluğuy-
la veren ve bunun için malının 
kötüsünden değil, orta hâllisin-
den ayıran kimselerin, imanın 
tadını alacağı ifade edilmiştir. 
(Ebû Davud, Zekat, 5/1582)

Zekat ibadeti insanın sahip 
olma ve menfaat duygularını 
terbiye eder. Bir zamanların 
gerçeklerinden olan kölelik 
zincirini, insanın boynundan çı-
karan yine İslam olmuştur. Hiç 
şüphesiz ki İslam’ın, köleleri 
hürriyete kavuşturmak, onlara 
ihsan ve ikramda bulunmak için 
ortaya koyduğu hal çarelerinin en 
müessirlerinden biri, yine zekat 
ve infak müessesesidir.

MUAZ BİN CEBEL 
İkinci Akabe bey’atinde 

Müslüman oldu. On sekiz yaşınday-
dı. Kısa zamanda ‘’Ümmetin, helal 
ve haramı en iyi bileni oldu’’. Ömer 
bin Hattab (r.a) zamanında otuz beş 
yaşlarında hakka kavuştu. Yaşadığı 
kısa hayat rağmen başta Rasulullah 
(s.a.v) olmak üzere büyük sahabilerin 
ve çevresindeki insanların sevgisini 
kazanmış, ismini gönüllere nakşet-
mişti. Ahlakıyla ve mala tenezzülsü-
zlüğü ile bilindi. O kadar veriyordu 
ki almaya muhtaç duruma gelmişti 
ama vermekten vazgeçemedi. Ab-
dullah bin Mesud (r.a)  onun hakkın-

da şöyle diyor: ‘’Muaz  tek başına bir 
ümmetti. Allah için yaşardı. Biz onu 
İbrahim aleyhisselama benzetird-
ik.’’ Yakalandığı taun hastalığından 
öleceğini anlayınca şöyle dua etti;

 ‘’Allah’ım! Ben senden korkuyor-
dum. Şimdi ise senden umuyorum. 
Allah’ım! Biliyorsun ki ben, nehirl-
eri akan, ağaçları dikili bir dünya 
içinde yaşamadım. Bütün hayatım, 
susuz ve çetin zamanlar için, daha 
çok ilim, iman ve taat içindi.’’ Onun 
dik duruşuna Ömer (r.a) hayrandı. 
Onun için ‘’Muaz olmasaydı Ömer 
helak olurdu .’’ demişti. Kur’an’ı 

ezbere bilenlerden en güzel okuyan-
lardandı. İlmine  güvenileceği bizzat 
peygamber aleyhisselam söylemişti. 
Onu bu nedenle, din öğretmek için 
görevlendirdi. Şehirlerin, ülkelerin 
Müslüman olması onun omuzlarına 
yüklenmişti. Hz. Muaz bir de-
fasında, Ya Re¬su¬lal¬lah, bana cen-
neti kazandıracak ve ce¬hen¬nem-
den uzaklaştıracak bir şey söyle! 
dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu: 
Bana çok mühim ve büyük bir mese-
leyi sordun! Ancak Allah bir kimseye 
kolaylık ihsan ederse, onu yerine ge-
tirmek kolaydır. Allah’a ibadet eder, 

O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. 
Namazı layıkıyla kılar, zekatı verir, 
Ramazan oru¬cunu tutar ve haccı da 
yaparsın. Hz. Muaz fevkalade takva 
sahibiydi. 

Geceleri teheccüde kalkar ve 
şöyle dua ederdi: Ya Rabbi! Gözler 
uykuya daldı, yıldızlar kayboldu. Ama 
Sen Hayy ve Kayyum’sun, ya Rabbi 
Kıyamet günü bana iade edilmek 
üzere yanında bir he¬diye kıl. Sen 
verdiğin sözden dönmezsin, ya Rabbi 
Hz. Muaz, Şam’a gitti ve Hicret’in 18. 
yılında 38 yaşındayken vebadan vefat 
etti.

