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NICE SAĞLIKLI RAMAZANLARA

Geçtiğimiz Ramazan ayında 
Koronavirüs Pandemisi’nin 
gölgesinde birlikte paylaştığımız 

sofralarımızdan, yan yana sıkılaştırdığımız 
saflardan ve bereketli sohbetlerden 
uzak kalmıştık. Şükürler olsun bu 
yıl sofralarımızı paylaşıyor, teravih 
namazlarında buluşuyoruz. Oruç, 
İslam’ın şartlarından ve en önemli 
ibadetlerinden bir tanesidir. Müslümanlar 
için farz olan oruç, Ramazan ayında 
tutulan oruçtur. Bu orucun dışında 
tutulan sünnet mahiyetinde nafile 
oruçları da bulunmaktadır. Oruç, ruhun 
temizlenmesi, kötülüklerden arınması 
aynı zamanda bedenin sağlıklı hale 
gelmesi için önemli bir vesiledir. Oruç 
kalkan demektir ve oruç sabrın yarısıdır. 
Oruçlu insan her türlü kötülükten, 
fenalıktan uzak durmaya çalışır. Kavgadan, 
küfürden, gıybetten uzak durur. Bu ibadeti 
yapan kişi hem sabretmeyi öğrenir hem 
bedeninin daha sağlıklı olmasını sağlar 
hem de yoksulların, açların neler çektiğini 
daha iyi anlar. Sahuruyla, iftarıyla bir 
başkadır oruç. Tüm Müslümanların eşit 
olmasını, aynı duyguları yaşamasını 
sağlar. Ne kadar zengin olursak olalım, o 

gün yoksulların yaşadığı açlık duygusunu 
bizler de yaşarız. Belki de bu sayede hem 
iyilik yapmaya yönelmiş oluruz hem de 
Allah’a verdiği nimetler için şükrederiz. 
Orucun faydaları sağlık konusunda da 
büyüktür. Organlarımızın dinlenmesine 
fırsat vermek onları daha da güçlendirir. 
Ramazan ayında düzenlenen iftar 
yemekleri sayesinde, insanlar belirli bir 
amaç doğrultusunda birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket ederler. Bu durum 
toplumda yardımlaşma, dayanışma, 
paylaşma ve iyiliği arttırmaktadır. Bu 
nedenle her Müslüman oruç tutarak 
hem sağlığına katkı sağlamakta hem 
insan ilişkilerini güçlendirmekte hem 
de ibadetini yerine getirmektedir. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak dopdolu 
Ramazan sayfaları ile okuyucularımız ile 
buluşuyoruz. Sayfalarımıza geri dönüşler 
de bizlerin ne kadar güzel bir çalışma 
ortaya koyduğunu gösterdi. Bu kapsamda 
10lar Dergimizin 99. Sayını Ramazan’da 
siz kıymetli okurlarımız ile buluşturmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.10lar Dergimizin 
100. Sayısında görüşmek üzere sağlıcakla 
kalın, hayırlı ramazanlar, hayırlı 
bayramlar...

FAHRI ALTINOK
10LAR Dergisi Genel Koordinatörü
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RAMAZAN DAYANIŞMA AYIDIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, rahmeti ve bereketiyle gelen Ramazan-ı 
Şerif’in şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine 

huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Ramazan ayının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 
Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, 
mağfiret ve bereket ayı olan, manevi huzur iklimini 
gönülden yaşadığımız mübarek Ramazan ayını büyük 
bir coşku ve mutlulukla karşılıyoruz. Ramazan ayı, 
derin mana ve hikmetiyle tüm gönülleri iyilik, güzellik 
ve hoşgörü zemininde buluşturan, tüm haneleri 
büyük bir sürurla donatan, müminlerin gönlüne 
vuslat, dimağına hakikat sevinci yaşatan mübarek 
bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in 
feyzi ve bereketiyle suya hasret toprakların suyla 
buluşması gibi, gönüllerimiz de özlemle beklediği o 
manevi lezzete yeniden kavuştu. Tüm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz 
yıl buruk ve mahzun şekilde yaşamak zorunda 
kaldığımız Ramazan-ı Şerif’i eski günlerdeki gibi 

yaşamanın hasreti içerisindeydik. Rabbimize şükürler 
olsun ki salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 
ibadetlerimizi yeniden camilerimizde omuz omuza eda 
edecek, iftarlarda aynı sofraları paylaşarak bu mübarek 
ayın manevi hazzını yeniden hissedeceğiz. Ramazan 
ayı yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı yaraların sarıldığı, 
öksüzün, yetimin, ihtiyaç sahiplerinin korunup 
gözetildiği dayanışma ayıdır. Bu mübarek ay vesilesiyle 
mahzun gönüllere şefkatle dokunalım. Kırgınlıklara, 
dargınlıklara son verelim. Büyüklerimizle ve 
yakınlarımızla hasbihal edip hal ve hatırlarını sormayı, 
onlarla ilgilenmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızın 
ellerinden tutup teravih namazlarına gidelim, onları 
hediyelerle mutlu edelim. Evveli rahmet, ortası 
mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan 
Ramazan-ı Şerif’in şehrimize, ülkemize ve tüm İslam 
âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni 
ediyorum. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi, hayır ve 
hasenatımızı kabul buyursun. Bizleri sağlık ve afiyetle 
Ramazan Bayramı’na kavuştursun inşallah. Ramazan 
ayımız mübarek olsun. “

UĞUR IBRAHIM ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
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RAMAZAN; 
RAHMET VE BEREKET AYIDIR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 
Başkan Pekyatırmacı mesajında rahmet ve bereket 

ayı Ramazanın tüm insanlığa ve İslam Alemine hayır, 
huzur ve bereket getirmesini diledi. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan ayı dolayısıyla 
yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; “İslam 
alemi olarak bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur 
ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu mübarek 
günler bizler için büyük bir sevinç aynı zamanda 
rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Birlik ve beraberliği 
pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek 
için önemli bir fırsattır. Bu ayda sabrın, yardımlaşmanın 
ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşayacağız. Bizi 
birbirimize yakınlaştıran, aile ve akrabalık bağlarının 
daha da pekiştiği, sevgimizin, kardeşlik ve dostluk 
bağlarımızın daha da güçlendiği bu ayı ibadetlerimizle, 
dualarımızla değerlendirmeliyiz. Ramazan ayında 
hoşgörü, merhamet, birlik ve beraberlik duygularının 

önemi daha iyi kavranmakta. Beraberliklerimizin ve 
muhabbetimizin bereketlenmesi için Ramazanlar 
oldukça önemli bir fırsattır. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz yıllarda pandemi 
gölgesinde buruk geçen Ramazan ayımızın inşallah bu 
sene sosyal hayatımızın üzerinde etkisinin azalmasıyla 
birlikte yine de dikkatli olarak çok daha güzel ve 
bereketli geçmesini ümit ediyorum. Güzelliklerle dolu 
olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden 
sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur 
ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış 
ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel 
günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve 
yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah’tan 
diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin 
Ramazanı Şerifi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, 
bu mübarek ayın ülkemiz, İslam Alemi ve tüm 
insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını 
diliyorum” dedi.

AHMET PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı

14



15



RAMAZAN’A KAVUŞMUŞ OLMANIN 
MUTLULUĞU IÇERISINDEYIZ 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 11 ayın 
sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama 
mesajı yayımladı. Hayatımıza sayısız güzellikler 

katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur 
mevsimi olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci 
içerisinde olduklarını belirten Hasan Kılca; “Ramazan-ı 
Şerif’in gönüllerimize huzur, iftar sofralarımıza 
bereket ve kulluğumuza güzellikler getirmesini 
diliyorum” dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayımlayarak, tüm İslam âleminin Ramazan ayını 
tebrik etti. Ramazan’a kavuşmuş olmanın mutluluğu 
içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Hasan 
Kılca, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Gelişiyle 
nice manevî güzelliklerin yaşandığı, Müslümanlar 
olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği 
Ramazan ayını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket 

iklimi bu mübarek ayın toplum olarak dayanışma ve 
yardımlaşma duygularının daha da güçlenmesine 
vesile olmasını temenni ediyorum. Bizleri bu yıl da 
Ramazan iklimine ulaştıran Yüce Rabbimize hamd 
ediyorum. Ramazan ayının kalplerimize huzur, 
hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam 
alemine hayırlar getirerek, İslam coğrafyasında 
yaşanan acıların ve dünya üzerindeki tüm zulümlerin 
son bulmasına, yeryüzünün selametine, insanlığın 
huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Allah’tan diliyorum. 
Bu vesileyle; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
(S.A.V.) buyurduğu gibi ‘Evveli rahmet, ortası mağfiret, 
sonu cehennem ateşinden kurtuluş’ olan Ramazan-ı 
Şerif’in gönüllerimize huzur, iftar sofralarımıza bereket 
ve kulluğumuza güzellikler getirmesini bir kez daha 
temenni ediyor; Konyalı hemşehrilerim başta olmak 
üzere bütün İslam âleminin birlik beraberliğine ve 
yeryüzünde iyiliğin hâkim kılınmasını diliyorum.” 

HASAN KILCA
Karatay Belediye Başkanı
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RAMAZAN’DA ISLAM’IN TÜM 
GÜZELLIKLERI YAŞANIYOR 

Başkan Kavuş, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı 
olduğunu belirtti. İslam’ın güzelliklerinin en iyi 
şekilde Ramazan’da yansıdığını sözlerine ekleyen 

Kavuş, “Ramazan rahmet, bereket ve günahlardan 
kurtuluş ayı olduğu kadar çocuklarımız içinde güzelliklerle 
dolu bir öğrenme ayıdır. Meram Belediyesi olarak 
çocukların Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri 
için iftariyelik etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Oruç 
ayı Ramazan dünyanın her yerinde güzeldir. Ama 
Konya’mızda bambaşka bir başka güzelliktedir. Bu 

güzelliği yaşatmak, gelecek nesillerin de bu güzellikleri 
yaşamaları adına başlattığımız iftariyelik etkinliğine bu yıl 
da devam ediyoruz. İftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak 
dijital olarak çocuklarımızla buluşuyor ve bu sayede daha 
çok çocuğa ulaşılıyor. Meram’da yaşayan ya da Meram 
sınırları içerisinde okuyan tüm çocuklarımız bu etkinliğe 
katılabiliyor. Etkinlikteki görevleri yapanları da çok güzel 
hediyeler bekliyor. Tüm çocuklarımızı bu etkinliğe davet 
ediyor, aileleri de bu değeri yaşatmak adına çocuklarına 
destek vermeye çağırıyorum.”

MUSTAFA KAVUŞ
Meram Belediye Başkanı
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DÜNDEN BUGÜNE RAMAZANLARIMIZ

Bir rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan; bütün 
Müslümanlar tarafından özlemle beklenir, 
haftalar öncesinden hazırlıklar yapılır, bir ay 

boyunca dolu dolu yaşanır. Hüzünle uğurlanır. 
Gidişinden itibaren, gelecek yılın ramazanı 
beklenmeye başlanır. Bir ay boyunca yoğun bir ibadet 
hayatına ev sahipliği yapan bu özel zaman dilimi, 
dinimizdeki anlamıyla, imsak vakti olan tan yeri 
ağarmasından gün bitimine kadar, bedenî ve nefsi bazı 
isteklere cevap vermemek anlamını taşır. 

Oruç ibadetiyle sorumlu tutulmanın birçok sebepleri 
bulunmaktadır. Bunların başında insanın, bir takım 
isteklerine karşı sabırlı olmasını, direnç kazanmasını ve 
bu şekilde insanın bedenen ve ruhen olgunlaşmasını 
sağlamak gelmektedir. 

Ramazandaki sabır insanı olgunlaştırır ve bu 
kontrollü tutum, ramazandan sonraki hayatına 
da yansır. Bütün bunlar erdemli bir toplum 
oluşumunun eğitimidir. Ramazan orucuyla sorumlu 
tutulmanın bir başka amacı da sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmayı sağlamaktır. Bunlar ramazan ayının 
dinî ve toplumsal boyutlarıdır, bütün Müslüman 
toplumlarda rastlanabilen ortak yönlerdir. Türk 
insanının ince zevkiyle birleşen ramazan orucu 
ekmeğinden yemeğine mutfağımıza, şiirinden 
nesrine edebiyatımıza; ahlaki yaşantımızdan 
estetiğimize kadar kültürümüze çok çeşitli 
zenginlikler kazandırarak bir ‘Ramazan Medeniyeti’ni 
doğurmuştur.

Çocukluğumuzda Ramazanlar

Çocukluğumuzda Ramazan hazırlıkları önce 
mahallenin camisinde daha sonra da evlerde başlardı. 
Mahalleye haber verilirdi ve mahalledeki kadınlar 
imece halinde camileri temizlerdi. Caminin halıları 
çırpılır, teravih namazlarına hazırlanırdı. Sonra herkes 

kendi evini temizlerdi. 

Eskiden Ramazan gelmeden bir ay önce kokusu gelirdi. 
Ramazan geliyor diye her evde erişte, kuskus, yufka, 
kömbe yapılırdı. O zaman çok çeşitli yiyecekler yoktu, 
aşağı yukarı her gün aynı şeyler yenirdi. Yufka genelde 
bulgur pilavıyla sahurda yenirdi. 

Kadınhanı’nda Kadınhanı Kömbesi yapılırdı. Ayrıca 
evlerde ramazanda hoşaf yapmak için bolca kayısı, 
erik, elma kuruları bulunurdu.

Çocukluğumuzda hatta gençliğimizde, sokakta hiç 
kimse açıkça oruç yiyemezdi. Hiç kimse sigara da 
içemezdi, Ramazan akşamlarında teravih namazına 
giderdik. 
Ramazanlar çocuk gözüyle ayrı bir âlemdi. 
Çocukluğumuzda tekne oruçları vardı. Günü bölerek 
oruç tutardık. 7-8 yaşından itibaren oruçla ünsiyet, 
tanışma ve oruç tutma hevesi başlardı. 

Ramazan’ın gelmesini iple çekerdim. Sahurlar çok 
hoştu. Teravihlerde çocuklar bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşıyorlardı. O dönemde lokantaların 
kapısında, duvarında “Ramazan münasebetiyle 
kapalıyız” yazılarını okurduk. Lokantalar kapalı, 
yiyecek içeceğe dönük yerler tatile girmiş vaziyette 
olurdu. Topluk içinde yiyip içen, oruç tutmadığını açık 
eden insan pek gözükmezdi. Çocukluğumuzun son 
dönemleri ve ilk gençlik yıllarımızda toplum içinde 
oruca dikkat edilirdi. 

Eski Ramazanlar diye hayıflanırız, evet… Niye böyle 
düşündüğümüzü şöyle açıklamaya çalışayım: Bana 
kalırsa insanlar bu sözle çocukluk yıllarına gidiyorlar.  
O eski çocukluk cennetine giriyorlar. Çünkü çocukluk 
hayrın, iyiliğin, güzelliğin yaşandığı, en son zaman ve 
en eski mekândır. O zamanda kötülüklere, o mekânda 
ise kötülere yer yoktu. Kötü ve kötülüklerin olmadığı 
yer ise cennettir. Hele ki çocuklukta anne babaya ve 

BEKIR ŞAHIN
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü
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dede nineye tuttuğu orucu vermek daha doğrusu 
satmak karşılığındaki ödül… Güç, tadılması imkânsız 
mutluluklardandı. Bunlar çocukluk döneminin mutlu 
hatıraları olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle bu 
tabiri çocukluğa olan özlemin bir yansıması olarak 
görüyorum.  

Yine eskiyle yeni tartışmaları çok yapılır. Eski günler 
mi iyiydi, yoksa şimdiki günler mi iyi diye konuşulur. 
Tabi çok farklı bir yaşantı içerisindeyiz. O zamanlar 
imkânlar çok dardı. Ramazanları yaz, kış, bahar, 
sonbahar olarak ayrı ayrı incelemek lazım. Mesela 
yaz mevsiminde Ramazanlar farklı olurdu, kışın ayrı 
olurdu.

Benim çocukluk günlerimde ve hatta gençlik 
günlerimde, iftarlar hep evde, yakın akraba veya yakın 
komşular ile beraber ama evlerde yapılırdı. Dışarıda bir 
lokantada iftar yapılması âdeti de yoktu, öyle mekânlar 
da yoktu, olsa bile bir lokantada misafir ağırlamak ayıp 
sayılabilirdi.  Şimdi Ramazan davetleri genellikle evde 
değil de lokantalarda yapılıyor.

Eskiden Ramazanların manevi yönü daha ağırlıklıydı. 
Fakir fukara gözetilirdi ve Ramazanların feyzi daha 
başkaydı. 

İftar ve sahur topları atılırdı. Komşu sahura 
uyanamamışsa bundan haberdar olan komşu varsa 
onlar kalkamayan komşuyu uyandırırlardı. Seslenirdi, 
gerekirse kapılarını çalardı. Ramazanlarda çok önemli 
olan iftar yemeğinden sonra sahur yemeğinden önce 
kılınan teravih namazlarıydı. Camiler diğer günlerde 
akşam, yatsı ve sabah böyle kalabalık olmasa da 
özellikle hanımların da iştirak ettiği teravih namazları 
esnasında camiler dolardı. Herkes birbirlerine hal 
hatır sormak suretiyle haberdar olurlardı. Bu vesileyle 
birbirlerini daha çok görürlerdi. Günde beş vakit 
namaza devam eden kimseler daha çoktu.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Son iki yıldır 
salgın nedeniyle ne huzur içinde teravih kılabildik ne 
de ağız tadıyla ramazan geçire bildik. İnşallah bu yıl 
topluca teravih kılıp birlik ve beraberlik içinde ağız tadı 
ve gönül huzuruyla oruç tutacağız.

Ramazan ayı denilince ilk aklımıza gelen sevgi ve 
hoşgörü oluyor. Ramazan 11 ayın sultanı, dertlerin 
sıkıntıların, kinlerin, savaşların durduğu, son bulması 
için duaların edildiği bir aydır. Ramazan’ın her anı 
güzel olmalı ve sevilmelidir. Çünkü Ramazan ayı 
yemeyen, içmeyen, cinsi duyguları bulunmayan 
meleklere benzeme ayıdır. İnsanların melekleştiği, 
öfkesini yendiği zaman dilimidir. Ramazan denilince 
akla gelmesi gerekenlerden biri de merhamet 
duygusudur. Bu ayda bu ulvi duygunun arttığını 
hissediyoruz. 

Ramazan Ruhun Gıdalandığı Aydır

Ramazan ‘insanlığımızın’ farkına vardığımız aydır. 
Ramazan insanın et ve kemikten müteşekkil 
olmadığını, bir ruhunun da bulunduğunu, sadece 
bedenin değil ruhun da gıdalanması gerektiğini, 
ruhun gıdasının da ibadet, emir ve yasaklara riayet 
etmek olduğunu hissettiği aydır. Yine Ramazan insanın 
sadece kendinden sorumlu olmadığını; çevresinden, 
komşusundan, akrabalarından sorumlu olduğunu 
hissettiği aydır Ramazan yapılmaması gerekilenlerin 
yapıldığı, yapılması gerekirken yapılmayanların 
muhasebe edildiği aydır.  

İnsanları kırmamaya, üzmemeye her an dikkat 
ederiz. Ancak bu ayda hassasiyetimiz zirveye çıkar. 
Kalp kırmanın Kâbe’yi yıkmaktan daha kötü olduğu 
duygusunu hayatımın bir parçası haline getirmeye 
çalışılmalıdır.

Tabi olarak bütün değerlerimizde değişimler olduğu 
gibi Ramazan ayında da değişimler oldu. Bu ayda 
elinde sigara ile gezen bir genci gördüğümüzde 
üzülmemek elde değil. Bunun yanı sıra insanlarımız 
bu ayda yanlış bir algılama geliştirdi. Kızmak ve 
öfkelenmek için ekmek alırken sırada bekleme, trafikte 
iftara yetişmek için çaba harcama bahane olmaya 
başladı.