Menkıbe

İsmail Detseli

HAZIRLAYAN

MEVLÜT EGİN

24 Nisan 2020
Hicrî:  1 Ramazan 1441

Sahur: 
04:26

İftar: 
19:41

Hazırlayan:

MEVLÜT EGİN

13 Nisan 2021
Hicrî:  1 Ramazan 1442

Sahur: 
04:45

İftar: 
19:30

Kur’an’dan Mesaj
Sizi Sekar’a (cehenneme) sürükleyen nedir? Onlar 

şöyle derler: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula 
yedirmezdik. Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. 

Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip 
çattı.” (Müddessir 74/42-47.)

Hadis
Seleme b. Küheyl şöyle dedi: Cündüb (b. Abdullah) elA-

lakî’den işittiğime göre Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle dedi: “Kim 
duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herk-

ese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun 
bu riyakârlığını herkese) gösterir.” (Müslim, Zühd, 48.)

Günün Duası
Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ 

müslimiyn.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! 
Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak 

bizim canımızı al.”

Günün Manisi
Dalmayın öyle fazla derine
Gıybet yaparak günaha girme
Ramazan-ı şerif mübarek ola
Bugün başladık orucun birine İsmail Detseli
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İttifak Holding Konyaspor, ligin 34.haf-
tasında deplasmanda Demir Grup Si-
vasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 
genelinde iyi bir oyun ortaya koyamayan 
Anadolu Kartalı 3-1’lik mağlubiyetten ka-
çamadı. 

Aldığı bu sonuçla 40 puanda kalan 
Anadolu Kartalı, haftayı 12.sırada kapattı. 
İlhan Palut’un takımın başına gelmesiyle 
çıkışa geçen ve son haftalarda elde ettiği 
puanlarla üst sıralara çıkan Anadolu Kar-
talı, Sivasspor deplasmanında kaybederek 
4 hafta sonra mağlubiyet aldı. Ligin 35 ve 
36.haftalarında çok kritik iki maça çıkacak 
olan Yeşil-Beyazlılar, önce sahasında 
Kayserispor’u ağırlarken akabinde Çaykur 
Rizespor ile deplasmanda kozlarını payla-

şacak. 
LİGDE PALUT YÖNETİMİNDE 

İKİNCİ MAĞLUBİYETİ 
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde 
10.maçına çıkarken, ikinci mağlubiyetini 
aldı. Başarılı teknik adam ile çıkışa geçen 
ve üst sıralara tırmanan Anadolu Kartalı, 
söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 
4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kon-
yaspor bu maçlarda 16 puanı hanesine 
yazdırırken rakip filelere 12 gol bıraktı. 
İlhan Palut’un ekibi kalesinde ise 12 gol 
gördü. 

Palut ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 
da bir maça çıkan Konyaspor, 90 ve 120 
dakikası berabere biten maçta Beşiktaş’a 

penaltılar sonucunda elenmişti.
KAYSERİ VE RİZE MAÇLARI KRİTİK

İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor 
mağlubiyetinin ardından Antalyaspor’un 
da kazanmasıyla 12.sıraya geriledi. Öte 
yandan ligde 12 günde 4 karşılaşmaya 
çıkacak olan Yeşil-Beyazlılar, özellikle 35 
ve 36.haftada önemlilik derecesi üst düzey 
karşılaşmalara çıkacak. 

Önce 16 Nisan Cumartesi günü saha-
sında ligde kalma mücadelesi veren Hes 
Kablo Kayserispor’u konuk edecek olan 
Konyaspor, sonrasında hafta içinde 20 
Nisan Salı günü deplasmanda bir başka 
ligde kalma mücadelesi veren Çaykur 
Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. 
Özellikle bu iki karşılaşmada alacağı so-

nuçlar doğrultusunda gidişatını belirleye-
cek olan Yeşil-Beyazlılar, bu virajı en az 
hasarla kapatmak istiyor.

12 MAĞLUBİYETİN 8’İ DIŞ SAHADA
Sezona İsmail Kartal ile başlayan ve 

istikrar yakalamakta güçlük çeken Kon-
yaspor, sonrasında takımın başına İlhan 
Palut’u getirmişti. 34 haftada 12 mağlubi-
yet alan Yeşil-Beyazlılar, bu mağlubiyetle-
rin 8’ini dış sahada aldı. Kendi sahasında 
4 mağlubiyet alan Anadolu Kartalı’nda 
deplasmanda alınan 8 mağlubiyetin 7’si 
İsmail Kartal döneminde geldi. Öte yan-
dan Konyaspor, İlhan Palut’un göreve 
gelmesinden sonra ilk kez deplasmanda 
mağlup oldu.
 n SPOR SERVİSİ

DEPLASMAN KABUSU
Konyaspor, ligin 34.haftasında Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Bu sezon deplasmanlar-
da kazanmakta zorlanan Yeşil-Beyazlılar, şu ana dek aldığı 12 mağlubiyetin 8’ini dış sahada aldı. Konyaspor, söz konusu 
dış saha mağlubiyetlerin 7’sini İsmail Kartal döneminde alırken, İlhan Palut döneminde ilk deplasman mağlubiyetin aldı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bi-
siklet Turu'nun ikinci günündeki Türk 
Hava Yolları Konya-Konya etabını, 
Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step 
takımından Büyük Britanyalı Mark Ca-
vendish birinci bitirdi. Mevlana Mey-
danı'nda 25 takımdan 170 sporcunun 
katılımıyla başlayan 144,9 kilometrelik 
yarışı Cavendish, 3 saat 17 dakika 30 
saniyelik derecesiyle ilk sırada tamam-

ladı. Etapta Belçika'nın Alpecin Fenix 
takımından Belçikalı Jasper Philipsen 
ikinci, İsrail'in Start-Up Nation takımın-
dan Alman Andre Greipel ise üçüncü 
sırayı elde etti.

TURKUAZ MAYO CAVENDİSH'TE
Genel klasmanda Belçika'nın De-

ceuninck-Quick-Step takımından Mark 
Cavendish liderliğe oturdu. Günün ka-
zananı olan Cavendish, genel klasman-

da birinci olduğu için turkuaz mayoyu 
giymeye hak kazandı. Genel klasman-
da ABD'nin Rally Cycling takımından 
Hollandalı Arvid De Kleijn ikinci, Belçi-
ka'nın Alpecin-Fenix takımından Belçi-
kalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada 
yer alıyor.

NÖTRAL TURDA KAZA 
GERÇEK STARTI GECİKTİRDİ

Yarış öncesi yapılan nötral turda 

kaza meydana geldi. Gerçek start ön-
cesi gerçekleşen kazaya 4 sporcu ka-
rıştı. Sporcuların önemli bir problemi 
olmaması ve pelotona yetiştirilmesinin 
ardından gerçek start biraz gecikmeli 
olarak başladı. Öte yandan, son 25 ki-
lometreye girilirken bir kaza daha mey-
dana geldi. Bu kazaya Rally, Sapura ve 
Delko takımından sporcular dahil oldu. 
n AA

İkinci turun galibi Britanyalı Mark Cavendish oldu

Yavru Kartal’da
keyifler yerinde

Bölgesel Amatör Lig
bir kez daha ertelendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden tem-
silcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’da moraller ye-
rinde. Ligin 33.haftasında sahasında konuk ettiği Sivas 
Belediyespor’u 2-1 yenerek 15.sıraya yükselen Yavru Kar-
tal, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 12’ye 
çıkararak rahat bir nefes aldı. Sezona Play-Off hedefiyle 
başlayan ancak sonrasında alınan kötü sonuçlarla ligde 
kalma mücadelesi veren 1922 Konyaspor, son 5 maçta 11 
puan toplayarak dikkat çekti. Öte yandan Yeşil-Beyazlılar, 
ligin 34.haftasında TFF 1.Lig’e yükselmeyi garantileyen 
Eyüpspor’u 15 Nisan Perşembe günü sahasında konuk ede-
cek.  n SPOR SERVİSİ