Aşırı abartılmış ve gösterişe dönüşen iftar sofraları 
ve kuşun sütü eksik açık büfe iftar sofraları son 
yıllarda yaygınlaştı. Böylece iftar sofraları fakirlerin, 
olmayanların karınlarının da doyurulduğu sofralar 
olmaktan çıkmış, akşama kadar aç bırakılmış 
nefisleri tatmin gayesine ve gösteriş yapılan sofralara 
dönüştüğüne üzülmemek elde değil. Tabi sadece 
olumsuz yönde değişimler olmadı. Birçok camimizde 
teravih namazında çocukları ve gencimizi görüyoruz. 
Elbette bu sevindirici bir durum. 

Eski Ramazanlar

Eskiden ramazanda açık bir kahvehane bulmak 
mümkün değildi. Oruç yiyen olmazdı. 7’den 70’e 
herkes teravihe gider, camiler tıklım tıklım olurdu. 
Ramazanın 15. gününden sonra mevlitler okunur, 
hatim duaları yapılırdı. Akşam namazına iftariyeliklerle 
gelinirdi. Zevkle iftarlar camilerde açılırdı. Ramazan 
öncesi kıvrım kömbeleri yapılır, erik kurusu, kayısı 
kurusu, elma gagısı gibi hoşaflık malzemeler temin 
edilir, sofralardan tahinli ekmek eksik olmazdı. 
Mahallenin hatta ilçenin fakirleri hemen her gün bir 
sofrada ağırlanırdı. 

İftar sofrasının bir nezaheti vardı. Evde herkes iftar 
vakti sofrada olur, top patlayıncaya, ezan okununcaya 
kadar herkes sükût içinde oturur ve beraberce iftar 
açılırdı.  Önce çorba içilir, arkasından reçel, tahin 
pekmez, köpük helva, peynir, zeytin ve muhtemelen, o 
da varsa iftarlıklar yenir, ortaya gelen bir kap yemekle 
yanında erişte ve üzerine de kış ise hoşaf içilirdi. Şayet 
misafir varsa, sofrada ev yapımı su böreği ve dolmalar 
da olur ama çok aşırıya ve ifrata kaçılmazdı. Elden 
gelenin en güzeli yapılır ama gösteriş yapılmazdı.

Ramazan Melekleşme Ayıdır

Çünkü Ramazan bambaşka bir zaman dilimi ve 
insanların adeta melekleştiği bir aydır. Öfkeye, sinire 
yenik düşmediğimiz zaman dilimidir. Ramazan ayının 
en çok soframızda fakirleri ve özellikle şehrimize 
uzaktan gelen öğrencileri davet edip iftar ettiğimiz anı 
çok önemlidir. İftar yemekleri ne bir gösterişe, ne de 
reklâma âlet edilmelidir. 

Ramazanın Kur’an ayı olduğu bilinciyle; herkese 
göz ve gönül tokluğu, iftar saatine yakın, fırınlar 
önünde sakin, kavga edilmeyen, kazanılmak istenen 
sevabın, öfkeyle başkalarından çıkarılmadığı, 
sahura kadar oturulup veya kahvehanelere gidip 
vakit geçirilip sahurdan sonra uykuya yatıp orucun 
uykuya tutturulup iftar saatine yakın uyanılmadığı, 
bol misafirli, ikramlı, mütevazı ama bereketli iftar 
sofralarına ulaşılmasını diliyorum.
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ÇOCUKLUĞUMUN RAMAZANLARI

Mübarek Ramazan bu yıl da misafirimiz oldu. Sağlık 
ve sıhhat içerisinde onu hakkıyla ağırlayabilmek 
emelimiz. On iki ay süren yılın bir ayında bize 

uğrar Ramazan ve merhaba ben geldim, bana verecek, 
benim için yapabilecek bir şeyleriniz var mı? diye sorar. 
Biz de Ramazan kelimesinin bizim iç dünyamızda bulan 
karşılığına göre bir tavır alırız. Bu mübarek ayı en iyi şekilde 
karşılamaya, konuk etmeye ve yolcu etmeye çalışırız. Bunu 
ne kadar başardığımızın ölçüsü ise duyduğumuz iç huzur 
ve bu ayda çevremize karşı yaptığımız yardım ve iyiliklerin 
toplamıdır.

Bizim nesil ve daha büyüklerimiz Ramazandan söz açıldı 
mı “Nerde o çocukluğumuzun Ramazanları”, der bir iç 
geçiririz. Gerçekten o eski Ramazanlar bu günkünden farklı 
mıydı? Yoksa geçmişte kaldığı ve iyi hatırladığımız için mi 
bize farklı görünüyor? 

Çocukluğumuzun Ramazanlarında omuzlarımıza henüz 
dünya gailesi binmemişti. Hayat bizim için oyundan 
ibaretti. Sabah evden kurtulur kurtulmaz oyun mesaisi 
başlar, akşam anamız “haydi hava kararıyor biraz sonra 
yemeğe oturacağız” diyene kadar mesaimiz devam ederdi. 
Bu arada yorulduğumuzu fark etmez, biraz daha oynayalım 
diye anamızdan izin koparmaya çalışırdık. Eve girdikten 
sonra da yemeği yer yemez yorgunluktan uyuya kalırdık.

Bu dönem Ramazan ayları da bizim için ayrı güzellikte 
geçerdi. Dediğim gibi omuzlarımıza henüz dünyanın 
meşakkati binmemişti. Her şey bizim için bir oyundan 
ibaretti. Teravih Namazları bile bizim için akşamın 
karanlığında oyun oynamak için bir vesile idi. Namaz 
çıkışlarında arkadaşlarla toplanır, oyunlar oynardık.

Ramazan Ayında bizim evin olmazsa olmazları vardı. 
Her Ramazan’da birkaç kez tekrar ederdi. Mesela peynirli 
pide… Babam Ramazan geldi mi en az iki defa peynirli pide 
yaptırırdı. Ama bizim peynirli pidemiz bugünkünden farklı 
idi. İç evde hazırlanırdı. Anam soğan ve domates doğrarken 
babam tuluk içinde bulunan kuruyup taş gibi olmuş keşi 
çıkarır, bir bezin içine koyar keserin arkası ile ezerdi. Sonra 
bu keşin üzerine biraz su epeleyerek ıslattıktan sonra 
anamın hazırladığı soğan ve domatesle karıştırırdı. İkindi 
namazından sonra da hazırladığı bu içi alarak Atatürk 
İlkokulu’nun yanında bulunan dar bir ara sokaktaki 
pideciye götürürdü. Bu gidişlerde beni de yanına alırdı. 
Bu kısa seyahat benim için büyük bir işti. Çünkü akşam 
yiyeceğimiz pideyi eve ben götürürdüm. 

Bu kuru keş Ramazan Ayı’nın vazgeçilmez gıdalarından 
birisi idi… Mesela Sahurda pişirilen eriştenin üzerine bu 
keşten ezerek serpiştirir öyle yerdik. Keş, erişteye ayrı 
bir lezzet katardı. Yine anamın sahurda yaptığı sıcak 

bazlamaları yağladıktan sonra içine bu keşten koyarak 
sıkma hazırlardı babam… Bu sıkmalardan üç dört tane 
yediğimiz zaman akşama kadar açlık hissi duymazdık. 

Ramazan boyunca birkaç kez evimize misafir de alırdık. 
Misafir alma olayı çok önemli idi. O akşam için özel 
menü hazırlanır, bizler şımarmamamız ve yaramazlık 
yapmamamız konusunda uyarılırdık. Bu uyarıların 
uygulanıp uygulanmaması gelen misafire göre değişirdi. 
Misafirler çocuklarını getirmemişse biz uslu dururduk. 
Çocukları ile gelmişlerse biz hemen evin bahçesinde 
veya sokakta oyun kurardık. Bilirdik ki misafir gidinceye 
kadar ana babamız bize bir şey yapamaz. O dönemlerde 
en azından bizim evde başkalarının yanında çocuğa 
bağırılmaz ve dövülmezdi.  Ceza misafirin gitmesinden 
sonraya bırakılır, biz de misafirin gitmesi yaklaşınca 
hemen yatar uyurduk. Böylece azarlanmaktan veya dayak 
yemekten kurtulmuş olurduk. Sabah oruçlu olduğumuz 
için ceza unutulmuş olurdu.

***

Ramazan demişken aklıma yine yetmişli yıllarda 
mahallemizde yaşayan Abbas Dede geldi.

Abbas Dede bir Piri Fani idi benim gözümde. Sakalları 
göbeğine kadar uzanır, elinde bastonu vakit namazlarında 
camiye gider gelir ve cebinde taşıdığı şekerlerden yolda 
rastladığı çocuklara dağıtırdı.

Abbas Dede, mahallemizin içinden geçen kanalın boyunda 
evlerin sona erdiği bizim Günaşık Fabrikası dediğimiz 
ayçiçeği yağı üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan 
küçük bir evde yalnız otururdu. Tahmin ediyorum 
komşuların gönderdiği yiyeceklerle hayatını sürdürüyordu. 
Birkaç kez ben de yemek götürdüğümü hatırlıyorum Abbas 
Dede’nin evine.

Abbas Dede’nin aklımda kalan bir özelliği de her Ramazan 
Ayında Çumra Ulu Camiinde itikâfa girmesi idi. On gün 
süren bu itikâf süresince de Abbas Dedemizin yiyeceği 
bizim mahalleli tarafından camiye götürülürdü. Babamın 
da birkaç kez anama yemek hazırlatıp Ulu Camide itikâfa 
giren Abbas Dedeye götürdüğünü hatırlıyorum. Olayı 
doğrulatmak için sorduğum anam da olayı hatırladı ve 
“Evet, rahmetli baban Abbas Dede’yi severdi ve ona yemek 
hazırlatırdı” dedi.

Şimdilerde Çumra’da itikâfa girenler var mı? Varsa bunlarla 
ilgilenen ahali kimler? Doğrusu bir bilgim yok. İnşa Allah 
bu güzel hasletlerimizi yaşatanlar vardır ve bu güzelliği 
geleceğe taşımamıza yardımcı olurlar.

Mutlu ve huzurlu bir Ramazan geçirmenizi dilerim.

SADIK GÖKCE
Gazeteci
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ÇOCUKLUĞUMUN RAMAZAN HATIRALARI

Başı rahmet, ortası mağrifet sonu da âzâd olan 
Ramazan ayına çok şükür bu sene de kavuştuk. 
Ne mutlu bizlere! Ne mutlu bu ayın kıymetini 

bilenlere! Ne mutlu her günü Ramazan ayının fazileti 
gibi idrak edebilenlere!

Ramazan ayı Müslümanlar için mübarek ayların en 
faziletlisidir. Bu ayda tutulan oruçlar, kılınan namazlar, 
yapılan hayır ve hasenatlar diğer aylardan daha 
makbuldür. Bu ayda insanlar iyilik yapmak için, Allah’ın 
sevgisini kazanmak için birbirleriyle yarışırlar. 

Ramazan ayına girildiği zaman insanlar manevi 
bir atmosfere girerler. Maddi dünyadan kendilerini 
mümkün olduğu kadar soyutlamaya çalışırlar. Önce 
ruhlarını, gönül dünyalarını Ramazan ayına hazırlarlar. 
Sonra da evlerini temizlemeye başlarlar.

Ramazan ayı girmeden birkaç gün önce evler dip 
bucak temizlenir, perdeler yıkanır, duvarlar silinir, 
taşlıklar süpürülür, bahçeler pırıl pırıl yapılırdı. Göze 
batacak çirkin nesneler ortadan kaldırılır, tütsüler 
yakılırdı. Evlerin duvarına imsakiyeler asılırdı.

Ramazan ayı için önemli olan alışverişler yapılır. Bu 
alışverişlerin en önemlisi iftar sofralarının vazgeçilmezi 
olan hurmadır. Zengin fakir hemen hemen herkes 
Ramazan ayında orucunu hurma ile açmak için 
evinde hurma bulundurur. Ev halkının bütçesine göre 
hurmanın en kalitelisi ve hesaplısı satın alınır. 

Konya’da Ramazan ayı gelmeden önce kadınlar bir 
araya gelerek erişte keserler, erişte hamurundan artan 
kenarları küp şeklinde doğrayarak haşlama hamur 
yaparlar. Yufka ve böreklikleri yoksa yardımlaşarak 
birbirlerine ekmek açarlar, böreklik hazırlarlar.

Çocukluğumun bir kısmı Karaman’ın Sarıveliler ilçesine 
bağlı Göktepe (Fariske)Kasabasında geçtiği için o 
döneme ait Ramazan günleri hakkında net bir şeyler 
hatırlayamıyorum. Hurma bizim için çok lükstü. Adını 
bile bilmezdik. Babamlar belki bilirdi fakat almaya gücü 
yetmediği için sofrada görünmezdi. 

Ev halkının hepsi dağda bayırda çalıştığı için Ramazan 
için özel bir hazırlık yapamazdık. Annem akşama 
kadar tarlada çalışır, sırtına bir de odun yüklenerek 
eve gelirdi. Bizlere rahmetli babaannem Emine Altaş 
bakardı. O da evde ne bulursa onu pişirirdi. En küçük 
kardeşim hariç hepimizin kursağında onun ekmeği 
vardır. Üstümüzü başımızı babaannem yıkardı. Beli 
ben bildim bileli iki kat olmasına rağmen her şeyin 
üstesinden gelirdi. Ramazan için evde özel bir hazırlık 
yapılmazdı. Yalnız iftarda mutlaka çorbamız olurdu. 
Ramazan ayı kış mevsimine denk geldiği vakit buğday 
yarmasından yapılmış üzeri bol tereyağlı, kekikli naneli 
ve kırmızıbiberli tarhana çorbası soframızın en kıymetli 
yiyeceğiydi. İçine top pancar da atılarak pişirildiği 
için çok lezzetli olurdu. Yanında mutlaka domatesli, 
biberli ve patatesli tereyağlı bulgur pilavını dumanı 
üstünde tüte tüte yerdik. Sütümüz ve yoğurdumuz 
hiç eksik olmazdı. Sofrada ayran veya yoğurt mutlaka 
bulunurdu. Ben yoğurdun kaymağını çok sevdiğimden 
ilk işim bir kaşık da olsa yoğurdun kaymağını kapmak 
olurdu. Annem bazen cevizli pekmez helvası yapardı. 
Ceviz ağaçlarımızın bolluğu ve pekmezi kendimiz 
yaptığımızdan bu konuda hiç sıkıntı çekmezdik. 
Rahmetli babam İsmail Altaş, bazen çiğ yufkayı 
rulo yapar, bir tepsinin içine ince ince dilimler, içine 
cevizi ekledikten sonra ocakta iyice kızartır sonra da 
üzerine pekmez dökerek ekmek kadayıfı yapardı. Bunu 
bayramlarda da yaptığı olurdu. Çok ender yaptığı için 
tadı damağımızda kalırdı.

Ramazan yaz mevsimine denk geldiği zaman iftarda 
soğuk yiyecekleri tercih ederdik. Babaannem mısır 
yarmasını içine pancar ve nane doğrayarak haşlar, 
soğuduktan sonra ayran ilave derdi. Bazen bu yemeği 
dibekte az ıslatıp ağaç tokmaklarla dövülerek kabuğu 
çıkarılmış buğdaydan da yapardı. Buğdayın içine 
pancar yaprağı ve yeşil nane doğrayarak haşlar ve 
soğumaya bırakırdı. Gündüzün sıcağında beyni pişen 
annem ve babam için hazır sofra ve soğuk yemek 

ANUŞ GÖKCE
Gazeteci
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ve içecek bulunmaz bir nimetti. Yanında yine bulgur 
pilavı ve yufka ekmek bulunurdu.

Annem er ekmeğine kalkınca hamur yoğurur,  
Konyalıların bazlama bizlerin şebit dediği yufkanın 
az ince ve kalını olan bir ekmek yapar, yumuşacık 
pişirir, bunları tere yağla ya da kaymakla yağlayarak 
içine yağsız çökelek denilen yağı alınan ayranın 
kaynatılıp süzülmesiyle elde edilen “keş” koyarak sıkma 
yapardı. Annem bazen besleyici olsun diye tereyağlı 
pekmezi içine dövülmüş cevizle ilave ederek kaynatır, 
hafif koyulaşınca ocaktan indirir, sıcak sıcak sofraya 
koyardı. Kara çayı bilmediğimiz için sahurda sofrada 
bulunmazdı. Ama iftarda yemekten sonra sobada 
kaynattığımız dağ çayını keyifle yudumlardık. Bazen 
bizleri dayanamayız diye sahura kaldırmazlardı. Bizler 
ise (ağabeyim ve ben) ağlar sızlar, kaldırmaları için 
yalvarırdık. 

Babaannem çok genç yaşta dul kaldığı için genellikle 
bizim yanımızda kalırdı. Dolayısıyla Ramazan ayını 
birlikte geçirirdik. Annem evde olmadığı zaman 
yemeğimizi o yapardı. El ile ovmalı çok güzel un 
çorbası yapardı. Akşama kadar aç kalmış aile fertlerine 
bu çorbalar ilaç gibi geliyordu. Ramazan ayında bazen 
amcamlarla beraber yerdik yemeğimizi. Zaten amcam 
Hasan Altaş’la evimizi sadece bir duvar ayırıyordu. 
Hayatlarımız ortaktı. Biz kendi evimize gitmek için 
onların kapısının ve penceresinin önünden geçerdik. 
Hayattaki bir merdivenden alt kata hayvanlara ait olan 
avlu ve ahıra inerdik. Hayvanlarımızı kattığımız ahır 
da ortaktı. Bir tarafta bizim bir tarafta amcamların 
hayvanları barınırdı. Ahırın giriş kapısı evin giriş 
kapısından ayrıydı. Onun için evimiz pek kokmazdı.

Ramazan ayında hayvanlarımızı dağa götürmezdik. 
Evin yakınındaki meralarda otlatır, güneş batmaya 
yakın eve getirir, duvara astığımız dallara onlar da 
kendilerince iftar ederlerdi. Genelde hayvanları 
İbrahim Abimle birlikte güderdik.

1974 yılında Konya’ya taşındık.  Çocukluğumun ikinci 
kısmı Saraçoğlu Mahallesinde geçti. Annem köyde 
olduğu gibi dağa taşa gitmiyordu. Tarlamız evin 
önündeydi. Annem eskisi kadar çok yorulmuyordu. 
Yemeğini, aşını ekmeğini rahat rahat yapabiliyordu. 

Konya’ya taşındıktan sonra Ramazan ayının ayrıcalığını 
daha çok idrak eder olduk. Babam amcamlarla ortak 
olarak Saraçoğlu’nda bir tarla aldı, üzerine ev ve ahır 
yaptırdık, tarlayı ekip biçmeye başladık. Babaannem 
amcamlarda kaldı. Biz çekirdek aile kendi yağımızla 
kavrulmaya çalıştık. Babaannem yine bize gelerek her 
işimizde yardımcı oluyordu.

Burada da aynı köylerde olduğu gibi komşuluk ilişkileri 
yaygındı ve insanlar birbirlerine yardım ediyorlardı. Hiç 
tanımadığımız komşumuz annem kaza geçirdiğinde 
her gün geldi bahçedeki sebzeleri toplamaya yardım 
etti. Babaannem de bizi hiç yalnız bırakmadı.

Konya’ya taşındıktan sonra yemek kültürümüzün içine 
pişi dediğimiz yağda kızartılmış hamur kızartması 
da girmişti. Haliyle bu değişim Ramazan sofralarında 
da etkini gösterdi. Pişiyi bazen sade haliyle yer 

bazen de üzerine pekmez döker, öyle tüketirdik. 
Ramazanda sahurda cızlama dediğimiz hamur 
tatlısı da yapardık. Az cıvık hamuru kaşıkla saç ya da 
tavaya koyar, pişirecek ile alt üst ettikten sonra bir 
kaba alır, üzerine pekmez dökerek yerdik. Bu yemeği 
bazen iftardan sonra da yapardık. Köydeki evimiz 
en uç noktada olduğu için pek misafirimiz olmazdı. 
Konya’da durum değişti. Annemin yeni komşuları 
olduğu için onların adetlerinden de bir şeyler kaptık. 
Bazen bizleri iftara çağırdıkları olurdu. Biz de onlara 
iftara çağırır olduk. Önceden tek komşumuz ve iftara 
davet ettiğimiz sadece amcamlar iken, sofralarımızın 
fertleri çoğalmaya başladı. Birbirimize iftardan önce 
yaptığımız yemeklerden ikram etmeye başladık. 
Hayatımıza sıvı yağ girdi, iftar ve sahur sofralarında 
patates, biber ve patlıcan kızartmaları yer almaya 
başladı. Pilavımızın ve ayranımızın yerini makarna, 
kara çay, peynir, zeytin ve yağda ya da haşlanmış 
yumurta almaya başladı.