Daha öncesinde 17 Nisan’da başlatılması planlanan 
Bölgesel Amatör Lig artan vaka sayıları nedeniyle mayıs 
sonuna ertelendi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyo-
nu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi: “Covid-19 
pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Ama-
tör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu 
tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri 
zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli ol-
madığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu 
lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık 
Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 
17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in 
sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haf-
tası başlatılması uygun bulunmuştur. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor son 4 maçtaki perfor-
mansını Sivasspor karşısında da sür-
dürmek isterken evdeki hesap çarşıya 
uymadı. Sivasspor maçına çıkmadan 
önce Alanya ve Erzurumspor’u mağ-
lup eden Yeşil-Beyazlılar, Kasımpaşa 
ve Ankaragücü ile de berabere kal-
mıştı. Sivasspor karşılaşmasının ilk 
10 dakikasında oyunu domine eden 
Konyaspor, sonrasında dağınık bir 
performans sergiledi. Bunun yanı 
sıra Sehic’in ilk goldeki topu kontrol 
edemeyişi Konyaspor adına golü ka-
lesinde görmeyi kaçınılmaz kıldı. 1-0 
geriye düştükten sonra maçın kont-
rolünü kaybeden Konyaspor için ilk 
yarının sonlarında şanssız bir pozis-
yon yaşandı. Gradel’in getirdiği topta 

Skubic’in eline çarpan toptan 
sonra Sivas penaltı kazandı. 
Nitekim Gradel penaltı vu-
ruşunu çok kötü kullanınca 
şans, Konyaspor’un yanındaydı. 

İkinci yarıya İlhan Palut’un 3 de-
ğişiklikle başlaması Konyasporluları 
heyecanlandırırken, Yeşil-Beyazlıların 
baskısı 54.dakikada sonuç verdi. Sku-
bic-Sekidika iş birliğinde ceza alanına 
gelen topta Artem’in kafa şutu direkte 
patlarken, boşta kalan topta doğru 
yerde olan Zymer takımına beraber-
liği getirdi. Fakat oyuncu kalitesi ve 
Abdülkerim-Jevtovic’in uzaklaştıra-
madığı top Konyaspor’u 2-1 geriye 
düşürürken, Yeşil-Beyazlılar hücum 
etmekte zorlandı. Son olarak ise Di-

omande’nin stopere çe-
kilmesi Konyaspor adına 
tam bir facia oldu. Hızlı 
olmasına rağmen den-
gesiz bir oyuncu olan 
Diomande şanssız bir 
şekilde ayağının kayma-
sıyla topu kaçırdı. Aka-
binde Kayode’ye yetişe-
meyen İsmael, rakibine 
arkadan müdahalesiyle 
penaltıyı yaptırdı ve Kon-
yaspor üçüncü golü kalesinde gördü. 
Maç genelinde Sivasspor kalesine 
gitmekte zorlanan Konyaspor adına 

maçın belirleyici faktörü 
hücum oyuncularının 
performanslarıydı. 

Sivasspor’da stoper 
tandeminde oynayan 
Robin Yalçın-Kamara 
ikilisine uygulanacak 
baskı Konyaspor’a golü 
getirmesi kuvvetle 
muhtemelken, Yeşil-Be-
yazlılar Ankaragücü 
müsabakasının ikinci ya-

rısındaki anlayışla sahadaki yerine 
aldı. Sivasspor hızlı, kaliteli oyuncuları 
ve ön alandaki baskısıyla galibiyete 

uzanırken, Konyaspor’un hü-
cum planı yeterli olmadı. Si-
vasspor attığı 3 golde de baskı 
yaparak golü bulurken, Kon-

yasporlu oyuncuların da hatalar silsi-
lesi mağlubiyeti getirdi. Sivasspor’un 
yaptığı bu planı Konyaspor’un yap-
ması gerekirdi. Çünkü Robin Yalçın’ın 
devşirme bir stoper oluşu ve Samba 
Kamara’nın ayaklarının iyi olmaması 
Konyaspor’a bir şekilde golü ve pozis-
yonları ürettirebilirdi. 