Saraçoğlu’nda kandil gecelerini de komşularla birlikte 
ihya etmeye başladık. Köyde insanlar bir araya gelmeye 
fırsat bulamazken burada hayat daha çok iç içeydi. 
Ramazan ayı içinde kutladığımız Kadir Gecesinin 
bende çok farklı bir izlenimi olmuştur. O gün kadınlar 
evlerinde aileleriyle birlikte oruçlarını açtıktan sonra 
mahallemizin en yaşlısı ve uzaktan akrabamız olan 
Ayşe Teyzemizin (Ayşe Toprak) evinde toplanır, sahur 
ekmeğine kadar ibadet ederdik. Nafile namazları kılar, 
ilahiler söylerdik. Toplantımızda bir de hoca hanım 
bulunur, nasihatler ederdi. Hoca hanıma saygı ve 
sevgi sonsuzdu. Yorulduğumuz zaman genç kızlardan 
birisi çay demler, yanında evlerimizden getirdiğimiz 
veya ev sahibinin ikram ettiği börekleri, kuru yemiş ve 
şekerlemeleri, tatlıları yerdik. Çok uykumuz geldiğinde 
biraz kestirir, sonra büyüklerimiz bizi kaldırarak 
ibadetimize devam ederdik. Sahurda hep beraber 
yemek yer, çay içerdik. Sabah namazını eda ettikten 
sonra evlerimize dağılırdık.

Konya kültürü Ramazan sofralarımıza baklava, tel 
kadayıf, erişte ve su böreğini ve küflü peynirden 
yapılmış pide ve etli ekmeğini de hediye etti. 
Köydeyken tek bildiğimiz börek peynirli, ıspanaklı, 
cevizli veya kavurmalı yaptığımız saç böreği idi. 
Erişteyi yapmasını bilmediğimizden veya eziyetli 
olduğundan satın alırdık. Baklavayı birkaç defa evde 
yaptık, baktık ki yapması zor onda da hazıra dayandık. 
Bazen Ramazan’da eve etli etmek yaptırır, babam iftara 
yakın alıp getirirdi. 

Annem pazarlarda tarlada yetiştirdiğimiz ürünleri 
satmakta babama yardım ederdi. Ben de biraz 
büyümüş, annemden öğrendiğim basit yemekleri 
yapmaya başlamıştım. Usta ellerin pişirdiği ve 
hazırladığı Ramazan sofralarının yerini acemi çaylak 
bir çocuğun hazırladığı bir iki çeşit yemek almıştı. Tabii 
ki en büyük destekçimiz yine babaannem idi.

Tüm Müslümanların Ramazan ayı kutlu olsun. Bu 
mübarek Ramazan’ın yüzü suyu hürmetine ahirete 
intikal etmiş aile büyükleri, hısım ve akrabalarımıza da 
Allah’tan rahmet diliyorum.
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Kuruyemiş sektöründe Konya’nın 
önemli bir markası olan Özçiğ-
dem Kuruyemiş, kaliteden ödün 

vermeden çalışmalarına devam ediyor. 
Köklü bir firma olarak bugün sektöründe 
önemli bir marka olmayı başaran Özçiğ-
dem Kuruyemiş, Türkiye’nin her yerine 
ulaşmakla birlikte, dünyanın birçok böl-
gesinde de satışa sunuluyor. Bu anlamda, 
vizyoner bir bakış açısıyla yeniliklere açık 
olan ve dünya pazarında yer edinen Öz-
çiğdem Kuruyemiş, sektöründe bir dünya 
markası olma yolunda ilerliyor. 

‘ÖZÇİĞDEM, TÜRKİYE’NİN HER 
YERİNDE’

Özçiğdem Kuruyemiş Yönetim Kurulu 

Üyesi Burak Çiğdem, üretim anlayışları 
ve hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. 1955 yılından buyana ticari haya-
tın içerisinde olan firma olduklarına dikkat 
çeken Çiğdem, kuruyemiş sektöründe ise 
1975 yılından buyana çalıştıklarını söyledi. 
Bu anlamda sektörde oldukça tecrübeli 
olduklarını dile getiren Çiğdem, “Ürün-
lerin nihai Tüketiciye ulaşana kadar tüm 
üretim aşamasında bulunuyoruz. Çiftçiden 
aldığımız ürünlerin depolanması, elenme-
si, işlenmesi, kavrulması, paketlenmesi ve 
dağıtımına kadar tüm işlemleri yapıyoruz. 
Pazar ağımızla markamızı Türkiye’nin her 
yerine ulaştırıyoruz. Konya ve Konya’nın 
çevre illeri başta olmak üzere İstanbul’dan 
Ağrı’ya Türkiye’nin her bölgesinde ürün-
lerimiz satılıyor. Türkiye’nin yanı sıra Av-

rupa’dan Amerika’ya yurtdışında da etkin 
satışımız bulunmaktadır” dedi. 

‘ÇİFTÇİDEN KALİTELİ ÜRÜN ALINIYOR’

Kuruyemişe dair çiftçiden aldıkla-
rı ürünlerin baştan sona kadar üretim 
aşamasını takip ettiklerini böylece belli 
bir kalitede ürün elde ettiklerini vurgu-
layan Çiğdem, “Biz ürünlerimizi direk 
çiftçiden alıyoruz. Düzenli olarak ürün 
aldığımız çiftçilerimiz var. Kaliteye çok 
önem veriyoruz. Ayçiçeği, kabak çekirdeği 
vb. ürünlerde belirli kalite standartlarımız 
var, bu kalitenin yakalanması için çiftçile-
rimizi üretim aşamasında hasadı gerçek-
leştirene kadar bilgilendiriyoruz. Hangi 
tohumu ekilmeli, hangi gübre ne zaman 

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
KURUYEMİŞ ÜRETİM TESİSİYİZ’

Kuruyemiş sektörünün önemli temsilcilerinden olan Özçiğdem Kuruyemiş, 
başarı basamaklarını bir bir çıkarak, önemli bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. 

Özçiğdem Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çiğdem, Türkiye’de en büyük
 kuruyemiş üretim tesislerin birine sahip olduklarını ifade etti

kullanılmalı ne zaman ekim yapılmalı gibi 
konularda düzenli olarak çiftçilere destek 
veriyoruz. Böylelikle nihai tüketicinin talep 
ettiği kaliteli kuruyemiş ürünlerin ülke-
mizde üretiminin devamını çiftçilerimizle 
birlikte sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞ 

Türkiye’de hemen hemen tüm kuruye-
miş ürünlerin üretildiğini belirten Çiğdem, 
özellikle Türkiye’de yetişen ay çekirdeği, 
kabak çekirdeği, yer fıstığı, leblebi, fındık, 
badem, ceviz gibi ürünlerin öne çıkması 
için çalıştıklarını söyledi. İthal edilen ürün-
lerin de olduğunu ancak yerli ürünlere 
özen gösterdiklerini bildiren Çiğdem, “Biz 
yerli ürünlerin daha çok artmasını ve tüm 
ihtiyaçların buradaki üretimlerle karşılan-
ması için mücadele veriyoruz. Türkiye’de 
yetişebilecek ürünler konusunda da çift-

çimize destek veriyoruz. Mesela Siyah ay 
çekirdeği ithalatı son yıllarda ürünün daha 
iri ve içi dolu olması sebebiyle artmak-
taydı. Bu konuda son yıllarda Türkiye’de 
de üretim başladı. Bizler de ürün tedarik 
ederken önceliğimizi yerli ürünlere vere-
rek ithalatın azalmasını istiyoruz. Şu anda 
Türkiye’de yetişen kuruyemiş ürünlerin 
tamamı satılıyor. Çiftçinin elinde kuru-
yemişe dair ürün yok. Özellikle bu sene 
güzel ürünler yetişti. Güzel verim alındı. 
Üreticilerimiz ve bizler için iyi bir yıl oldu” 
diye konuştu. 

‘ÖNCELİK KALİTE VE TAZELİK’

Özçiğdem Kuruyemiş olarak kaliteye 
ve tazeliğe büyük önem verdiklerinin altını 
çizen Çiğdem, “Ürünlerimizde önceliğimiz 
kalite ve tazeliktir. İkisi birbirini tamam-
layan unsurlardır. Biz çiftçiden aldığımız 

kaliteli ürünü, kaliteyi muhafaza edecek 
şekilde işlemlerden geçiriyoruz. Tüketi-
ciye ulaştırana kadar bu kaliteyi koruyo-
ruz. Kalitenin yanında tazelik de önemli 
faktörlerden biri. Tüketicinin beklediği 
kalite ve tazeliktir. Tazelik olmadığı 
sürece ürün ne kadar kaliteli olursa 
olsun bunun bir anlamı olmaz. Çünkü 
lezzeti veren ilk faktör tazeliktir. Bizim 
de üzerinde durduğumuz en önemli 
şeylerden biri de ürünün tazeliğini koru-
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Kuruyemiş sektöründe Konya’nın 
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ve tazeliğe büyük önem verdiklerinin altını 
çizen Çiğdem, “Ürünlerimizde önceliğimiz 
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maktır. Üretim planlamasından tutun da, 
kullanmış olduğumuz ambalaj ve sevkiyat 
sürecine kadar ürünlerimiz tazeliğini nasıl 
daha iyi koruyabiliriz konusunda oldukça 
titiz davranıyoruz. Üretimini yaptığımız 
her ürün, nihai tüketiciye ulaştırılmak üze-
re sevk ediliyor ve satışa sunuluyor. Hızlı 
bir döngüyle satışı sağlanıyor. Satıştan 
sonra da ürünlerimizi takip ediyor, müşte-
rilerimize ürünlerin kaliteli ve taze olarak 
ulaşmasını sağlıyoruz”

‘ÜRETİM SÜRECİ 
KONTROL ALTINDA’

Üretim süreci hakkında da bilgi veren 
Çiğdem, ‘’Tarla Tezgahından Damak Tadı-
na sloganıyla başladığımız üretim süreci-
mizde Türkiye’den ve Dünyadan seçilen en 
kaliteli kuruyemişler, fabrikamızda özel-
liklerine uygun olarak işlenir, piyasadaki 
geçerli ve yüksek kapasiteli en modern 
cihazlarda elenir, damak tadına uygun 
biçimde kavrulur el değmeden en taze ha-
liyle paketlenir Güçlü dağıtım ağıyla tüm 
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok nok-
tasına servis edilir’’ dedi. Üretim sürecinin 
ve kalitenin kontrol altında tutulduğunu 
belirten Çiğdem şöyle devam etti ‘’ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 
22000:2005 Uluslararası Gıda Güvenlik 
Sistemi belgelerine sahip işletmemizde 
Avrupa normlarına uygun hijyen, sağlık ve 
kalite standartları içerisinde üretimimizi 
gerçekleştiriyoruz,   Müşteri memnuniye-
tini ön planda tutan anlayışla  kaliteden 

taviz vermeden, eğitimli ve uzman per-
sonelimiz ile geçerli metot ve en gelişmiş 
cihazları kullanarak en sağlıklı ürünleri 
üretme çabası içindeyiz” diye konuştu. 

‘TÜRKİYE’DE EN BÜYÜK KURUYEMİŞ 
ÜRETİM TESİSLERİNDEN BİRİ’

Türkiye’de en büyük kuruyemiş üretim 
tesislerin biri olduğuna dikkat çeken Çiğ-
dem, “Bir asra dem vuran süredir Kuru-
yemiş üretiminde hizmet veren firmamız 
2017 Yılından beri Konya 4.Organize Sa-
nayi Bölgesinde üretimine devam etmek-
tedir. Özçiğdem Kuruyemiş 2022 yılında 

tesisini 2 kat büyüterek Avrupa standartla-
rında modern alt yapısı ve en son teknoloji 
ile kuruyemiş üretimine devam etmekte-
dir. Bugün Otuz bin metrekare alan içeri-
sinde yirmi bin metre kare kapalı alanıyla 
Türkiye’nin en büyük kuruyemiş üretim 
tesislerinden biri olan firmada son tekno-
loji ürünler kullanılarak üst kalite üretim 
gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuş-
tu. Türkiye pazarının yanında Özçiğdem 
olarak önemli bir ihracat potansiyeline de 
sahip olduklarını belirten Çiğdem, “Avrupa 
Bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok 
bölgesine ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz 
işlenmiş ve paketli olarak kendi markamız-
la gönderiliyor. Türkiye olarak Kuruyemiş 
sektöründe 3 milyar dolar civarı iç piyasa 
hacmi var, 900 milyon dolar da kavrulmuş 
kuruyemiş ihracatımız var. Biz de ihracat-
tan bu anlamda payımızı alıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

‘EN BÜYÜK AMACIMIZ 
DÜNYA MARKASI OLMAK’

Amaçlarının Özçiğdem Kuruyemiş’i 
dünya markası haline getirmek ve ürü-
nümüzü tüketen herkesin memnuniyetini 
sağlamak olduğunu ifade den Çiğdem, 
“Özçiğdem markasını Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, ulaşılabilir ve tüketilebilir 
bir ürün haline dönüştürmek istiyoruz. Bu 
biranda olabilecek bir şey değil, zamanla, 
adımlarımızı sağlam atarak yapabiliriz. Bu 
amacımıza doğru basamaklarımızı çıkıyor 
ve daha ileri gidiyoruz” dedi.
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loji ürünler kullanılarak üst kalite üretim 
gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuş-
tu. Türkiye pazarının yanında Özçiğdem 
olarak önemli bir ihracat potansiyeline de 
sahip olduklarını belirten Çiğdem, “Avrupa 
Bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok 
bölgesine ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz 
işlenmiş ve paketli olarak kendi markamız-
la gönderiliyor. Türkiye olarak Kuruyemiş 
sektöründe 3 milyar dolar civarı iç piyasa 
hacmi var, 900 milyon dolar da kavrulmuş 
kuruyemiş ihracatımız var. Biz de ihracat-
tan bu anlamda payımızı alıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

‘EN BÜYÜK AMACIMIZ 
DÜNYA MARKASI OLMAK’

Amaçlarının Özçiğdem Kuruyemiş’i 
dünya markası haline getirmek ve ürü-
nümüzü tüketen herkesin memnuniyetini 
sağlamak olduğunu ifade den Çiğdem, 
“Özçiğdem markasını Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, ulaşılabilir ve tüketilebilir 
bir ürün haline dönüştürmek istiyoruz. Bu 
biranda olabilecek bir şey değil, zamanla, 
adımlarımızı sağlam atarak yapabiliriz. Bu 
amacımıza doğru basamaklarımızı çıkıyor 
ve daha ileri gidiyoruz” dedi.
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ÇOCUKLUĞUMUN RAMAZANLARINA DAIR…

Ramazanın oruç ayı olduğunu öğrendiğim yılı hatırlamaya 
çalışıyorum. Ne kadar zorlasam da, hafızam beni 
ancak, “kentsel/betonsal dönüşüm”e kurban verdiğimiz 

Hacıkaymak’taki mütevazı baba ocağına götürebiliyor. Daha 
ilerisi?.. Yok… İlla Hacıkaymak’taki güherçile ocağı, genişçe bir giriş 
–babacığım belli ki evin üstüne çıkabilmeyi umut etmiş- iki oda, 
bir mabeyin, banyo ve mutfaktan oluşan yaklaşık yüz metrekarelik 
ev. Tuvalet, diyorsanız; kanalizasyon yokluğundan, naçar, bahçeye 
nakledilmişti. Dokuz on metre derinliğindeki çıkrıklı bir su kuyusuna 
sahip bir evlek gelir gelmez bir de bahçe…

Annem, iftara yakın saatlerde hep kuzine başında… Çarşı ekmeği 
bize lüks olduğundan varsa yoksa çörek yahut bezdirme (bizde 
bazlamanın adı). Eh, kıymalı, patatesli, peynirli börekler de eksik değil. 
Kuzinenin üstünde, ahenkli tıkırtılarına dem tutan kapağının zapt 
edemediği türüm türüm kokusuyla bakır tencere… Bırakın doğal 
gazı, tüp gaz ile henüz tanışmamışız. Bahçedeki ekmek damındaki 
anneciğimin elleriyle ördüğü ocak, yine onun imalatı maltız ve antika 
gazocağı… Duruma ve şartlara göre kullandıklarımız… Ama kışları 
daha çok kuzine sobası… Anneciğim, vuracağı yemeğin soğanlarını 
mutfakta gazocağı üzerinde kavurup vurduğu yemeğini de bir taşım 
tıkırdattıktan sonra, ocağı söndürüp tenceresini kuzinesinin üzerine 
yerleştirirdi.

Bu hatırladıklarıma nazaran yıl 1960 ya da 61 olmalı; mevsimse 
tabiatıyla kış... İşte şimdi söz Google’ın. Evet, sanal âlemdeki Diyanet’in 
takvim sayfası tahminimi doğruluyor.

Tuhaf, bu senelerin iftarlarından ziyade sahur vakitlerini hatırlıyorum. 
Sahur soframızın sıklıkla menüsü, anneciğimin ramazan gelmezden 
birkaç hafta öncesinde komşularla birlikte imece olarak kestikleri kibrit 
çöpü erişte idi. Anacığım, yufkasını hazırladığında komşuları dolaşırdı. 
Bu davetin ardından çok geçmez, bıçağını alan komşu geniş örtüler 
üzerindeki senitlerin kenarlarında yerlerini alır, ardından bütün eller 
ritmik bir şekilde önlerine kibrit çöplerini yığmaya başlardı. Bu arada 
işleyen çeneler de mahalledeki taze haber çıkınlarını açarlardı bir bir.

Örtülere serilip kurutulan erişteler, hamur dığanlarına alınıp 
sokağımızın başındaki merhum Makarnacı Alâ’nın fırınında “hakik” 
gibi kavurtturulmasından, bazen de annem tarafından büyük bir 
zahmetle fırın tepsilerinde kuzinenin fırınında kavrulmasından sonra 
yenmeye hazır hâle gelirdi. Sahur sofrasında koca bir tencereyle yerini 
alan erişte pilavı, ayran eşliğinde tüketilirdi. Annem bazen erişteye 
pekmez dökerdi. Babamın elinin emeğini yiyen bu kıt gelirli aile için 
bu anlarda sofra bir ziyafete dönüşürdü. Babamın ifadesiyle erişte 
insanın karnını sımsıkı tutar, iftara kadar yiyeni acıktırmazdı. Nitekim 
öyle de olurdu.

O zamanların iftar vakitlerinden aklımda kalan enstantanelerden 
biri de, ramazanın ilerleyen günlerinde, iftara yakın saatlerde, sinisini 
sofrasını kapan ailelerin cümbür cemaat bir akrabasına yahut bir 
komşusuna iftara gitmeleriydi. O yıllarda mahalle sakinlerinin hemen 
hemen tamamı fakirdiler; fakat yoksunluklarını dert etmediklerinden 
cıvıl cıvıldılar. Biz de ara ara bu cıvıl cıvıl insanlarla/komşularımızla “azık 
karıştırmak”tan geri durmazdık.

O yıllarda mahallede asabiyetin kol gezdiği tek yer Alâ’nın fırınıydı. 
Bu fırın ekmek fırınıydı aslında. Lakin ramazanlarda ikindi sonrası 
yumurtalı, susamlı pide ve etli ekmek yapardı. O zamanlar şimdiki gibi 

neredeyse her sokakta bir etli ekmek fırını yoktu. Belki birkaç ayda bir, 
etli ekmek ya da çarşı böreği yaptırmak için babam Hacıkaymak’tan 
yayan yapıldak ta Şerafeddin Camii’nin karşısında, Mahkeme 
Hamamı’nın köşesindeki fırına giderdi. Ne geçmez saatlerdi babamı 
beklediğimiz o anlar. Üç kardeş, evimizin, sokağın başını gören 
penceresine dizilirdik. Tabi gözlerimiz sokağın başına kilitli olarak...

O günlerde de insanlar etli ekmek veya böreklerinin iftara beş kala 
fırından çıkmasını arzu ederdi. Bu arzu çoğu kez sıra hır gürüne, 
zaman zaman da yumruklaşmalara sebep olurdu. Ramazanlarda etli 
ekmek ve börek yaptırma arzusu duymamam, o günlerin bakiyesi 
olsa gerektir.

İmsakiyeler günümüzdeki gibi yaygın değildi. Ramazanın en önemli 
iki zaman dilimi, iftar ve sahuru genellikle Alâeddin Tepesi’nde atılan 
topun sesiyle bilirdik. Haa, iftar için demiryolunun öte tarafındaki bir 
caminin minaresi de vardı. Güneşin ferinin kaybolmaya başlaması ile 
evimizin sokak başını gören penceresinden o minarenin alemini de 
gözlerdik. Akşam ezanından hemen önce minarenin tepesinde bir ışık 
belirirdi. Ama babam iftar etmek için mutlaka topun sesini, ardından 
da mahalle camiinden okunacak ezanı duymak isterdi.

Bu ilk ramazanlarımda ebeveynimin oruç için bize bir baskısını da 
hatırlamıyorum. Ancak arife günü başka idi. Anneciğim arife gününün 
öncesi günlerde başlardı: “Arife günü kurtlar kuşlar bile oruç tutar 
oğlum; bu günü siz de oruçsuz geçirmeyin…” demeye.

Bütün bu anlattıklarım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor da 
ilk orucumu bir türlü hatırlayamıyorum. Anneciğim oruç için bir baskı 
yapmazdı yapmasına da sabahleyin ona bir de kahvaltı problemi 
çıkarmayalım diye, bizi mutlaka sahura kaldırırdı. Sofrada dizilen üç 
kardeş, mahmurluğumuzu atar atmaz babamın iştahlı iştahlı erişte 
kaşıklamasına eşlik etmeye başlardık.

O yıllarda imsak vaktini, günümüzdeki gibi, erkenden okunan bir 
ezan belirlemezdi. Ne olduğunu bilmesek de “ilk top” ve “son top” 
beklenirdi o zamanlar. İlk top sesiyle birlikte yeme içme kesilirse de 
anneciğim, sahura geç kalkanlar son topa kadar yiyip içebilirler, derdi. 
Biz genellikle ilk topla birlikte yatardık. Ne kadar süre geçerdi bilmem, 
sabah ezanları son topun ardından okunmaya başlardı. Sahur sonrası 
camideki mukabeleye iştirak edecek komşular, Kur’an-ı Kerim’leri 
koltuklarının altında olduğu hâlde ilk toptan sonra camiye gitmeye 
başlarlardı.

Çocukluğumuzda ramazan günlerinin en neşeli anlarından biri de 
teravih namazlarıydı. Büyüklerimiz önce hişt hişt diye başlayıp, işi 
yüksek perdeden azarlamaya, hatta tokatlamaya kadar götürseler de 
onların sessiz olmamız uyarıları bir kulağımızdan girer diğerinden 
çıkardı. İmamın iftitah tekbiri, haylazlığa başlama komutuydu bize. 

Caminin mahfilinde haylazlığın bini bir parayaydı artık. Yaptığımız 
haylazlıklar –en azından kendiminkiler- mıh gibi aklımda. Ama 
mazur görün, hicabım bunları anlatmaya engel. Yalnız şu kadarını 
söyleyeyim, günümüz çocukları bizi göre çok daha ehven. Onun için 
günümüz çocuklarının yaptıkları -zaten gittikçe azalan- haylazlıklarına 
kulaklarım tıkalıdır.

Çocukluk günlerimin iftar öncesi saatlerinde komşu çocuklarıyla bir 
ağızdan dillendirdiğimiz bir tekerleme de bu yazının hatimesi olsun:

- Ha topum ha, güm diyivir, zım diyivir, iccacık mamaları ham diyivir!..

ALI IŞIK
Kültür İnsanı - Yazar
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Kaliteli ve güvenilir ürünleri ekonomik fi yatlarla 
müşterilerine sunan Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri Ramazan’da da uygun fi yatları ve ürün 

çeşitliliği ile Ramazan bereketini Konyalılar ile buluşturuyor 

ÇELİKKAYALAR’A 
RAMAZAN 

BEREKETİYLE GELDİ!
H izmette ‘Müşteri Mem-

nuniyetini’ işinin merke-
zine koyan Çelikkayalar 

Alışveriş Merkezleri; perakende 
sektöründe kazandığı bilgi birikimini 
nezih semtlerdeki 30 şubesi, 2 petrol 
mağazası ve Bin650 çalışanıyla 
müşterine en güzel hizmeti sunuyor.  
Her daim müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan Çelikkayalar, uygun 
fiyatları ile Ramazan’da da müşteri-
lerinin yanında olmayı sürdürüyor.

‘BİZ BU ŞEHRİN MARKASIYIZ’

Çelikkayalar Alışveriş Merke-
zi olarak Biz Bu Şehrin Markasıyız 
sloganı ile çalışmalarını sürdürdükle-
rini ifade eden Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri Genel Müdürü Ali Kaya, 
“1989 yılında, orta ölçekli bir işletme 

olarak hizmet vermeye başlayan Çelik-
kayalar Alışveriş Merkezleri, kurulduğu 
günden bugüne kadar müşterilerine en 
kaliteli ürünü en uygun fiyata sunarak 
perakende sektöründe ‘İyi Alışveriş ‘in 
doğru adresi haline gelmiştir. Çelikkaya-
lar ailesi modern mağazaları ile benzer 
firmalar arasından sıyrılmış, güvenilir 
ürünleri, modern yüzü ve dinamik yapısı 
ile müşterileri için ayrıcalıklı bir konuma 
yerleşmiştir. Perakendenin kurallarını 
Konya’nın dinamiklerine göre yeniden 
yazan Çelikkayalar ailesi olarak istikrar-
lı adımlarla büyümeye devam ediyoruz. 
Hizmette ‘Müşteri Memnuniyeti’ni işinin 
merkezine koyan Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri; perakende sektöründe kazan-
dığı bilgi birikimini nezih semtlerdeki 30 
şubesi, 2 petrol şubesi ve Bin650 çalışa-
nıyla müşterine sunuyor. Mağazaların-
da sunduğu hizmet kalitesinde müşteri 

mutluluğuna önem veren Çelikkayalar, 
bu anlayıştan hareketle geniş ve ferah 
mağazalarında A’dan Z’ye binlerce 
marka ürünü en uygun fiyatlarla Konyalı 
hemşerilerimize sunuyoruz.  Çelikka-
yalar ailesi olarak Değerlerimiz, Marka 
Dostu, Müşteri Odaklı, Dürüst, Güve-
nilir, Sürdürülebilir, Yenilikçi, Lider, 
Yeniliklerin Öncüsü, Sosyal Sorumlu ve 
Duyarlı, Ekip Ruhu, Azim ve İstikrar. 
Ramazan ayından da en uygun fiyatları-
mız ile müşterilerimiz ile buluşuyoruz” 
diye konuştu.

‘ÇELİKKAYALAR PARA KART 
İLE PAYLAŞMANIN EN GÜZEL HALİNİ 

YANSITIYORUZ’

Çelikkayalar Alışveriş Merkezi olarak 
Çelikkaya para kart ile hayırsever ile 
ihtiyaç sahiplerini buluşturduklarını 
ifade eden Kaya, “Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri olarak hazırladığımız para 
kartlarını müşterilerimiz mağazaları-
mızdan ve Genel Merkezimizden temin 
edebiliyorlar. Para kartlarımız 20 TL’den 
başlayarak Bin TL’ye kadar kartlarımız 
mevcut. Kartlarımıza süre koymuyoruz 
ve ihtiyaç sahipleri mağazalardan istedi-
ği ürünleri gönül rahatlığı ile alabiliyor-

lar. Ramazan da tüm şubelerimizde en 
güzel reyonlar ile müşterilerimiz ile 
buluşuyoruz. Çelikkayalar ailesi olarak 
Konya’da kazanıyoruz ve Konya’ya 
yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

‘ÇELİKKAYALAR AİLESİ OLARAK 
ONLİNE DA İDDİALIYIZ’

Çelikkayalar ailesi olarak online 
alışverişi önemsediklerini ve güçlü 
online alışveriş sistemi ile Konyalı-
lara hizmet verdiklerini ifade eden 
Çelikkayalar online Sorumlusu Fatih 
Mehmet Bitim, “Çelikkayalar olarak 
online da 9 şubeden hizmet veriyoruz. 
Online alışveriş kısmımız 2018 yılın-
dan bu yana hizmet veriyor.  Çelik-
kayalar online alışveriş kısmında 150 
personel ile hizmet veriyoruz. Online 
alışveriş sistemimizde günlük olarak 
düzenlediğimiz uygun kampanyalar 
ile bayrama kadar müşterilerimiz ile 
buluşmayı sürdüreceğiz. 19:00-00-
00 saatleri arasında tek bir üründen 
maliyetine uygun satışlar gerçekleş-
tireceğiz. Online alışveriş teslimat-
larını sabah 9’dan gece 24:00 kadar 
gerçekleştiriyoruz. Haftanın 7 günü” 
diye konuştu.
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Kaliteli ve güvenilir ürünleri ekonomik fi yatlarla 
müşterilerine sunan Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri Ramazan’da da uygun fi yatları ve ürün 

çeşitliliği ile Ramazan bereketini Konyalılar ile buluşturuyor 

ÇELİKKAYALAR’A 
RAMAZAN 

BEREKETİYLE GELDİ!
H izmette ‘Müşteri Mem-

nuniyetini’ işinin merke-
zine koyan Çelikkayalar 

Alışveriş Merkezleri; perakende 
sektöründe kazandığı bilgi birikimini 
nezih semtlerdeki 30 şubesi, 2 petrol 
mağazası ve Bin650 çalışanıyla 
müşterine en güzel hizmeti sunuyor.  
Her daim müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan Çelikkayalar, uygun 
fiyatları ile Ramazan’da da müşteri-
lerinin yanında olmayı sürdürüyor.

‘BİZ BU ŞEHRİN MARKASIYIZ’

Çelikkayalar Alışveriş Merke-
zi olarak Biz Bu Şehrin Markasıyız 
sloganı ile çalışmalarını sürdürdükle-
rini ifade eden Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri Genel Müdürü Ali Kaya, 
“1989 yılında, orta ölçekli bir işletme 

olarak hizmet vermeye başlayan Çelik-
kayalar Alışveriş Merkezleri, kurulduğu 
günden bugüne kadar müşterilerine en 
kaliteli ürünü en uygun fiyata sunarak 
perakende sektöründe ‘İyi Alışveriş ‘in 
doğru adresi haline gelmiştir. Çelikkaya-
lar ailesi modern mağazaları ile benzer 
firmalar arasından sıyrılmış, güvenilir 
ürünleri, modern yüzü ve dinamik yapısı 
ile müşterileri için ayrıcalıklı bir konuma 
yerleşmiştir. Perakendenin kurallarını 
Konya’nın dinamiklerine göre yeniden 
yazan Çelikkayalar ailesi olarak istikrar-
lı adımlarla büyümeye devam ediyoruz. 
Hizmette ‘Müşteri Memnuniyeti’ni işinin 
merkezine koyan Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri; perakende sektöründe kazan-
dığı bilgi birikimini nezih semtlerdeki 30 
şubesi, 2 petrol şubesi ve Bin650 çalışa-
nıyla müşterine sunuyor. Mağazaların-
da sunduğu hizmet kalitesinde müşteri 

mutluluğuna önem veren Çelikkayalar, 
bu anlayıştan hareketle geniş ve ferah 
mağazalarında A’dan Z’ye binlerce 
marka ürünü en uygun fiyatlarla Konyalı 
hemşerilerimize sunuyoruz.  Çelikka-
yalar ailesi olarak Değerlerimiz, Marka 
Dostu, Müşteri Odaklı, Dürüst, Güve-
nilir, Sürdürülebilir, Yenilikçi, Lider, 
Yeniliklerin Öncüsü, Sosyal Sorumlu ve 
Duyarlı, Ekip Ruhu, Azim ve İstikrar. 
Ramazan ayından da en uygun fiyatları-
mız ile müşterilerimiz ile buluşuyoruz” 
diye konuştu.

‘ÇELİKKAYALAR PARA KART 
İLE PAYLAŞMANIN EN GÜZEL HALİNİ 

YANSITIYORUZ’

Çelikkayalar Alışveriş Merkezi olarak 
Çelikkaya para kart ile hayırsever ile 
ihtiyaç sahiplerini buluşturduklarını 
ifade eden Kaya, “Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri olarak hazırladığımız para 
kartlarını müşterilerimiz mağazaları-
mızdan ve Genel Merkezimizden temin 
edebiliyorlar. Para kartlarımız 20 TL’den 
başlayarak Bin TL’ye kadar kartlarımız 
mevcut. Kartlarımıza süre koymuyoruz 
ve ihtiyaç sahipleri mağazalardan istedi-
ği ürünleri gönül rahatlığı ile alabiliyor-

lar. Ramazan da tüm şubelerimizde en 
güzel reyonlar ile müşterilerimiz ile 
buluşuyoruz. Çelikkayalar ailesi olarak 
Konya’da kazanıyoruz ve Konya’ya 
yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

‘ÇELİKKAYALAR AİLESİ OLARAK 
ONLİNE DA İDDİALIYIZ’

Çelikkayalar ailesi olarak online 
alışverişi önemsediklerini ve güçlü 
online alışveriş sistemi ile Konyalı-
lara hizmet verdiklerini ifade eden 
Çelikkayalar online Sorumlusu Fatih 
Mehmet Bitim, “Çelikkayalar olarak 
online da 9 şubeden hizmet veriyoruz. 
Online alışveriş kısmımız 2018 yılın-
dan bu yana hizmet veriyor.  Çelik-
kayalar online alışveriş kısmında 150 
personel ile hizmet veriyoruz. Online 
alışveriş sistemimizde günlük olarak 
düzenlediğimiz uygun kampanyalar 
ile bayrama kadar müşterilerimiz ile 
buluşmayı sürdüreceğiz. 19:00-00-
00 saatleri arasında tek bir üründen 
maliyetine uygun satışlar gerçekleş-
tireceğiz. Online alışveriş teslimat-
larını sabah 9’dan gece 24:00 kadar 
gerçekleştiriyoruz. Haftanın 7 günü” 
diye konuştu.
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KONYA’DA RAMAZAN KÜLTÜRÜ 
VE SOFRA GELENEKLERI

Konya, on bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış kültürel bir alandır. Her 
alanda olduğu gibi kültürel zenginlikleri sofra 

kültürüne de yansımıştır. Konya halkı geçmişine sıkı 
sıkıya bağlı ve geleneklerini yaşatma noktasında 
azimle çalışmaktadır. Bu geleneklerin en önemli 
konularından biri şüphesiz ramazan ayıdır. Ramazan 
ayında en büyük iş genellikle Konyalı ev hanımlarına 
düşer. Hemen her sofra başta Konya mutfağı olmak 
üzere birçok mutfağın (bazen yabancı gelinlerimizde 
kendi bölgelerinin yemeklerini sunuyor) güzelliğini ve 
zenginliğini yaşatır. Konya halkı tarafından Ramazan 
yemeklerinde çoğunlukla tercih edilen menü “Konya 
Düğün Yemekleri” olarakta bilinen Bamya çorbası, 
yoğurt çorbası, etli pilav, zerde, irmik helvası ve 
Konya mutfağının olmazsa olmazı mevsime uygun bir 
hoşaftır. Daha ağır misafirler gelecekse o zaman daha 
fazla zahmet gerektiren terhun çorbası veya tandır 
çorbası, etli yaprak sarma, bütümetli pilav veya patlıcan 
orta, sonunda da sac arası veya vişneli tirit tatlısı ile 
sofralar süslenir. Bu lezzetli yemekler yenildikten 
sonra hazmetmek için camiye gidilip ibadetler edilir. 
Konu komşu ile namaz sonrası hoşsohbetler yapılır. 
Birde sahur sofralarımız vardır ki her ne kadar çok ağır 
olmasın dense de genellikle ağır bir sofra hazırlanır. 
Hem tatlısı hem sadesi tüketilen Kadınhanı tahinli 
pidesi mutlaka sofralarda bulunur. Yine akşamdan 
kalma etliekmek var ise bazen soğuk ( Ben soğuk 
seviyorum:) ) bazen ısıtılarak sofraya koyulur. Bir 
gün öncesinden kalan yemekler ziyan olmasın diye 
mutlaka sahur sofralarına koyulur. Yemeğe düşkün 
Konyalı erkekler zaman zaman sahurda hiç erinmeden 
sıcak ekmek yada yağ somunu için fırınların yolunu 
tutarlar. Ama birçok evde de kahvaltılık ürünlerin sahur 
sofralarının temeli olduğunu söylemeliyiz. Konyalıların 
temel içeceği de ülkemizin her yerinde olduğu gibi çay 
olduğunu söylemeliyiz. Ramazan boyunca maharetli 
hanımların ellerinden çıkan yemekler ile ramazan 
bayramına ulaşılır. Ramazan bayram sabahı evin 
küçük-büyük erkeklerinin hepsi sabah erkenden kalkar 
abdestini alır ve caminin yolunu tutar. Evin erkekleri 
eve gelmeden evin hanımı bayram sabahına yakışan 
bir sofra hazırlar. Erkekler camiden geldikten sonra 

evin büyüklerinin ellerini öper, küçüklere harçlık verilir 
ve kahvaltı sofrasına geçilir. Kahvaltılar yapıldıktan 
sonra ev halkı küçük ise anne, babaların ve büyüklerin 
ellerine öpmek üzere yola revan olurlar. Yok ev halkı 
büyük ise evlerinde ziyaretçilerini beklerler. Değişen 
dünyada bu gelenek, görenek ve uygulamalar her ne 
kadar terkedilemeye başlasa da hala Konya’nın geniş bir 
kesiminde bu uygulamalar devam etmektedir. Gönlüm 
her zaman bu güzel geleneklerin ve yemek çeşitliliğinin 
devam etmesinden yana, ancak büyükler, kamu 
kurumları ve STK lar bu konularda eğitimler, aktiviteler 
ve sosyal paylaşımlar yaparak güçlendirmezse 
gelecekte maalesef bu geleneklerimizin geniş bir kısmı 
unutulacaktır. Bu Ramazanda da her günümüzün sağlık 
mutluluk ve huzurla geçmesi dileklerimle tüm dostlara 
selamlar…  

DOÇ. DR. YILMAZ SEÇIM
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 
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Birbirinden lezzetli yemek ve tat-
lılarla zengin bir mutfak kültürü-
ne sahip Konya’da vatandaşlar, 

en mutlu günleri şölene dönüştüren ye-
meklerden vazgeçemiyor. Konya’da 25 yıl-
dır sektöründe hizmet veren Atiker Deluxe 
Toplantı ve Düğün Merkezi verdiği hizmet 
ile adından sıkça söz ettiriyor.  Konya’nın 
geleneksel lezzetleri arasında yer alan 
Konya Pilavı da Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezi’nde aşçıların maharetli 
ellerinden pişerek vatandaşlarla buluşuyor. 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi 
sahiplerinden Tayyar Sami Atiker, ver-
dikleri hizmet ile Konya’da adlarından söz 
ettirdiklerine dikkat çekti.