N. Giovanni’nin de dediği gibi 
“Hatalar, yaşamın bir parçası, önem-
li olan onlara nasıl cevap verece-
ğimizdir.” Bundan yola çıkarılarak 
Sivasspor maçında yapılan bireysel 
hatalara, bundan sonraki süreçte en 

iyi şekilde cevap vermek Konyaspor 
adına yararlı olacaktır. 

2 MAÇTA 4 PUANI 
AL VE ÖNÜNE BAK!

Konyaspor ligde rahat bir konum-
da bulunsa da üst üste oynanacak 
olan Kayserispor ve Çaykur Rizespor 
maçları çok kritik. Ligde kalma adına 
kaybedecek bir şeyleri olmayan iki 
takımla ardı ardına karşılaşacak olan 
Yeşil-Beyazlıların söz konusu iki maç-
ta en az 4 puanı cebine koyarak fişi 
çekmesi gerek. Alınacak 4 puan Kon-
yaspor’u kalan haftalarda ve gelecek 
senenin planlamasını yapma adına 
rahatlatacakken, aksi halde ise diken 
üzerindeki konum sezon sonuna ka-
dar sürebilir.

ÖNEMLİ OLAN HATALARA NASIL CEVAP VERİLECEĞİDİR

spor@konyayenigun.com
İLHAN ATLI
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 32 22 4 6 70 33 37 70
2.FENERBAHÇE 32 19 6 7 56 32 24 63
3.GALATASARAY 32 19 5 8 62 31 31 62
4.TRABZONSPOR 33 16 10 7 40 31 9 58
5.GAZİANTEP FK 31 13 11 7 46 34 12 50
6.ALANYASPOR 32 14 7 11 49 34 15 49
7.HATAYSPOR 32 14 7 11 53 40 13 49
8.KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 9 49
9.SİVASSPOR 32 11 14 7 44 38 6 47
10.GÖZTEPE 33 12 10 11 49 44 5 46
11.ANTALYASPOR 33 9 15 9 32 41 -9 42
12.İH KONYASPOR 32 10 10 12 39 40 -1 40
13.ANKARAGÜCÜ 32 10 6 16 39 51 -12 36
14.RİZESPOR 32 8 12 12 36 49 -13 36
15.KASIMPAŞA 32 9 8 15 35 48 -13 35
16.MALATYASPOR 31 7 12 12 39 45 -6 33
17.BAŞAKŞEHİR 32 8 9 15 35 51 -16 33
18.KAYSERİSPOR 32 8 9 15 24 41 -17 33
19.GENÇLERBİRLİĞİ 32 8 7 17 30 55 -25 31
20.ERZURUMSPOR 33 6 10 17 32 56 -24 28
21.DENİZLİSPOR 31 6 8 17 27 52 -25 26
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Gezilip görülecek yerleriyle tarihi 
bir cennet olan Isparta adeta tarih 
kokuyor. Antik çağda ''Baris'' ismi-
ni taşıyan ve birçok uygarlıktan izler 
barındıran Isparta, sınırları içinde 
çok sayıda gül, göl, milli park ve ta-
biat koruma alanı bulunan Isparta'da 
Eğirdir, Kovada ve Gölcük gölleri 
''Altın Üçgen'' olarak adlandırılıyor. 
Isparta, dünyada sınırlarında en fazla 
göl ve gölet bulunan şehir olarak da 
biliniyor.  Konya’da yaşayan Ispar-
talılar da memleket hasretini Konya 
Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği çatısı altında buluşarak gi-
deriyor. Konya Ispartalılar Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih 
Şevket Yılmaz dernek çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

Başkanım kısaca sizleri tanı-
yabilir miyiz?