‘RAMAZANDA DÜĞÜN PİLAVI 
ATİKER’DE YENİR’

Yaşanılan pandemi sebebiyle iki yıldan 
bu yana iftar sofralarında buluşamayan 

vatandaşların bu yıl iftar sofralarında 
buluşmuş olacağından ötürü iftar prog-
ramlarına yoğun ilgi olduğunu ifade eden 
Tayyar Sami Atiker, “İki senedir pandemi 
sebebiyle yapılmayan organizasyonları bu 
yıl gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yaşanılan pandemi sebebiyle iki 
yıldan bu yana vatandaşlarımız sevdikleri 
ile bulunamıyordu. İnşallah bu yıl işletme 
olarak hazırlıklarımızı yaptık. İşletmemize 
Konyalı hemşerilerimizin ilgisi oldukça yo-
ğun. Bu ilgi bizleri de mutlu ediyor. Bizler 
de müşterilerimizin bu ilgisine karşı işlet-
memize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde 
ağırlamak için ekibimiz ile birlikte hazır-
lıklarımızı tamamlamıştık. Ramazan’ın ilk 
gününden bu yana işletmemize yoğun ilgi 
var. İnşallah güzel bir Ramazan’ı Atiker 
Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi ailesi 
olarak geçireceğimize inanıyorum. Rama-
zan ayına özel hazırladığımız menülerimiz 
ile müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Bizler 

Birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarla zengin bir mutfak kültürüne sahip Konya’da 
vatandaşlar, en mutlu günleri şölene dönüştüren yemeklerden vazgeçemiyor. Konya’da 25 

yıldır sektöründe hizmet veren Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi verdiği 
hizmet ile adından sıkça söz ettiriyor.  

25 YILDIR SEKTÖRÜNÜN 
MARKA İSMİ 

Ramazan dışında olduğu gibi Ramazan’da da en güzel pilavın 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi’nde yenileceğini 
belirtiyoruz” diye konuştu.

‘SEKTÖRDE 25. YILIMIZI 
GERİDE BIRAKTIK’

Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi olarak sektörde 
25. Yıllarını geride bıraktıklarını ifade eden Atiker, “ 25 yıldır 
Konya’da sektöründe faaliyet gösteren ve sektöründe fark ya-
ratan işletmelerdeniz. 25 yıldır Konyalıların göstermiş olduğu 
teveccühe karşı bizlerde her geçen gün hizmetimizi daha da 
nasıl artırabiliriz diye ekip arkadaşlarımız ile istişare halinde-
yiz. Özellikle işletmemizden hizmet alan müşterilerimizin geri 
dönüşlerini önemsiyor ve talep isteklerini değerlendiriyoruz. 
Mobil pilav aracımız ile Konya’mızın geleneksel lezzetini Tür-
kiye’nin dört bir tarafından vatandaşlarımız ile buluşturuyo-
ruz. Selçuklu başşehri Konya, yemek kültürü bakımdan dikkat 
çeken bir yer sahip. Konya’nın bu lezzetlerinin en önemlisi hiç 
kuşkusuz Konya düğün pilavı” şeklinde konuştu.

‘KONYA PİLAVİ EVLERE GELİYOR’

Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi olarak geçen yıl 
başlattıkları Konya Pilavı’nın evlere gitmesi çalışmalarını bu yıl 
da gerçekleştirdiklerini ifade eden Atiker, “Özellikle Ramazan 
ayında ihtiyaç sahiplerimizi, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın 
daha çok desteğe ihtiyaçları var. Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezleri ailesi olarak bu günlerde hemşerilerimizi 
mutlu etmek bizim için önemli. Bu anlamda geçtiğimiz yıllarda 
başlattığımız Geleneksel Konya Düğün pilavı paketleyip sa-
dece Ramazan ayı içinde değil. Ramazan ayının sonrasında da 
her akla geldiğinde tüketebilecek konsept haline getirmiştik. 
Yine bu yıl da evlerinde Konya pilavı lezzetini tatmak isteyen 
hemşerilerimiz bizlere sipariş verdikleri taktirde hazırladığımız 
pilavlarını evlerinde sevdikleri ile tüketebiliyorlar. Gerçekleş-
tirdiğimiz bu uygulama ile Konyalılar Konya pilavı yemek için 
düğünlere beklemesine gerek kalmadı” diye konuştu.

‘YENİ BİR LEZZET MARKASI ÇIKARIYORUZ’

Lezzetin adresi olmak için geliyoruz sloganı ile Konya’ya 
yeni bir işletme kazandırdıklarını ifade eden Atiker, “ Kon-
ya’mıza yıl boyunca yerli ve yabancı turist çok sayıda geliyor. 
Konya’ya gelen hemşerilerimiz Konya’nın lezzetleri de tadıyor. 
Bizler de Konya’mıza Tayyar Atiker Düğün ve Çarşı Yemekleri 
Resturantımızı hizmete açacağız. Yeni işletmemizin hazırlıkları 
sürüyor. İnşallah kısa süre içinde hemşerilerimizle buluştura-
cağız. Tayyar Atiker Düğün ve Çarşı Yemekleri ismiyle yaban-
cı misafirlerimize de lezzetimizi, kültürümüzü, mutfağımızı 
tattıracağız. Konya’nın düğün pilavı da ülkemize tanıtılması 
gerekiyor” şeklinde konuştu.
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Birbirinden lezzetli yemek ve tat-
lılarla zengin bir mutfak kültürü-
ne sahip Konya’da vatandaşlar, 

en mutlu günleri şölene dönüştüren ye-
meklerden vazgeçemiyor. Konya’da 25 yıl-
dır sektöründe hizmet veren Atiker Deluxe 
Toplantı ve Düğün Merkezi verdiği hizmet 
ile adından sıkça söz ettiriyor.  Konya’nın 
geleneksel lezzetleri arasında yer alan 
Konya Pilavı da Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezi’nde aşçıların maharetli 
ellerinden pişerek vatandaşlarla buluşuyor. 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi 
sahiplerinden Tayyar Sami Atiker, ver-
dikleri hizmet ile Konya’da adlarından söz 
ettirdiklerine dikkat çekti.

‘RAMAZANDA DÜĞÜN PİLAVI 
ATİKER’DE YENİR’

Yaşanılan pandemi sebebiyle iki yıldan 
bu yana iftar sofralarında buluşamayan 

vatandaşların bu yıl iftar sofralarında 
buluşmuş olacağından ötürü iftar prog-
ramlarına yoğun ilgi olduğunu ifade eden 
Tayyar Sami Atiker, “İki senedir pandemi 
sebebiyle yapılmayan organizasyonları bu 
yıl gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yaşanılan pandemi sebebiyle iki 
yıldan bu yana vatandaşlarımız sevdikleri 
ile bulunamıyordu. İnşallah bu yıl işletme 
olarak hazırlıklarımızı yaptık. İşletmemize 
Konyalı hemşerilerimizin ilgisi oldukça yo-
ğun. Bu ilgi bizleri de mutlu ediyor. Bizler 
de müşterilerimizin bu ilgisine karşı işlet-
memize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde 
ağırlamak için ekibimiz ile birlikte hazır-
lıklarımızı tamamlamıştık. Ramazan’ın ilk 
gününden bu yana işletmemize yoğun ilgi 
var. İnşallah güzel bir Ramazan’ı Atiker 
Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi ailesi 
olarak geçireceğimize inanıyorum. Rama-
zan ayına özel hazırladığımız menülerimiz 
ile müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Bizler 

Birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarla zengin bir mutfak kültürüne sahip Konya’da 
vatandaşlar, en mutlu günleri şölene dönüştüren yemeklerden vazgeçemiyor. Konya’da 25 

yıldır sektöründe hizmet veren Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi verdiği 
hizmet ile adından sıkça söz ettiriyor.  

25 YILDIR SEKTÖRÜNÜN 
MARKA İSMİ 

Ramazan dışında olduğu gibi Ramazan’da da en güzel pilavın 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi’nde yenileceğini 
belirtiyoruz” diye konuştu.

‘SEKTÖRDE 25. YILIMIZI 
GERİDE BIRAKTIK’

Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi olarak sektörde 
25. Yıllarını geride bıraktıklarını ifade eden Atiker, “ 25 yıldır 
Konya’da sektöründe faaliyet gösteren ve sektöründe fark ya-
ratan işletmelerdeniz. 25 yıldır Konyalıların göstermiş olduğu 
teveccühe karşı bizlerde her geçen gün hizmetimizi daha da 
nasıl artırabiliriz diye ekip arkadaşlarımız ile istişare halinde-
yiz. Özellikle işletmemizden hizmet alan müşterilerimizin geri 
dönüşlerini önemsiyor ve talep isteklerini değerlendiriyoruz. 
Mobil pilav aracımız ile Konya’mızın geleneksel lezzetini Tür-
kiye’nin dört bir tarafından vatandaşlarımız ile buluşturuyo-
ruz. Selçuklu başşehri Konya, yemek kültürü bakımdan dikkat 
çeken bir yer sahip. Konya’nın bu lezzetlerinin en önemlisi hiç 
kuşkusuz Konya düğün pilavı” şeklinde konuştu.

‘KONYA PİLAVİ EVLERE GELİYOR’

Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezi olarak geçen yıl 
başlattıkları Konya Pilavı’nın evlere gitmesi çalışmalarını bu yıl 
da gerçekleştirdiklerini ifade eden Atiker, “Özellikle Ramazan 
ayında ihtiyaç sahiplerimizi, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın 
daha çok desteğe ihtiyaçları var. Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezleri ailesi olarak bu günlerde hemşerilerimizi 
mutlu etmek bizim için önemli. Bu anlamda geçtiğimiz yıllarda 
başlattığımız Geleneksel Konya Düğün pilavı paketleyip sa-
dece Ramazan ayı içinde değil. Ramazan ayının sonrasında da 
her akla geldiğinde tüketebilecek konsept haline getirmiştik. 
Yine bu yıl da evlerinde Konya pilavı lezzetini tatmak isteyen 
hemşerilerimiz bizlere sipariş verdikleri taktirde hazırladığımız 
pilavlarını evlerinde sevdikleri ile tüketebiliyorlar. Gerçekleş-
tirdiğimiz bu uygulama ile Konyalılar Konya pilavı yemek için 
düğünlere beklemesine gerek kalmadı” diye konuştu.

‘YENİ BİR LEZZET MARKASI ÇIKARIYORUZ’

Lezzetin adresi olmak için geliyoruz sloganı ile Konya’ya 
yeni bir işletme kazandırdıklarını ifade eden Atiker, “ Kon-
ya’mıza yıl boyunca yerli ve yabancı turist çok sayıda geliyor. 
Konya’ya gelen hemşerilerimiz Konya’nın lezzetleri de tadıyor. 
Bizler de Konya’mıza Tayyar Atiker Düğün ve Çarşı Yemekleri 
Resturantımızı hizmete açacağız. Yeni işletmemizin hazırlıkları 
sürüyor. İnşallah kısa süre içinde hemşerilerimizle buluştura-
cağız. Tayyar Atiker Düğün ve Çarşı Yemekleri ismiyle yaban-
cı misafirlerimize de lezzetimizi, kültürümüzü, mutfağımızı 
tattıracağız. Konya’nın düğün pilavı da ülkemize tanıtılması 
gerekiyor” şeklinde konuştu.
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Sektöründeki uzun yıllardır 
tecrübesini yaklaşık 4 yıl 
önce hizmete başlayan 

Sabri’den Tantuni ve Kokoreç, kaliteli 
hizmet politikasıyla tantuni, kokoreç 
ve midyeyi misafirleriyle buluşturu-
yor. Kaliteli, hijyen ve güler yüzden 
taviz vermeyen Sabri’den Tantuni 
ve Kokoreç hedefleri doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürüyor. Sabri’den 
Tantuni ve Kokoreç Firma Sahibi 
Sabri Yatağanlı Sabri’den lezzetini ve 
markasını Konya dışında da vatan-
daşlarla buluşturmayı hedefledikleri-
ni söyledi. 

‘İŞLETMEMİZDEN KAZANDIĞIMIZI 
İŞLETMEMİZE YATIRIYORUZ’

Misafirlerine tantuni, kokoreç 
ve midyenin en lezzetli hallerini 
sunan Sabri’den Tantuni ve Kokoreç 
sunan Sabri’den Tantuni ve Kokoreç 
Firma Sahibi Sabri Yatağanlı, “ 2014 
kurduğumuz bir işletmemiz vardı. O 
işyerimizi iş ortağımıza devrederek 
kendi yolumuza bakma kararı aldık.  

2018 Haziran ayının 29. Gününde 
işletmemizi Sabri’den markası adı 
altında açtık. Bizim için firmamızın 
marka olması için belirlediğimiz 3 
temel kural vardı. Bunlar güler yüz, 
samimiyet, lezzet. Samimiyetin 
içine hijyeni ekledik. Güleryüz’ün 
içerisinde servis hızlılığını da ekledik. 
Lezzetin içerisinde kaliteyi ekledik. 
O yüzden kısa süre vatandaşlarımı-
za ulaşmak bizler için zor olmadı. 
Müşterilerimiz bizleri tanıyarak 
geliyorlardı. Markamızın başarısının 
arkasında benim temelden yetiş-
mem de etkili oldu. İşletmemiz ve 
misafirlerimizin bize kattıklarının 
üzerine koyarak, yukarılara çıkara-
rak müşterilerimize daha iyi hizmeti 
yapabilmenin içerisindeyiz. Kalite, 
hijyen, güleryüz bir araya getirdik ve 
Sabriden markası oluştu.  Amacı-
mız Konya’nın markası olan Sabri-
den’in başarısı ve lezzetini herkese 
duyurmak istiyoruz. İşletmemizde 
kazandığımızı işletmemize yatırıyo-
ruz.  İşletmemizde kokoreç yapıyoruz 
yaptığımız kokoreç’i de en iyi şekilde 

‘İŞLETMEMİZDE KAZANDIĞIMIZI 
İŞLETMEMİZE YATIRIYORUZ’

Sabri’den Tantuni ve Kokoreç Firma Sahibi Sabri Yatağanlı Sabri’den lezzetini ve markasını 
Konya dışında da vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yatağanlı başarılarının 

arkasında Kalite, hijyen, güleryüz olduğunu vurguladı 

yapıyoruz.  Tantunumizi dananın sırt 
kısmından kullanarak yapıyoruz. Midye 
dolma da yaparak başarımızı gösteri-
yoruz. Midye’yi sıcak sıcak sunmanın 
yanında midye kovası ile müşterilerimiz 
ile buluşuyoruz.  Müşterilerimize sipa-
rişlerin yanında 5 çeşit meze veriyoruz. 
Hemşerilerimiz gittikleri restoranda ya 
da kafe kendini özel hissetmek ister. Biz 
de hemşerilerimizin buraya geldiklerinde 
kendilerini özel hissetsinler, burayı kendi 
evleri gibi görsünler istedik. Müşterileri-
mizi burada o şekilde ağırladığımız için 
zamanla üzerine koyarak gittik. Müşteri-
mizden müşterimize ulaşan reklam bizim 
en büyük tanıtımımız oldu. Müşterileri-
mizi güler yüzle ağırlamak olmazsa ol-
mazımızdır. Bunu kendimize yol edindik. 
Müşterilerimizi önce güler yüzle ağırlaya-
cağız ve ister istemez oluşabilecek bütün 
açıkları kapatacağız dedik. Konya’da Sab-
ri’den olarak öncelikle bunu başardık. Bu 
samimiyetle birlikte de çok sayıda dostlar 
kazandık, çevremizi daha da genişletmiş 
olduk. Bu sadece lezzetle değil, güler yüz 
sayesinde oldu” diye konuştu.

‘RAMAZAN BEREKET VE HUZURDUR’

İşletme olarak Ramazan’ın bereket, 
huzur ve Ramazan’ın altında büyük bir 
samimiyetin yattıklarını ifade eden Yata-
ğanlı, “İşletme olarak Ramazan ayında fix 
menüyü kaldırdık. İşletme olarak fix me-
nüye karşıyız.  Ramazan maneviyatının 
dışına çıkmamak adına biz işletmemizde 
müşterilerimiz ne yerse yesin çorba ve 
suyu bütün müşterilerimize ikram edi-
yoruz.  Bizler Ramazan’ın maneviyatını 

korumak istiyoruz. Biz bir işletme 
olarak bunu yapıyoruz. Ve diğer 
işletmelere de bunu yapmalarını 
tavsiye ediyoruz. İnsanlara amaç-
sızca yemediği tatlılar zorlanmasın 
istiyoruz. Umut ediyorum ki bu 
restoranların sayısı artacak. İnsan-
lar fix menüden sıyrılacak” dedi.

‘KONYA’DA BİR MİDYE 
KÜLTÜRÜ OLUŞTU’

Midyenin yapım aşamasını 
anlatan Sabri Yatağanlı, “Midye-
yi aldıktan sonra deniz suyunda 
bekleterek tazeliğini koru-
masını sağlıyoruz. Midyenin 
içine baharatlı ve soğanlı pilav 
yapıyoruz. Onu içine ekliyoruz. 
Kapatıp 35 dakika boyunca 
pilav pişirir gibi suyla buhar 
sistemiyle pişiriyoruz. Et pilav 
üstüne yapışıyor, suyunu 
çekince de şişiyor. Tamamen 
pilav mantığıyla midyeleri-
miz hazır hale geliyor. Sonra 
insanlara bunu güvenle 
tattırıyoruz ve lezzetini 
beğendiğini görüyoruz. Ar-
dından yine Konya’da bir ilki 
gerçekleştirerek sıcak mid-
ye satışına başladık. Artık 
günlük olarak değil saatlik 
olarak sunmak istedik. 
Sosyal medyada midyenin 
çıktığı saatleri paylaşmaya 
başladık. 2 günde bozul-
mayan midyeyi çıktığı 
anda sıcak sıcak servis 
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Sektöründeki uzun yıllardır 
tecrübesini yaklaşık 4 yıl 
önce hizmete başlayan 

Sabri’den Tantuni ve Kokoreç, kaliteli 
hizmet politikasıyla tantuni, kokoreç 
ve midyeyi misafirleriyle buluşturu-
yor. Kaliteli, hijyen ve güler yüzden 
taviz vermeyen Sabri’den Tantuni 
ve Kokoreç hedefleri doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürüyor. Sabri’den 
Tantuni ve Kokoreç Firma Sahibi 
Sabri Yatağanlı Sabri’den lezzetini ve 
markasını Konya dışında da vatan-
daşlarla buluşturmayı hedefledikleri-
ni söyledi. 

‘İŞLETMEMİZDEN KAZANDIĞIMIZI 
İŞLETMEMİZE YATIRIYORUZ’

Misafirlerine tantuni, kokoreç 
ve midyenin en lezzetli hallerini 
sunan Sabri’den Tantuni ve Kokoreç 
sunan Sabri’den Tantuni ve Kokoreç 
Firma Sahibi Sabri Yatağanlı, “ 2014 
kurduğumuz bir işletmemiz vardı. O 
işyerimizi iş ortağımıza devrederek 
kendi yolumuza bakma kararı aldık.  