Babamın memur olması nede-
niyle, 1968 yılında İstanbul'da doğ-
dum. İlkokulu Konya İl merkezinde, 
ortaokul ve liseyi Beyşehir ilçesinde 
tamamladım. 1996 yılında Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesi, lisans 
bölümünden mezun oldum. Halen 
ikinci üniversite olarak 4 yıl süreli 
Sosyoloji bölümü son sınıf öğren-
cisiyim. 1992 yılında İstanbul Polis 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde bir 
yıl eğitimin ardından Karaman iline 
polis memuru olarak atamam ya-
pıldı.1998 yılında kurum değişikliği 
ile Vakıflar Genel Müdürlüğü em-
rinde Konya Bölge Müdürlüğü'nde 
Şef olarak çalışmaya başladım. 
Halen aynı yerde Ayniyat Saymanı 
olarak görevime devam etmekte-
yim.1999 yılında kısa dönem as-
kerlik hizmetini Edirne ili, Süloğlu 
ilçesinde yaptım.2003-2005 yılları 
arası Dernek Yönetim Kurulunda 
Sayman,2007-2009 yılları arası 
Dernek Yönetim Kurulunda Say-
man,2011-2013 yılları arasında 
Dernek Yönetim Kurulunda 2.Baş-
kan,2013-2015 yılları arasında 
Dernek Yönetim Kurulunda 2.Baş-
kan,2015-2017 yılları arasında Der-
nek Yönetim Kurulunda 2.Başkan,ve 
en son yapılan 29.Ekim.2017 tarihi 
itibariyle Başkan olarak görev aldım. 
Halen bu görevime devam etmekte-
yim. Evli ve dört çocuk babasıyım.

Dernekçiliğe neden ihtiyaç 
duyulur. Büyük şehirlerde her yö-
renin her ilin derneğine rastlamak 
mümkün bunun nedeni nedir?

İnsanlar doğduğu yer kadar, 
doyduğu yerde de hayatlarını idame 
ettirmek zorundadırlar. Memleketten 
ayrılmak iyi bir yaşam, daha iyi bir iş, 
daha modern bir ev, daha iyi sosyal 
ve kültürel bir yaşam için alıştıkları 
kültürel değerleri, yaşadıkları yerde 
de yaşatmak istemektedirler. Hem-
şerilerimizin yüzde sekseni memur 
ve işçi oldukları için büyükşehir ha-
yatında, kendi akrabalarına ulaşma 
zorluğu olanlar, hastalığına çare ara-
yanlar hastane ihtiyacı, gece gündüz 
her an bir kan ihtiyacı, şehre yeni ata-
ması yapılanların kiralık ev sıkıntısı, 
memleketinden okuma amaçlı çıkan 
öğrencilere sahip çıkılması, kısa sü-
reli kalacak yer temini ve dertleşecek 
dostlara ihtiyacı içinde olmalarıdır, 
diye düşünüyorum.

Hemşerilik aidiyet ve kimlik 
duygusu denildiğinde sadece ak-
rabalık bağlarıyla birbirine bağlı 
olan kesimi mi anlamalıyız?

Hemşerilik, aynı şehirden, aynı 
ilçeden, aynı köyden ve aynı kül-
türden olanların, kısa bir araştırma 
sonrası bir araya gelmeleri ve or-
tak müşterekte buluşmaları olarak 
özetlenebilir. Memleketten çıkan 
insanların, artık akrabalarıyla günlük 

ortamda bir araya gelmeleri günü-
müzde ancak sosyal medya aracılığı 
ve iletişim araçlarıyla mümkün ol-
maktadır. Hayatın her anında akra-
balarla birlikte olamayanlar, hemşeri 
dernekleri yardımıyla yakın köylüleri 
ve arkadaşlarıyla buluşarak hasret 
gidermektedirler. Hemşerilik, yar-
dımlaşma ve dayanışma duyguları-
nın zirve yaptığı, örgütlenmenin en 
önemli faktörlerinden birisidir.