2018 Haziran ayının 29. Gününde 
işletmemizi Sabri’den markası adı 
altında açtık. Bizim için firmamızın 
marka olması için belirlediğimiz 3 
temel kural vardı. Bunlar güler yüz, 
samimiyet, lezzet. Samimiyetin 
içine hijyeni ekledik. Güleryüz’ün 
içerisinde servis hızlılığını da ekledik. 
Lezzetin içerisinde kaliteyi ekledik. 
O yüzden kısa süre vatandaşlarımı-
za ulaşmak bizler için zor olmadı. 
Müşterilerimiz bizleri tanıyarak 
geliyorlardı. Markamızın başarısının 
arkasında benim temelden yetiş-
mem de etkili oldu. İşletmemiz ve 
misafirlerimizin bize kattıklarının 
üzerine koyarak, yukarılara çıkara-
rak müşterilerimize daha iyi hizmeti 
yapabilmenin içerisindeyiz. Kalite, 
hijyen, güleryüz bir araya getirdik ve 
Sabriden markası oluştu.  Amacı-
mız Konya’nın markası olan Sabri-
den’in başarısı ve lezzetini herkese 
duyurmak istiyoruz. İşletmemizde 
kazandığımızı işletmemize yatırıyo-
ruz.  İşletmemizde kokoreç yapıyoruz 
yaptığımız kokoreç’i de en iyi şekilde 

‘İŞLETMEMİZDE KAZANDIĞIMIZI 
İŞLETMEMİZE YATIRIYORUZ’

Sabri’den Tantuni ve Kokoreç Firma Sahibi Sabri Yatağanlı Sabri’den lezzetini ve markasını 
Konya dışında da vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yatağanlı başarılarının 

arkasında Kalite, hijyen, güleryüz olduğunu vurguladı 

yapıyoruz.  Tantunumizi dananın sırt 
kısmından kullanarak yapıyoruz. Midye 
dolma da yaparak başarımızı gösteri-
yoruz. Midye’yi sıcak sıcak sunmanın 
yanında midye kovası ile müşterilerimiz 
ile buluşuyoruz.  Müşterilerimize sipa-
rişlerin yanında 5 çeşit meze veriyoruz. 
Hemşerilerimiz gittikleri restoranda ya 
da kafe kendini özel hissetmek ister. Biz 
de hemşerilerimizin buraya geldiklerinde 
kendilerini özel hissetsinler, burayı kendi 
evleri gibi görsünler istedik. Müşterileri-
mizi burada o şekilde ağırladığımız için 
zamanla üzerine koyarak gittik. Müşteri-
mizden müşterimize ulaşan reklam bizim 
en büyük tanıtımımız oldu. Müşterileri-
mizi güler yüzle ağırlamak olmazsa ol-
mazımızdır. Bunu kendimize yol edindik. 
Müşterilerimizi önce güler yüzle ağırlaya-
cağız ve ister istemez oluşabilecek bütün 
açıkları kapatacağız dedik. Konya’da Sab-
ri’den olarak öncelikle bunu başardık. Bu 
samimiyetle birlikte de çok sayıda dostlar 
kazandık, çevremizi daha da genişletmiş 
olduk. Bu sadece lezzetle değil, güler yüz 
sayesinde oldu” diye konuştu.

‘RAMAZAN BEREKET VE HUZURDUR’

İşletme olarak Ramazan’ın bereket, 
huzur ve Ramazan’ın altında büyük bir 
samimiyetin yattıklarını ifade eden Yata-
ğanlı, “İşletme olarak Ramazan ayında fix 
menüyü kaldırdık. İşletme olarak fix me-
nüye karşıyız.  Ramazan maneviyatının 
dışına çıkmamak adına biz işletmemizde 
müşterilerimiz ne yerse yesin çorba ve 
suyu bütün müşterilerimize ikram edi-
yoruz.  Bizler Ramazan’ın maneviyatını 

korumak istiyoruz. Biz bir işletme 
olarak bunu yapıyoruz. Ve diğer 
işletmelere de bunu yapmalarını 
tavsiye ediyoruz. İnsanlara amaç-
sızca yemediği tatlılar zorlanmasın 
istiyoruz. Umut ediyorum ki bu 
restoranların sayısı artacak. İnsan-
lar fix menüden sıyrılacak” dedi.

‘KONYA’DA BİR MİDYE 
KÜLTÜRÜ OLUŞTU’

Midyenin yapım aşamasını 
anlatan Sabri Yatağanlı, “Midye-
yi aldıktan sonra deniz suyunda 
bekleterek tazeliğini koru-
masını sağlıyoruz. Midyenin 
içine baharatlı ve soğanlı pilav 
yapıyoruz. Onu içine ekliyoruz. 
Kapatıp 35 dakika boyunca 
pilav pişirir gibi suyla buhar 
sistemiyle pişiriyoruz. Et pilav 
üstüne yapışıyor, suyunu 
çekince de şişiyor. Tamamen 
pilav mantığıyla midyeleri-
miz hazır hale geliyor. Sonra 
insanlara bunu güvenle 
tattırıyoruz ve lezzetini 
beğendiğini görüyoruz. Ar-
dından yine Konya’da bir ilki 
gerçekleştirerek sıcak mid-
ye satışına başladık. Artık 
günlük olarak değil saatlik 
olarak sunmak istedik. 
Sosyal medyada midyenin 
çıktığı saatleri paylaşmaya 
başladık. 2 günde bozul-
mayan midyeyi çıktığı 
anda sıcak sıcak servis 
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etmeye başladık. Artık Konya’da bir 
midye kültürü de oluştu diyebiliriz” 
ifadelerini kullandı.

EN İYİ BEST ÖDÜLÜ SABRİ’DEN

Bağımsız Denetlemeciler 
tarafından 2019-2020 ödüle layık 
görülen Sabri’den, kokoreç dalında 
En İyi Best ödülü aldı.  Yatağanlı, 
“Ödül ,bizim için gurur kaynağıydı. 
Biz bunları sabah akşam çalışarak 
özenerek yapıyoruz ama aslında 
bizim mücadele etmemizi sağlayan, 
misafirlerimiz, müşterilerimiz. On-
lar sayesinde böyle ödüller alıp mü-
cadelemizi sürdürüyoruz. Bize ha-
talarımızı söylüyorlar, yanlışlarımızı 
gösteriyorlar, doğrularımızı taktir 
ediyorlar.2020 ile 2022 yılı arasın-
da da iki yılı kapsayan tek bir ödül 

yapılmış. Aynı şekilde o ödüle de 
layık görülmüşüz. Buda bize kalite-
nin devam ettiğini gösteriyor. Bunu 
da bir kere daha tescillemiş olduk. 
Konya’da bu ödülü almak gerçekten 
büyük bir gurur kaynağı bizim için. 
Burada büyük firmalar yarışıyor. Ve 
buradaki denetlemecileri hiç kimse 
bilmiyor. Bizim denetlendiğimizden 
haberimiz olmuyor. Yılda on defa 
denetlediklerini yazıyorlar fotoğraf-
larımızı çekiyorlar. Biz şaşırıyoruz, 
bunların hepsi habersiz oluyor. 
Ödülün altında da yazıyor zaten. Bu 
ödül parayla satılmaz hiçbir şekilde 
para talep edilmez diye. Bu parayla 
alınacak bir ödül değil. İnşallah 
devamı gelsin. Konyalılara daha da 
iyisini yapacağız. Bu markayı inşal-
lah daha iyi yerlerde görecekler” 
diye konuştu.
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midye kültürü de oluştu diyebiliriz” 
ifadelerini kullandı.
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“Ödül ,bizim için gurur kaynağıydı. 
Biz bunları sabah akşam çalışarak 
özenerek yapıyoruz ama aslında 
bizim mücadele etmemizi sağlayan, 
misafirlerimiz, müşterilerimiz. On-
lar sayesinde böyle ödüller alıp mü-
cadelemizi sürdürüyoruz. Bize ha-
talarımızı söylüyorlar, yanlışlarımızı 
gösteriyorlar, doğrularımızı taktir 
ediyorlar.2020 ile 2022 yılı arasın-
da da iki yılı kapsayan tek bir ödül 

yapılmış. Aynı şekilde o ödüle de 
layık görülmüşüz. Buda bize kalite-
nin devam ettiğini gösteriyor. Bunu 
da bir kere daha tescillemiş olduk. 
Konya’da bu ödülü almak gerçekten 
büyük bir gurur kaynağı bizim için. 
Burada büyük firmalar yarışıyor. Ve 
buradaki denetlemecileri hiç kimse 
bilmiyor. Bizim denetlendiğimizden 
haberimiz olmuyor. Yılda on defa 
denetlediklerini yazıyorlar fotoğraf-
larımızı çekiyorlar. Biz şaşırıyoruz, 
bunların hepsi habersiz oluyor. 
Ödülün altında da yazıyor zaten. Bu 
ödül parayla satılmaz hiçbir şekilde 
para talep edilmez diye. Bu parayla 
alınacak bir ödül değil. İnşallah 
devamı gelsin. Konyalılara daha da 
iyisini yapacağız. Bu markayı inşal-
lah daha iyi yerlerde görecekler” 
diye konuştu.
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Konya’nın kendine has lezzetle-
rinden biri olan tandır ekmeği, 
yüz yıllardır bu topraklardan 

elde edilen harçla üretilen tandırlarda, 
bu toprakların buğdayından öğütülen 
unuyla, bu toprakların alnı terli kadınları-
nın bin bir zahmet ve emekleri sonrasın-
da pişerek, sofralara bereket, damaklara 
lezzet oluyor. Her ne kadar günümüzde 
eskilerin ‘çarşı ekmeği’ diye tabir ettiği 
fabrikalarda üretilen ekmeklerin tüketimi 
fazla olsa da kıymetini bilen, lezzetini 
tadan tandır ekmeğinden vazgeçemiyor. 
Tandır ocağında pişen ekmeğin yanında 
tandır gevreği, tandır böreği gibi ürünler 
de Konya’nın dünde var olan geleneksel 
lezzetlerini bugüne ikram ediyor. Kon-
ya’da toprağın suyla birleşerek zanaatçı-
ların usta ellerinde şekillendikten sonra 
son halini alıp tandır olduğu tarihi Sille 
Mahallesi’nde yapılan tandır ocakla-
rı, Konyalı kadınların ateşle verdikleri 
büyük imtihanın sonrasında ekmek olup, 
sofraları beziyor. Tandır ekmeği denin-
ce de akla Tandırcı Emine Abla geliyor. 
Tandırcı Emine Abla firması da gelenek-
sel usullerle üretimini gerçekleştirdiği 
tandır ekmeği, tandır gevreği ve tandır 
böreği çeşitleri sadece Konyalılara değil, 
bu lezzeti tattıktan sonra isteyen herkese 
hitap ediyor

EVDE BAŞLADI ÜÇ ŞUBEYE ULAŞTI 

Tandırcı Emine Abla firması sahi-
bi Emine Keleş, Tandır ekmeği yapma 
fikrimi önce evimde hayata geçirdiğine 
dikkat çekerek, “Tandır ekmeklerini daha 
önce komşularıma ve onların çevrele-
rindeki insanlara satmaya başladım.  10 
yıl evde tandır ekmeği yaptıktan sonra 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısı içerisinde 

Tandırcı Emine Abla ismi ile ilk işletme-
mi açtım. Daha sonra Anadolu Sanayi 
şubemizi hizmete açtık. Konya’da üç şu-
bemiz ile hizmet veriyoruz. İşletmemize 
gelen müşterilerimiz hem eski lezzetleri 
tadıyorlar hem de eskiye olan özlemle-
rini gideriyor. İşyerimizden ayrılırken 
bizlere bu güzel lezzetlerimiz için teşek-
kür ediyorlar. Bizlerde müşterilerimize 
sunduğumuz hizmeti daha da artırmak 
adına yoğun gayret gösteriyoruz.  Tarihi 
Bedesten Çarşısı şubemizde kuru fasulye, 
saç böreği, tandır ekmeği ve tandır böre-
ğini müşterilerimize sunuyoruz. Anado-
lu sanayi şubemizde ise tandır ekmeği 
ve böreğinin yanında ekmek salması, 
tritimiz ile Bamya çorbamız var. Üçüncü 
şubemizde de sadece tandır böreği ve 
ekmeği hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

SADECE EKMEĞİNİ DEĞİL, BÖREĞİNİ 
VE GEVREĞİNİ DE YAPIYORLAR 

Tandırda sadece ekmek üretmedik-
lerini müşterinin talebine göre ekmek 
ve tandır gevreği üretimi de yaptıklarını 
ifade eden Emine Keleş, “Aynı zamanda 
tandır böreği, tandır gevreği ve yağlı 
güdük gibi çeşitleri de yapıyoruz. Tandır 
böreğimiz üç çeşit. Peynirli, kıymalı ve 
patatesli yapıyoruz.  Ekmek nar gibi kıza-
rıyor, anam babam Konya ekmeği oluyor. 
Bunu üretmek kolay değil. Yılların biri-
kimi var. Zaten hamur ekşimese ekmek 
güzel olmaz. Tandır kıvamına gelmezse 
ekmek güzel olmaz. Ateşin üstünü ka-
patmasan ekmek yanıkara olur. Yani her 
şeyin olduğu gibi bunun da bir kıvamı 
var. Kıvamını tutturduğunuz zaman mü-
kemmel bir lezzet sunar. Bize Konya’nın 
her yerinden müşteri geliyor. Ürünlerimiz 
büyük beğeni alıyor. Özellikle tandırda 

GERÇEK 
‘TANDIR’ LEZZETİ!

Kurulduğu günden bu yana Konya’da marka olan 
Tandırcı Emine Abla geleneksel usullerle üretimini 

gerçekleştirdiği tandır ekmeği, tandır gevreği ve tandır 
böreği çeşitleri sadece Konyalılara değil, bu lezzeti 

tattıktan sonra isteyen herkese hitap ediyor 

yaptığımız kuru fasulyemiz müşterilerimiz-
den tam not alıyor” ifadelerini kullandı.

TANDIR  LEZZETİNİ TÜRKİYE’NİN DÖRT 
BİR TARAFINA GÖNDERİYORUZ

Tandır ekmeği ve tandır böreğinin 
Konya dışından Konya’ya gelen kişiler 
tarafından da büyük beğeni aldığına dik-
kat çeken Keleş, “İşletmelerimizi Konya 
dışından gelen yerli ve yabancı turistler de 
yoğun ilgi gösteriyor.  Misafirlerimiz bu-
rada lezzetlerimizi tattıktan sonra bizlere 
memleketlere gittiklerinde telefon açıyor-
lar. Bizlerde onlara kargo ile lezzetlerimizi 
gönderiyoruz” diye konuştu.

ÖNCE TANDIR DA, 
HAMUR DA KIVAMA GELECEK

 Tandırın da hamurun da kıvama gel-
mesinin önemli olduğunu ifade eden Ke-
leş, “Tandırımızda meşe odunu yakıyoruz. 
Tandırımız Sille tandırı. Her yıl değiştiri-
yoruz. Çünkü bir yıl daha kullanacak olsak 
aynı lezzeti vermiyor. Bu işin içinde bir 
sürü emek var. Sabah gün ağarmadan yola 
çıkarız. Kışın sabah biz geldikten sonra 
sabah ezanları okunur. Buraya geldikten 
sonra tandırlarımızı yakarız. Hemen hamur 
yoğurmaya girişiriz. Etrafı süpürür siler ve 
kahvaltımızı yaparız. O arada da hamu-
rumuz mayalanır, dinlenir. Tandırımız 
kıvama gelir. Sonrasında ekmek üretmek 
için besmeleyi çeker tandır ocağının başına 
otururuz” otururuz” 
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GERÇEK 
‘TANDIR’ LEZZETİ!
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böreği çeşitleri sadece Konyalılara değil, bu lezzeti 

tattıktan sonra isteyen herkese hitap ediyor 
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Yıllardır kalite standartlarının çok 
üzerinde bir anlayışla hizmet 
veren Petek Pastanesi, Alper 

Tunga Yücel’in mutfak şefliğini yaptığı Alp 

Chef markası ile mutfağını genişleterek 
bir Dünya Mutfağı’na dönüştürdü. Modern 
Dünya Mutfağı’ndan Türk damak tadına 
hitap eden lezzetlerin Alp Chef özel reçe-

teleri ve Petek Pastanesi’nin uzun yıllardır 
süregelen misafirperverlik deneyimi ile 
sunumu ile de adından söz ettiriyor. Butik 
çikolatayla birlikte gerçek çikolata lezzetini 

Konya’nın hem sembolü hem de tarihi buluşma noktalarının başında gelen, 
1994 yılında Ali Yücel tarafından kurulan Petek Pastanesi kurulduğu günden bu yana 

Konyalıların damaklarında unutulmaz lezzetler bırakıyor

PETEK PASTANESİ DAMAKLARDA 
UNUTULMAZ LEZZETLER BIRAKIYOR 

Konyalılarla buluşturan Petek Pastanesi, 
çikolata severlerin de uğrak noktası. Petek 
Pastaneleri Sahiplerinden Alper Tunga 
Yücel, “Restaurant kısmımız olan Alp 
Chef’de Ramazan’a özel menüler hazırladık. 
Alp Chef Restaurant’ta misafirlerimiz  için 
ayrılacak özel alanlarda veya evlerindeki 
sıcakkanlıyı  vereceği  davetlerde hatta iş 
yerinizde düzenleyeceğiniz kurumsal davet-
lerde Dünya Mutfağı’ndan seçme lezzetle-
rimiz ile alanında tecrübeli servis persone-
limiz ve şık sunumlarımız ile yanınızdayız. 
Hazırladığımız bu özel menüler ile Konyalı 
hemşerilerimiz ile iftarda buluşacağız.  Pas-
tane kısmımız da müşterilerimiz sevdikleri 
ile birlikte oturarak güzel vakit geçirmesini 
sağlayacağız. Yakın çevreye paket servisi-

miz Ramazan’da da devam edecek.  Petek 
Pastanesi ailesi olarak tahinli pidemizde 
oldukça iddiayız. Bu lezzetimiz Konyalılar 
tarafından da büyük beğeni alıyor” ifadele-
rini kullandı.

‘KONYA’NIN EN ESKİ 
PASTANESİYİZ’ 

 Konya’da çikolata alanında yeniliklere 
imza atan Petek Pastanesi, hakkında bilgi 
veren Petek Pastaneleri Sahiplerinden 
Alper Tunga Yücel, “ Petek pastanesi Kon-
ya’nın bilinmiş ve eski pastanelerindedir.  
İnsanların mutlaka bir doğum gününde, 
evliliğinde, nişan töreninde yada ‘hadi serin 
bir şey yiyelim. Şöyle güzel ferahlatıcı bir 

dondurma yiyelim’ dediğinde insanların 
mutlaka bir kerede olsa gelmiş oldukları 
Konya’da geçmişi olan önemli değerlerden 
sayılabileceklerden bir tanesi petek pasta-
nesi. Konya’da hatırı sayılı 5-6 tane geçmişi 
ve kökleri olan pastane var. Amacımız 
bunların arasında öncelikle yer bulabilmek. 
Petek Pastanesi gerçekten marka değerini 
yüksek, insanların tercih sebepleri içerisin-
de yer alan bir noktaya getirebilmek için 
çabaladık, gayret ettik ve öylede devam 
ediyoruz” dedi. 

‘BUTİK ÇİKOLATA İLE 
ÖN PLANDAYIZ’ 

Petek Pastanesi Türkiye’de az sayıda 
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olan Konya’da ise Tek Butik Çiko-
lata üretebilen işletmelerinden bir 
olduğunu ifade eden Yücel, “2005 
yılından beri Avrupa’nın en iyi çiko-
lataları olarak kabul edilen küvertür-
leri işleyerek üretmekteyiz. Yılların 
verdiği deneyimimizle, elde ettiği-
miz reçeteler sayesinde ürettiğimiz 
kremalarla dolgularını yapıyoruz. 
Bazı çeşitlerimiz sadece bize özeldir. 
Türk damak tadına uygun kuru 
yemişler ve doğal meyve özleri kul-
lanılarak yapılmaktadır. Petek Butik 
Çikolatayı yemeye başladığınızda, 
kendinizi tutamayıp birden daha faz-
lasını isteyecek, her çikolatada yeni 
bir mutluluk ile tanışacaksınız. Az 
miktarlarda mutfağımızda özel üret-
tiğimiz özel çikolata, bütün lezzetini 
içine hapsetmektedir. Onun içindir 
ki Butik Çikolatanın tadı da şeklide 
özeldir ve zevkinizi yansıtır.  Bunlar 
bizim hem marka değerimizi hem de 
müşteri açısından tercih sebepleri-
mizden bir tanesidir” diye konuştu.

 ‘ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLER İLE 
İDDİALIYIZ’

 Pastacılık mesleği içerisinde 
barındırdığı çeşitler açısından çok 
önemli bir meslek olduğunu ifade 
eden Yücel, “Pastacılık mesleği, 
içerisinde barındırdığı çeşitler açı-
sından çok önemli bir meslek.  Biz 
bu manada bakıyoruz. Birbirinden 
farklılık görmüyoruz çıkardığımız 
ürünler arasında. Dondurmamız 
Türkiye’deki birkaç dondurmacılar-
dan bir tanesidir Petek Pastanesi. 
Konya’daki iddialı baklavacılar kadar 
iddialı bir baklavamız var. Yaş pasta 
da ise bize bir tarttı olabileceğini 
düşünmüyorum” ifadelerini 
kullandı. 
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Yılların vermiş olduğu tecrübe ile 
üretimlerine devam eden Giba, 
ağızları tatlandırmayı Rama-

zan’da da sürdürüyor. Hem üretim hem 
de perakende satış yapan Giba, şubeleriyle 
yoluna emin adımlarla devam ediyor. İç 
pazarda önemli bir Pazar payına sahip olan 
Giba, ülke ekonomisine daha fazla katkı 
sunmak amacıyla son dönemde ihracattaki 
payını artırmak için çalışmalar gerçekleşti-
riyor. Giba başarısını ise geleneksel ticaret 
ahlakına borçlu. Giba Konya’da 5 şubesi ile 
Konyalılara hizmet veriyor.  Ahilik kültü-
rüyle yoğrulan Giba’nın bu anlayışı hem 
üretim kalitesine yansıyor hem de gelenek-
sel yapısını yenilikçi anlayışla yoğurarak 
yeni ufuklara açılmasında yol gösteriyor. 
Giba Yeni Yol Şube Müdürü Selçuk Uysal, 
Giba olarak bu ramazanda da Konyalılarında 
ağızlarını tatlandırdıklarını söyledi.

‘GENİŞ BİR ÜRÜN YELPAZESİYLE 
MÜŞTERİLERİNE HİZMET VERMEKTEYİZ’

Giba olarak geniş bir ürün yelpazesiyle 
müşterilerine hizmet vermekte olduklarına 
dikkat çeken Giba Yeni Yol Şube Müdürü 
Selçuk Uysal, “İlk olarak Konya’ da 1980 yı-
lında üretimiyle faaliyetine başlayan firma-
mız, kuruluşundan bugüne 42 yıllık sürede 
satışlarında gösterdiği büyük sıçramayla 
sürekli yatırımlara yönelmiştir. Şirketimizin 
göstermiş olduğu performans 15 işçi ile 

GİBA RAMAZAN’DA AĞIZLARI 
TATLANDIRIYOR

Lokum ve şekerli ürünler piyasasında adından söz ettiren ve en güzel lezzetlerini 
bir arada sunan Giba bu Ramazan’da da ağızları tatlandırıyor 

başlanan faaliyet bugün 40’dan fazla iş-
çiyle sürdürülmektedir. Bugün Konya şe-
kerciler sitesinde 1800 metrakere kapalı 
alanda faaliyetin sürdüğü fabrikada Küçük 
bir imalathanede çalışmaya başlayan ama 
bugün sahip olduğu otomatik sistemlerle 
donatılmış tesislerinde, internet aracılığı 
ile yurt dışı siparişleri de değerlendirebi-
lecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Şekerleme 
sektöründe uzun süredir yılların verdiği 
deneyimi, imal ettiği ürünlerdeki kalite-
siyle ispat eden Gİba Şekerleme, geniş bir 
ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet 
vermektedir. Mevlana Şekeri imalatıyla 
sektöre girip, takip eden yıllarda ürün 
gruplarına hurma şekeri, lokum, akide 
şekerinide Ekleyerek ürün portföyünü 
genişletmiştir. Gıda sektöründe üretim 
yapmanın bilincini taşıyan Gİba, hijye-
nik bir ortamda ürettiği ürünleri daima 
kalite anlayışı ile üretimini sürdürerek 
bir Dünya markası olmak yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. Kaliteli ürünler, 
kaliteli hammaddelerden üretilir prensibi 
ile hareket ederek en kaliteli ürün ve hiz-
meti sunan tedarikçiler ile yoluna devam 
etmektedir.  Gİba, gelecekte de sürekli 
kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar 
yapmaya ve sektörünün tanınmış firmala-
rı arasında yer alarak ağızlara tat vermeye 
devam edecektir” diye konuştu.

‘DÜNYA PAZARINDA ÜST DÜZEY 
BİR MARKA OLMA YOLUNDA 

İLERLİYORUZ’

Giba ailesi olarak dünya pazarın-
dan üst düzey bir marka olma yolunda 
ilerlediklerini ifade eden Uysal, “Lokum 
ve şekerli ürünler piyasasında ve atılım 
yaptığımız her alanda insanlığa dünyanın 
en güzel lezzetlerini bir arada sunmaktır. 
Geliştirdiğimiz ürünlerle sektörümüzde 
farkımızı ortaya koyarak modern tesisi-
mizde tecrübeli ve dinamik kadromuzla 
birlikte kurumsallaşma sürecini aşmış 
ve dünya pazarında üst düzey bir marka 
olma yolunda ilerliyoruz. Kaliteden ödün 
vermeksizin her zevke ve damak tadına 
hitap eden lezzetli, farklı ürünler ortaya 
çıkararak dünyada önde gelen firmalar 
arasında yerimizi almak ve her zaman ka-
litesini pazarlamak üzere emin adımlarla 
büyüme yolunda ilerlemekteyiz” şeklinde 
konuştu.

GİBA YENİ YOL ŞUBESİ 
VATANDAŞLARIN UĞRAK NOKTASI

Orduevi karşısında Meram Yeni Yol 
Kavşağında hizmet veren Giba’nın 5. Şu-
besi’nin Konya dışından gelenler ile Kon-
yalı hemşerilerin uğrak noktası olduğuna 
dikkat çeken Uysal, “ Tüm şubelerimizde 
olduğu gibi Meram Yeni Yol şubemizde 
de Giba’ya özgü lokum çeşitlerimiz var. 
Hurma çeşitlerimiz var. Yine zemzem 
satışımız mevcut. Çikolata ve draje çeşit-
lerimiz mevcut. Kuruyemiş ile Konya’nın 
geleneksel şekerleme ürünlerimiz mev-
cut. Bu ramazanda da Giba ailesi olarak 
Konyalıların damaklarını tatlandıracağız” 
dedi.
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genişletmiştir. Gıda sektöründe üretim 
yapmanın bilincini taşıyan Gİba, hijye-
nik bir ortamda ürettiği ürünleri daima 
kalite anlayışı ile üretimini sürdürerek 
bir Dünya markası olmak yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. Kaliteli ürünler, 
kaliteli hammaddelerden üretilir prensibi 
ile hareket ederek en kaliteli ürün ve hiz-
meti sunan tedarikçiler ile yoluna devam 
etmektedir.  Gİba, gelecekte de sürekli 
kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar 
yapmaya ve sektörünün tanınmış firmala-
rı arasında yer alarak ağızlara tat vermeye 
devam edecektir” diye konuştu.

‘DÜNYA PAZARINDA ÜST DÜZEY 
BİR MARKA OLMA YOLUNDA 

İLERLİYORUZ’

Giba ailesi olarak dünya pazarın-
dan üst düzey bir marka olma yolunda 
ilerlediklerini ifade eden Uysal, “Lokum 
ve şekerli ürünler piyasasında ve atılım 
yaptığımız her alanda insanlığa dünyanın 
en güzel lezzetlerini bir arada sunmaktır. 
Geliştirdiğimiz ürünlerle sektörümüzde 
farkımızı ortaya koyarak modern tesisi-
mizde tecrübeli ve dinamik kadromuzla 
birlikte kurumsallaşma sürecini aşmış 
ve dünya pazarında üst düzey bir marka 
olma yolunda ilerliyoruz. Kaliteden ödün 
vermeksizin her zevke ve damak tadına 
hitap eden lezzetli, farklı ürünler ortaya 
çıkararak dünyada önde gelen firmalar 
arasında yerimizi almak ve her zaman ka-
litesini pazarlamak üzere emin adımlarla 
büyüme yolunda ilerlemekteyiz” şeklinde 
konuştu.

GİBA YENİ YOL ŞUBESİ 
VATANDAŞLARIN UĞRAK NOKTASI

Orduevi karşısında Meram Yeni Yol 
Kavşağında hizmet veren Giba’nın 5. Şu-
besi’nin Konya dışından gelenler ile Kon-
yalı hemşerilerin uğrak noktası olduğuna 
dikkat çeken Uysal, “ Tüm şubelerimizde 
olduğu gibi Meram Yeni Yol şubemizde 
de Giba’ya özgü lokum çeşitlerimiz var. 
Hurma çeşitlerimiz var. Yine zemzem 
satışımız mevcut. Çikolata ve draje çeşit-
lerimiz mevcut. Kuruyemiş ile Konya’nın 
geleneksel şekerleme ürünlerimiz mev-
cut. Bu ramazanda da Giba ailesi olarak 
Konyalıların damaklarını tatlandıracağız” 
dedi.
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Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu 
Belediyeleri şehit yakınları ile gazileri 

ve gazi yakınlarını iftarda buluşturdu. Programa; 
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir 
Uslu, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl 
Başkanı Remzi Karaarslan, Türkiye Harp Malülü 
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şube Başkanı Süleyman Ege, Konya Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ile 
şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. 
Vali Vahdettin Özkan, “İyi ki sizlerle beraber bu 
havayı teneffüs ediyoruz. Şehit ailelerine yönelik 
hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize 
ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz.” 
dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Çok şükür 
ki vatanımız içinde güvenle, özgürce yaşıyoruz. 
Sizler de bizleri dualarınızdan eksik etme-
yin. Sizlerin duaları bizleri ve bu ülkeyi daha 
güçlü hale getirecektir.” diye konuştu. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu 
aziz vatana son nefesimize dek sahip çıkacak; 
şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, gazilerimizi 
ise hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.” dedi. 
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri 
tarafından düzenlenen iftar programında şehit 
yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
programın açılışında konuşan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “7 gün 24 saat her-
hangi bir sıkıntıda, belediyeyi ilgilendirsin veya 

ilgilendirmesin bizleri kendi evladınızı arar gibi 
arayabilirsiniz. Şehitlerimizin yerini alamasak da 
en azından eksikleri bir nebze de olsa gider-
meye çalışırız.” ifadelerini kullandı. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Şehitlerimiz, 
gazilerimiz bizim baş tacımız. Onların emaneti 
bizim emanetimizdir. O şekilde hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Bizler de bu emanete sahip çıkmak 
için yaptığımız hizmetlerde onları yaşatmaya 
gayret ediyoruz. Rabbime sağlık ve sıhhat içeri-
sinde bayrama da hep birlikte erişiriz diye dua 
ediyorum.” sözlerini kullandı. Selçuklu Belediye 
Başkan Vekili Faruk Ulular, böyle bereketli bir 
sofrada bulunmaktan dolayı büyük gurur duy-
duklarını ifade etti.

‘ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK 
BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ’

‘ŞEHITLERIMIZIN RUHUNU 
ŞAD EDECEK, GAZILERIMIZI YALNIZ 

BIRAKMAYACAĞIZ’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehitlerimizin bizlere emaneti 
olan bu aziz vatana son nefesimize dek sahip çıkacak; şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, 

gazilerimizi ise hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, vatan uğruna can veren şehitleri 
rahmetle, kahramanca mücadele ederken gazilik 
mertebesine erişmiş tüm gazileri de şükranla ve 
minnetle andıklarını söyledi. Başkan Altay şöyle 
devam etti: “Ezanlarımızın sesini gök kubbeden 
mahrum etmek isteyenlerin, hürriyetimize gölge 
düşürmek isteyenlerin, bayrağımızı gökyüzün-
den indirmek isteyenlerin karşısında, şahadeti 
arzulayan kahramanlarımız tarih boyunca her 
zaman dimdik durmuş ve neticesinde ya şehitlik 
ya da gazilik şerefine nail olmuştur. Şehit ve ga-
zilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. 
Ancak bizlere bıraktıkları bu aziz vatan için canla 
başla çalışarak, birlik ve beraberlik içinde şehri-
mizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyarak 
bir nebze olsun haklarını ödeyebiliriz.”

‘KAHRAMAN EVLATLAR YETİŞTİRMEK 
BAŞKA BİR KAHRAMANLIĞIN ADIDIR’

Şehitler ve gaziler nasıl milletin canından 
bir parça ise yakınlarının da o kadar kıymetli 
olduğunu aktaran Başkan Altay, “Vatanına, bay-
rağına, inancına asla gölge düşürmeyen, bunun 
için şehit ve gazi olmayı şeref sayan kahraman 
evlatlar yetiştirmek de başka bir kahramanlığın 
adıdır. Allah sizlerden razı olsun. Bizler inşallah 
şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu aziz vata-
na son nefesimize dek sahip çıkacak; şehitleri-
mizin ruhlarını şad edecek, gazilerimizi ise hiçbir 
zaman yalnız bırakmayacağız.”

‘BU VATAN ÜZERİNDE HAYAL KURMAYA 
ÇALIŞANLARLA 

MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
“Şu anda memleketimizde dirliğimiz, düzenimiz, 
huzurumuz varsa bizler biliyoruz ki şehitlerimi-
zin bu vatan uğruna, bayrak uğuruna canlarını 
feda etmesiyle birlikte bugün biz bu huzuru 
yakaladık ve sizlerle inşallah onların bırakmış 
olduğu bu vatanda onların emanetlerini göğe 
yükseltebilmek için elimizden gelen tüm gayret-
leri göstereceğiz. Bu topraklar üzerinde fazlasıyla 
hayal kurmaya çalışanlar var. O hayal kurmaya 

çalışanlara, o emperyalist güçlere karşı hep bera-
ber mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve 
bu bayrağı hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz.” 
dedi.

‘ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE VE 
MİNNETLE ANIYORUZ’

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, “Bizleri bu Rama-
zan akşamında buluşturan Sayın Valimize, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye 
başkanlarımıza ve şehit ailelerimizin çok kıymetli 
dernek yöneticilerine şükranlarımı arz ediyorum. 
Geleneksel olarak her Ramazan-ı Şerif’te şehit 
ailelerimizle buluşuyoruz. Cenab-ı Hak daha nice 
Ramazanlarda, nice mübarek gün ve gecelerde 
tekrar tekrar sağlıkla, afiyetle buluşmayı nasip 
etsin. Şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle, 
minnetle anıyoruz. Onlara ve ailelerine, sizlere 
borçlarımızı asla ödeyemeyiz. Şehitler vatanı olan 
yurdumuzun ebedi olarak Türk-İslam medeni-
yetinin vatanı olmaya devam etmesini Cenab-ı 
Hak’tan diliyorum.” diye konuştu.

‘SİZLERİN DUALARI BİZLERİ
 VE BU ÜLKEYİ DAHA GÜÇLÜ HALE 

GETİRECEKTİR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Dünyanın her ta-
rafında acılar, savaşlar sürerken, insanlar ölürken 

eğer biz bugün güven içerisinde, bayrağımızın 
altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu bu 
vatan için canını feda eden şehitlerimize, hiç 
düşünmeden canını feda etme niyetiyle savaşan 
gazilerimize borçluyuz. Bu borcun yüküyle 
beraber sizlere olan minnetimiz, sizlere olan 
şükranımız her gün daha da artıyor. Biliyoruz ki 
vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Çok şükür 
ki vatanımız içinde güvenle, özgürlüğümüzle 
yaşıyoruz. Sizler de bizleri dualarınızdan eksik 
etmeyin. Sizlerin duaları bizleri ve bu ülkeyi daha 
güçlü hale getirecektir.” dedi.

‘İYİ Kİ SİZLERLE BERABER BU HAVAYI 
TENEFFÜS EDİYORUZ’

Vali Vahdettin Özkan ise, “Bütün şehitlerimi-
zin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Bizim 
medeniyetimizde, inancımızda şehadet kurumu 
memleketin birliğinin harcıdır. Şehit aileleri de-
nilince sizler bütün milletimizin, Müslüman Türk 
toplumunun hepsinin dua ettiği ve minnettar 
olduğu güzide insanlarsınız. Esasen bizlerin şehit 
yakınlarımıza ihtiyacı var. İnşallah şehitlerimiz 
ebedi ve sonsuz bir alemde bütün şehit anne-
lerine, babalarına, evlatlarına şefaatçi olacaktır. 
Bizim inancımız bu istikamettedir. Peygambere 
misafir olarak Cenneti Ala’da hep beraber ebedi 
ve sonsuz bir hayatı beraber teneffüs ederiz 
temennisindeyiz. İyi ki sizlerle beraber bu havayı 
teneffüs ediyoruz. Şehit ailelerine yönelik hiz-
metlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve 
ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.
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Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu 
Belediyeleri şehit yakınları ile gazileri 

ve gazi yakınlarını iftarda buluşturdu. Programa; 
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir 
Uslu, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl 
Başkanı Remzi Karaarslan, Türkiye Harp Malülü 
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şube Başkanı Süleyman Ege, Konya Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ile 
şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. 
Vali Vahdettin Özkan, “İyi ki sizlerle beraber bu 
havayı teneffüs ediyoruz. Şehit ailelerine yönelik 
hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize 
ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz.” 
dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Çok şükür 
ki vatanımız içinde güvenle, özgürce yaşıyoruz. 
Sizler de bizleri dualarınızdan eksik etme-
yin. Sizlerin duaları bizleri ve bu ülkeyi daha 
güçlü hale getirecektir.” diye konuştu. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu 
aziz vatana son nefesimize dek sahip çıkacak; 
şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, gazilerimizi 
ise hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.” dedi. 
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri 
tarafından düzenlenen iftar programında şehit 
yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
programın açılışında konuşan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “7 gün 24 saat her-
hangi bir sıkıntıda, belediyeyi ilgilendirsin veya 

ilgilendirmesin bizleri kendi evladınızı arar gibi 
arayabilirsiniz. Şehitlerimizin yerini alamasak da 
en azından eksikleri bir nebze de olsa gider-
meye çalışırız.” ifadelerini kullandı. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Şehitlerimiz, 
gazilerimiz bizim baş tacımız. Onların emaneti 
bizim emanetimizdir. O şekilde hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Bizler de bu emanete sahip çıkmak 
için yaptığımız hizmetlerde onları yaşatmaya 
gayret ediyoruz. Rabbime sağlık ve sıhhat içeri-
sinde bayrama da hep birlikte erişiriz diye dua 
ediyorum.” sözlerini kullandı. Selçuklu Belediye 
Başkan Vekili Faruk Ulular, böyle bereketli bir 
sofrada bulunmaktan dolayı büyük gurur duy-
duklarını ifade etti.

‘ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK 
BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ’

‘ŞEHITLERIMIZIN RUHUNU 
ŞAD EDECEK, GAZILERIMIZI YALNIZ 

BIRAKMAYACAĞIZ’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehitlerimizin bizlere emaneti 
olan bu aziz vatana son nefesimize dek sahip çıkacak; şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, 

gazilerimizi ise hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, vatan uğruna can veren şehitleri 
rahmetle, kahramanca mücadele ederken gazilik 
mertebesine erişmiş tüm gazileri de şükranla ve 
minnetle andıklarını söyledi. Başkan Altay şöyle 
devam etti: “Ezanlarımızın sesini gök kubbeden 
mahrum etmek isteyenlerin, hürriyetimize gölge 
düşürmek isteyenlerin, bayrağımızı gökyüzün-
den indirmek isteyenlerin karşısında, şahadeti 
arzulayan kahramanlarımız tarih boyunca her 
zaman dimdik durmuş ve neticesinde ya şehitlik 
ya da gazilik şerefine nail olmuştur. Şehit ve ga-
zilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. 
Ancak bizlere bıraktıkları bu aziz vatan için canla 
başla çalışarak, birlik ve beraberlik içinde şehri-
mizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyarak 
bir nebze olsun haklarını ödeyebiliriz.”

‘KAHRAMAN EVLATLAR YETİŞTİRMEK 
BAŞKA BİR KAHRAMANLIĞIN ADIDIR’

Şehitler ve gaziler nasıl milletin canından 
bir parça ise yakınlarının da o kadar kıymetli 
olduğunu aktaran Başkan Altay, “Vatanına, bay-
rağına, inancına asla gölge düşürmeyen, bunun 
için şehit ve gazi olmayı şeref sayan kahraman 
evlatlar yetiştirmek de başka bir kahramanlığın 
adıdır. Allah sizlerden razı olsun. Bizler inşallah 
şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu aziz vata-
na son nefesimize dek sahip çıkacak; şehitleri-
mizin ruhlarını şad edecek, gazilerimizi ise hiçbir 
zaman yalnız bırakmayacağız.”