Derneklerin en önemli özellik-
lerinden biri kültürünüzün bu çatı 
altında çocuklara ve gençlere öğ-
retilmesidir. Bu konu ile ilgili orta 
vadede bir programınız var mı?

Değişik kültürlerin hüküm sür-
düğü, her geçen gün daha da kötü 
yöne doğru kaydığı bu ortamlarda, 
çocuklarımızı ve gençlerimizi güncel 
konular hakkında konferanslarla bi-
linçlendirmek önceliğimizdir. Isparta 
ilimizin on iki tane ilçesi bulunmakta-
dır. Yakınlık ve kültürel değerleri bir-
birine yakın olan ilçeleri birleştirerek, 
her ay bir toplantı düzenleyerek o 
ilçelerimize ait, yöresel yemekler, ha-
mur işleri, giyim kuşam ve konuşma 
lehçelerinin tanıtımı ile ilgili program-
lar yapmak istiyoruz.

İlinden ilçesinden göç eden 
insanlar kendilerini nereye ait his-
sederler?

Isparta ilimizin, yaşamış oldu-
ğumuz Konya iline sınır komşusu 
olması nedeniyle, geldikleri köy, 
kasaba ve ilçelerinden tümüyle 
bağlarını koparmadıklarını gözlem-
leyebiliyoruz. Bundan dolayı da, 
kendilerini tümüyle yaşadıkları şeh-
re ait hissedememektedirler. Ancak 
memlekette birinci derece yakını kal-
mamış olanlar, çocuklarını evlendi-
rerek kız alıp, kız verenler yaşadıkları 
şehirlere yerleşme planları yaparak 
kendilerini doydukları yere ait hisse-

debiliyorlar.
Göç eden insanların büyük şe-

hirlerde uyum sağlama konusunda 
ne gibi zorluklarla karşılaşırlar?

Memleketinden ayrılmak zo-
runda kalanlar, gelmeden önce bir 
şekilde tespit ettikleri derneğimizle 
iletişim kurarak, gerek kiralık ev bul-
ma, barınacak yer temini, ilköğretim 
öğrencilerine eğitimi güzel, başarı 
elde etmiş iyi bir okul bulma, ulaşım 
vb. gibi nedenlerle daha sık diyalog 
kurduklarını tespit ediyoruz. İlerleyen 
zamanlarda yeni edinmiş oldukları 
çevreleri ve iş yoğunlukları nedeniyle 
dernekle iletişimi kestiklerine şahit 
oluyoruz. Yaşadığımız şehirde vefat 
edenlerin, memleketine defnedilebil-
mesi için bazı prosedürleri aşmada 
veya düğün merasimi yapacakların 
hemşerilerimize duyurulmasında 
ve yöresel özlemlerin giderilmesi 
konusunda, uyum sağlama da bazı 
zorluklarla karşılaştıklarını biliyoruz.

Dernek üyeleri dernekten güç 
alırlar mı?

Gelir gelmez memleketine ait 
derneği ile tanışan, bir sıkıntısı oldu-
ğunda kendisine yardımcı olunacağı-
nı bilenler, manevi desteği arkasında 
hissedenler, güçlü olduklarını bilerek 
kendilerini rahatlatırlar. Dolayısıyla 
kamu kurum ve kuruluşlarında işleri 
olanlar, iletişime geçerek taleplerinin 
yerine getirilmesinde, derneğimizi 
aracı bir kurum olarak görebilmek-
tedirler. Bazen de memleketinin 
milletvekillerinin halledebileceğine 
inandıkları konularda, derneğimize 
müracaat ederek iletişim kurma yo-
lunu tercih edebilmektedirler.

Konya ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Konya Anadolu’nun en eski yer-
leşim merkezlerini de içinde barın-
dıran bir ildir. Anadolu Selçukluları 
devletinin başkentliğini yapmış, kül-
tür ve sanatta altın çağını yaşamıştır. 
Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını 
tanımamızı sağlayan en önemli eser-
lerden biri Alaeddin tepesidir. Özel-
likle Mevlâna fikir ve felsefesi ile in-
sanlığı aydınlatmış Mesnevi, Divan-ı 
Kebir gibi eserleri ile Anadolu’daki 
ilk aydınlanma felsefesinin temeli 
atılmıştır. Sanayisi de her geçen gün 
büyümektedir. Şehrin üretiminin 
artmasına, ihracatının gelişmesi-
ne, savunma sanayisinde başarıya 
katkısı, şehre yerli ve uluslararası 
yatırımların çekilmesinde öncülük 

etmektedir. 
Türkiye’nin 
tahıl am-
barı olarak 
bilinir. Et-
liekmeğin 
b a ş k e n t i 
olarak bili-
nir. Düğün 
yemeklerin-
de saray mutfağı esintisi vardır. İs-
rafa dikkat edilerek bu gelenekler ya-
şatılmalıdır. Sabah erkenden bamya 
çorbası, etli pilav bulabileceğiniz tek 
şehir diyebiliriz. İlk defa şahit olduğu-
muz Şivlilik geleneği, Konya’da Hicri 
takvime göre üç ayların başlangıcı 
olan recep ayının ilk perşembesini 
cumaya bağlayan gecede ve Rega-
ip Kandili sabahı çocuklarca yapılan 
kandil kutlama geleneğidir. Konya ili-
mize üniversite kurulmasında büyük 
emeği olan, hemşerimiz 9. Cum-
hurbaşkanımız Süleyman Demirel, 
1975 yılı Milliyetçi Cephe Dönem-
lerinde, Ülkemizin Başbakanı olarak 
görev almış ve Konya ilimize Üni-
versite kurulması dahil olmak üzere 
kapasitesinin artırılması, büyütülme-
si ve ikinci tıp fakültesinin açılması 
da rahmetli Demirel'in talimatlarıyla 
olduğu bilinmektedir. Üniversite 
okumak kolaydır ve rahattır. Ulaşım 
yönünden çok sıkıntı yaşanmaz. 
İnsanları sıcakkanlı, samimi, cana 
yakın ve iyilikseverlerdir.

Ramazan ayında olmamız se-
bebiyle vermek istediğiniz mesaj-
lar var ise o mesajlar nelerdir?

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı 
Ramazan-ı Şerif ‘e kavuşmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. 2021 yılında 13 
Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında 
idrak edeceğimiz Ramazan ayında, 
bizlerde Isparta nüfusuna kayıtlı 
olup, Konya İl merkezinde yaşayan, 
temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak 
kadar muhtaç olanlar, ihtiyaç sa-
hipleri ile asgari ücretle çalışan ama 
geliri zaruri giderlerini karşılamaya 
yetmeyen, hemşerilerimize yardım 
ulaştıracak olmanın sevincini yaşı-
yoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
covid-19 salgınının bir an önce sona 
ermesini ve normal hayata dönerek 
eskiden olduğu gibi iftar sofralarında 
buluşmayı ve desteklerini bizlerden 
esirgemeyen değerli hemşerilerimi-
ze çok teşekkür ediyorum.

Son olarak ne söylemek ister-
siniz?

İl derneği olarak, şehrimizde ya-
şayan Ispartalı hemşerilerimizi, sos-
yal hayatımızda (hastalık, doğum, 
düğün ve ölüm) bir araya toplayabil-
mektir. Toplu etkinliklerden kermes-
ler, iftarlar, piknikler ve konferanslar 
her yaştan hemşeriyi bir araya geti-
rir, tanışmaya, kaynaşmaya vesile 
olur. Bu duygu ve düşüncelerle, der-
nek çatısı altında toplanmak bu an-
lamda da çok önemli bir oluşumdur. 
Bu röportaj dolayısıyla emeği geçen 
sizlere teşekkür ediyorum.

Memleket özlemini 
birarada gideriyorlar 

Konya’da yaşamlarını sürdüren Ispartalılar memleket özlemlerini ve hasretlerini 
Konya Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği  çatısı altısında gideriyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Salih Şevket Yılmaz 
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