‘BU VATAN ÜZERİNDE HAYAL KURMAYA 
ÇALIŞANLARLA 

MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
“Şu anda memleketimizde dirliğimiz, düzenimiz, 
huzurumuz varsa bizler biliyoruz ki şehitlerimi-
zin bu vatan uğruna, bayrak uğuruna canlarını 
feda etmesiyle birlikte bugün biz bu huzuru 
yakaladık ve sizlerle inşallah onların bırakmış 
olduğu bu vatanda onların emanetlerini göğe 
yükseltebilmek için elimizden gelen tüm gayret-
leri göstereceğiz. Bu topraklar üzerinde fazlasıyla 
hayal kurmaya çalışanlar var. O hayal kurmaya 

çalışanlara, o emperyalist güçlere karşı hep bera-
ber mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve 
bu bayrağı hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz.” 
dedi.

‘ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE VE 
MİNNETLE ANIYORUZ’

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, “Bizleri bu Rama-
zan akşamında buluşturan Sayın Valimize, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye 
başkanlarımıza ve şehit ailelerimizin çok kıymetli 
dernek yöneticilerine şükranlarımı arz ediyorum. 
Geleneksel olarak her Ramazan-ı Şerif’te şehit 
ailelerimizle buluşuyoruz. Cenab-ı Hak daha nice 
Ramazanlarda, nice mübarek gün ve gecelerde 
tekrar tekrar sağlıkla, afiyetle buluşmayı nasip 
etsin. Şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle, 
minnetle anıyoruz. Onlara ve ailelerine, sizlere 
borçlarımızı asla ödeyemeyiz. Şehitler vatanı olan 
yurdumuzun ebedi olarak Türk-İslam medeni-
yetinin vatanı olmaya devam etmesini Cenab-ı 
Hak’tan diliyorum.” diye konuştu.

‘SİZLERİN DUALARI BİZLERİ
 VE BU ÜLKEYİ DAHA GÜÇLÜ HALE 

GETİRECEKTİR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Dünyanın her ta-
rafında acılar, savaşlar sürerken, insanlar ölürken 

eğer biz bugün güven içerisinde, bayrağımızın 
altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu bu 
vatan için canını feda eden şehitlerimize, hiç 
düşünmeden canını feda etme niyetiyle savaşan 
gazilerimize borçluyuz. Bu borcun yüküyle 
beraber sizlere olan minnetimiz, sizlere olan 
şükranımız her gün daha da artıyor. Biliyoruz ki 
vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Çok şükür 
ki vatanımız içinde güvenle, özgürlüğümüzle 
yaşıyoruz. Sizler de bizleri dualarınızdan eksik 
etmeyin. Sizlerin duaları bizleri ve bu ülkeyi daha 
güçlü hale getirecektir.” dedi.

‘İYİ Kİ SİZLERLE BERABER BU HAVAYI 
TENEFFÜS EDİYORUZ’

Vali Vahdettin Özkan ise, “Bütün şehitlerimi-
zin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Bizim 
medeniyetimizde, inancımızda şehadet kurumu 
memleketin birliğinin harcıdır. Şehit aileleri de-
nilince sizler bütün milletimizin, Müslüman Türk 
toplumunun hepsinin dua ettiği ve minnettar 
olduğu güzide insanlarsınız. Esasen bizlerin şehit 
yakınlarımıza ihtiyacı var. İnşallah şehitlerimiz 
ebedi ve sonsuz bir alemde bütün şehit anne-
lerine, babalarına, evlatlarına şefaatçi olacaktır. 
Bizim inancımız bu istikamettedir. Peygambere 
misafir olarak Cenneti Ala’da hep beraber ebedi 
ve sonsuz bir hayatı beraber teneffüs ederiz 
temennisindeyiz. İyi ki sizlerle beraber bu havayı 
teneffüs ediyoruz. Şehit ailelerine yönelik hiz-
metlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve 
ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.
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Konya Valiliği, Konya Büyük-
şehir Belediyesi ile Selçuklu, 
Meram ve Karatay Belediyeleri 

tarafından düzenlenen iftar programında 
dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri bir 
araya geldi. Programa katılan Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, “Kemale ermiş yaşlılara, 
çocuklara, dezavantajlı gruplara hizmet 
ederek ancak güçlü bir toplum olabiliriz.” 
diye konuştu. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sporda, 
sanatta, eğitimde, bilimde, siyasette ve 
hayatın her alanında dezavantajlı kardeş-
lerimizin başarılarına şahitlik ediyoruz. Bu 
durum bizlere apaçık bir şekilde gösteriyor 
ki gönüllerimiz birbirine sarsılmaz bağlarla 
bağlı olduktan ve birbirimize koşulsuz bir 
şekilde destek olduktan sonra aşılamaya-
cak hiçbir engel ve zorluk yoktur.” dedi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay 
Belediyeleri tarafından Konya’daki deza-
vantajlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik 
iftar programı düzenlendi. Selçuklu Kong-
re Merkezi’ndeki iftar programı öncesinde 
Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler 
Mehter Takımı’nın verdiği mini konser al-
kış alırken; görme engelli hafız Süleyman 
Gözel tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı 

Kerim tilaveti de gönüllerin pasını sildi.
 Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş, “Belediyemizin kapısı herkese olduğu 
gibi sizlere de her zaman canı gönülden 
açık. Sizler için neler yapsak azdır. Bizlere 
dua edin. Çünkü sizler bizlerden daha 
kıymetlisiniz. Sizlerin duası bizden kat kat 
kıymetli.” dedi.

 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Hamdolsun Konya’mızda bir birliktelik, 
bir ahenk var. Başta Büyükşehir Belediye-
miz ve Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu 
kurumlarımızla beraber engellerin kaldırıl-
ması için var gücümüzle gayret ediyoruz. 
Engelsiz bir şehir olma yolunda çok güzel 
adımlar atılıyor. Her zaman sizlerin yanın-
dayız.” diye konuştu.

 Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk 
Ulular, engellilerin çok özel insanlar oldu-
ğunu belirterek, böyle mübarek bir günde 
birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşa-
dığını söyledi.

 İLHAM KAYNAĞI OLUYORLAR

 Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, fiziki engeller 
nedeniyle hayata dezavantajlı bir şekilde 
başlayanların gösterdikleri azim, kararlılık 

‘BIRBIRIMIZE KOŞULSUZ DESTEK 
OLDUKTAN SONRA AŞILAMAYACAK 

ENGEL YOKTUR’

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Sporda, 

sanatta, eğitimde, bilimde, 
siyasette ve hayatın her 
alanında dezavantajlı 

kardeşlerimizin başarılarına 
şahitlik ediyoruz. Bu durum 

bizlere apaçık bir şekilde 
gösteriyor ki gönüllerimiz 

birbirine sarsılmaz 
bağlarla bağlı olduktan ve 

birbirimize koşulsuz bir 
şekilde destek olduktan 

sonra aşılamayacak 
hiçbir engel ve zorluk 

yoktur” dedi

ve mücadele ruhuyla engelleri bir bir yıkarak herke-
se ilham kaynağı olduklarını belirtti. Başkan Altay, 
“Geçtiğimiz her gün; sporda, sanatta, eğitimde, bilimde, 
siyasette ve hayatın her alanında dezavantajlı kardeş-
lerimizin yeni başarılarına şahitlik ediyoruz. Bu durum 
bizlere apaçık bir şekilde gösteriyor ki gönüllerimiz bir-
birine sarsılmaz bağlarla bağlı olduktan ve birbirimize 
koşulsuz bir şekilde destek olduktan sonra aşılamayacak 
hiçbir engel ve zorluk yoktur.” ifadelerini kullandı.

 ‘BİZE DÜŞEN EN ÖNEMLİ VAZİFE DEZAVANTAJLI 
KARDEŞLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK’

“Bu durumda bizlere düşen en önemli vazife; 
dezavantajlı kardeşlerimizin hayatlarını olabildiğince 
kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini en iyi noktaya taşı-
maktadır” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, 
“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir hayatımızı 
dezavantajlı vatandaşlarımız için daha kapsayıcı bir 
hale getirmek ve şehrimizi sizlerin her alanda faaliyet 
gösterebileceğiniz şekilde tasarlamak için hamdolsun 
bugüne kadar onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. 
Ulaşımdan eğitime, sağlıktan sosyal desteklere, engelli 
parklarından engelli evlerine kadar çok geniş bir yel-
pazede hizmete sunduğumuz çalışmalarla, Konya’mızı 
“Engelli dostu, engelsiz bir şehir” yapmak en büyük ön-
celiğimiz oldu. Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmaları 
bir belediyecilik hizmetinin çok ötesinde; dezavantajlı 
kardeşlerimizin temel insan haklarının teslim edildiği, 
insani ve vicdani bir sorumluluk olarak gördük. Bugüne 
kadar olduğu gibi inşallah bugünden sonra da tüm deza-
vantajlı hemşehrilerimiz için desteğimiz aralıksız devam 
edecek.” dedi. 

‘DEZAVANTAJLILARA HİZMET EDEREK GÜÇLÜ BİR 
TOPLUM OLABİLİRİZ’

Vali Vahdettin Özkan, “Kültürümüzde, medeni-
yetimizde; büyüklerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlı 
insanlarımıza hizmet etmek örfi olarak, insani olarak çok 
yerleşiktir. Bu insanın doğasında vardır. Kemale ermiş 
yaşlılara, çocuklara, dezavantajlılara hizmet ederek an-
cak bir aile, güçlü bir toplum olabiliriz. Bu toplumumuz-
daki önemli medeniyet ve inanç değerleri aynı zamanda 
devletimiz, hükümetimiz tarafından kurumsallaştırılarak 
dezavantajlı gruplara yönelik hakların iyileştirilmesi, 
hizmetlerin götürülmesi de ayrıca önemli. Konya’mızın 
bir şansı da daha var. Şehrimizin kültüründe, medeni-
yetinde mahalledeki dayanışma, ailedeki dayanışma, 
büyüklerimize hizmet etme, dezavantajlı insanlarımıza 
hizmet etmenin manevi bir zevkini yaşıyor Konya. Bü-
yükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize de yap-
tıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.” ifade-
lerini kullandı. Programa; Konya İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Şakir Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Ali 
Öge, dezavantajlı gruplara hizmet veren derneklerin 
başkanları, dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri katıldı.
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Konya Valiliği, Konya Büyük-
şehir Belediyesi ile Selçuklu, 
Meram ve Karatay Belediyeleri 

tarafından düzenlenen iftar programında 
dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri bir 
araya geldi. Programa katılan Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, “Kemale ermiş yaşlılara, 
çocuklara, dezavantajlı gruplara hizmet 
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cak hiçbir engel ve zorluk yoktur.” dedi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay 
Belediyeleri tarafından Konya’daki deza-
vantajlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik 
iftar programı düzenlendi. Selçuklu Kong-
re Merkezi’ndeki iftar programı öncesinde 
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Mehter Takımı’nın verdiği mini konser al-
kış alırken; görme engelli hafız Süleyman 
Gözel tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı 

Kerim tilaveti de gönüllerin pasını sildi.
 Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş, “Belediyemizin kapısı herkese olduğu 
gibi sizlere de her zaman canı gönülden 
açık. Sizler için neler yapsak azdır. Bizlere 
dua edin. Çünkü sizler bizlerden daha 
kıymetlisiniz. Sizlerin duası bizden kat kat 
kıymetli.” dedi.

 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Hamdolsun Konya’mızda bir birliktelik, 
bir ahenk var. Başta Büyükşehir Belediye-
miz ve Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu 
kurumlarımızla beraber engellerin kaldırıl-
ması için var gücümüzle gayret ediyoruz. 
Engelsiz bir şehir olma yolunda çok güzel 
adımlar atılıyor. Her zaman sizlerin yanın-
dayız.” diye konuştu.

 Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk 
Ulular, engellilerin çok özel insanlar oldu-
ğunu belirterek, böyle mübarek bir günde 
birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşa-
dığını söyledi.

 İLHAM KAYNAĞI OLUYORLAR

 Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, fiziki engeller 
nedeniyle hayata dezavantajlı bir şekilde 
başlayanların gösterdikleri azim, kararlılık 

‘BIRBIRIMIZE KOŞULSUZ DESTEK 
OLDUKTAN SONRA AŞILAMAYACAK 
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İbrahim Altay, “Sporda, 

sanatta, eğitimde, bilimde, 
siyasette ve hayatın her 
alanında dezavantajlı 

kardeşlerimizin başarılarına 
şahitlik ediyoruz. Bu durum 

bizlere apaçık bir şekilde 
gösteriyor ki gönüllerimiz 

birbirine sarsılmaz 
bağlarla bağlı olduktan ve 

birbirimize koşulsuz bir 
şekilde destek olduktan 

sonra aşılamayacak 
hiçbir engel ve zorluk 

yoktur” dedi

ve mücadele ruhuyla engelleri bir bir yıkarak herke-
se ilham kaynağı olduklarını belirtti. Başkan Altay, 
“Geçtiğimiz her gün; sporda, sanatta, eğitimde, bilimde, 
siyasette ve hayatın her alanında dezavantajlı kardeş-
lerimizin yeni başarılarına şahitlik ediyoruz. Bu durum 
bizlere apaçık bir şekilde gösteriyor ki gönüllerimiz bir-
birine sarsılmaz bağlarla bağlı olduktan ve birbirimize 
koşulsuz bir şekilde destek olduktan sonra aşılamayacak 
hiçbir engel ve zorluk yoktur.” ifadelerini kullandı.

 ‘BİZE DÜŞEN EN ÖNEMLİ VAZİFE DEZAVANTAJLI 
KARDEŞLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK’

“Bu durumda bizlere düşen en önemli vazife; 
dezavantajlı kardeşlerimizin hayatlarını olabildiğince 
kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini en iyi noktaya taşı-
maktadır” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, 
“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir hayatımızı 
dezavantajlı vatandaşlarımız için daha kapsayıcı bir 
hale getirmek ve şehrimizi sizlerin her alanda faaliyet 
gösterebileceğiniz şekilde tasarlamak için hamdolsun 
bugüne kadar onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. 
Ulaşımdan eğitime, sağlıktan sosyal desteklere, engelli 
parklarından engelli evlerine kadar çok geniş bir yel-
pazede hizmete sunduğumuz çalışmalarla, Konya’mızı 
“Engelli dostu, engelsiz bir şehir” yapmak en büyük ön-
celiğimiz oldu. Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmaları 
bir belediyecilik hizmetinin çok ötesinde; dezavantajlı 
kardeşlerimizin temel insan haklarının teslim edildiği, 
insani ve vicdani bir sorumluluk olarak gördük. Bugüne 
kadar olduğu gibi inşallah bugünden sonra da tüm deza-
vantajlı hemşehrilerimiz için desteğimiz aralıksız devam 
edecek.” dedi. 

‘DEZAVANTAJLILARA HİZMET EDEREK GÜÇLÜ BİR 
TOPLUM OLABİLİRİZ’

Vali Vahdettin Özkan, “Kültürümüzde, medeni-
yetimizde; büyüklerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlı 
insanlarımıza hizmet etmek örfi olarak, insani olarak çok 
yerleşiktir. Bu insanın doğasında vardır. Kemale ermiş 
yaşlılara, çocuklara, dezavantajlılara hizmet ederek an-
cak bir aile, güçlü bir toplum olabiliriz. Bu toplumumuz-
daki önemli medeniyet ve inanç değerleri aynı zamanda 
devletimiz, hükümetimiz tarafından kurumsallaştırılarak 
dezavantajlı gruplara yönelik hakların iyileştirilmesi, 
hizmetlerin götürülmesi de ayrıca önemli. Konya’mızın 
bir şansı da daha var. Şehrimizin kültüründe, medeni-
yetinde mahalledeki dayanışma, ailedeki dayanışma, 
büyüklerimize hizmet etme, dezavantajlı insanlarımıza 
hizmet etmenin manevi bir zevkini yaşıyor Konya. Bü-
yükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize de yap-
tıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.” ifade-
lerini kullandı. Programa; Konya İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Şakir Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Ali 
Öge, dezavantajlı gruplara hizmet veren derneklerin 
başkanları, dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri katıldı.
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LEZZETİ VE HİZMETİLEZZETİ VE HİZMETİ
 TAM NOT ALIYOR  TAM NOT ALIYOR 

10 Yıldır hizmet sektöründe bulunan Samet Yatağanlı Fatih Caddesi’nde 
bulunan Ciğerci Samet Konyalılara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyor. 

Ciğerci Samet lezzeti ve hizmeti ile tam not alıyor

10 Yıldır hizmet sektöründe 
bulunan Samet Yatağanlı Fatih 
Caddesinde bulunan Ciğerci Samet 

Konyalılara en iyi hizmeti sunmak için 
gayret gösteriyor. Başta ciğer olmak üzere 
Adana kebabı, et şiş, tavuk şiş, tavuk ka-
nat, tantuni, yoğurtlu tantuni ve kendimize 
ait geliştirmiş olduğumuz lokum gibi spe-
siyal ürünlerini Konyalılar ile buluşturan 
Ciğerci Samet damaklarda bıraktığı lezzet 
ile müşterilerinden de tam not alıyor.  

‘KONYALILARIN DAMAKLARINDA TAT 
BIRAKIYORUZ’

İşletmelerini 2019 yılında kurduklarını 
ifade eden Ciğerci Samet İşletme Sahibi 
Samet Yatağanlı, “2019 yılının Haziran 
ayında işletmemizi Ciğerci Cengiz adıyla 
kurduk. 3 Yıldan bu yana Konya’da hizmet 
ediyoruz. İşletmemiz Fatih Caddesinde. 
Beraber yola çıktığımız ustamızın adı ile iş-
letmemizi açmıştık. Ustamızın yanımızdan 
ayrılmasından sonra isim değişliğine gide-
rek Ciğerci Samet ismimiz ile Konyalı hem-
şerilerimizin damaklarında tat bırakmayı 
sürdürüyoruz. İşletmemiz 400 metre kapalı 
alanı ve 200 

metre açık alanda misafirlerimize hizmet 
veriyoruz.  İşletmemizde günlük taze kesim 
kuzu ciğer kullanıyoruz. Bunun yanında 
Adana kebabı, et şiş, tavuk şiş, tavuk kanat, 
tantuni, 

yoğurtlu tantuni ve kendimize ait geliştir-
miş olduğumuz lokum gibi spesiyal ürünler 
sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİRBİRİNDEN ÖZEL MENÜLERİ  
MÜŞTERİLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ’

Ramazan’ın bereketine bereket katma adına Ramazan’a özel 
hazırladıkları üç menü ile Konyalılarla buluşacaklarını ifade eden Ya-
tağanlı, “ciğerci Samet ailesi olarak 11 Ayın Sultanı Ramazan da da 
müşterilerimizi en güzel şekilde ağırlamak için ekibimiz ile birlikte 
hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan da artan maliyetlere karşın 
müşterilerimizin sevdikleri ile beraber uygun fiyata iftar yapmaları 
adına işletmemizde 2 adet menü belirledik. Belirlediğimiz menüle-
rimizde ana yemek olarak karışık izgara, ciğer, Adana kebabı, Tavuk 
Şiş ve yoğurtlu tantuni bulunuyor. Ana yemeğimiz ile birlikte 8 çeşit 
olarak hazırladığımız mezeleri de müşterilerimize ikram ediyoruz. 
Menü fiyatlarımızı abartmadık. Ayrıca işletmemizde menü kısıtlama-
sı da yok. Müşterilerimiz ne yemek isterlerse işletmemizde yiyebili-
yorlar. Ürünlerimizde tazeliğe büyük önem veriyoruz. Bunun için de 
ürünlerimiz sevilerek tüketiliyor. Bizler işletmemize gelen müşterile-
rimizi müşteriden öte biz aile olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KULU’DA DAMAKLARDA TAT BIRAKIYOR’

Kulu’da hizmet veren şubelerinde Ciğerci Cengiz olarak hizmete 
devam ettiklerini söyleyen Samet Yatağanlı, “2019 yılında Konya’da 
merkez şubemizi açtık. Yaklaşık 6 ay sonra Kulu’ya da şube açma fik-
rimiz oluştu. Projemizi hayata geçirdik derken pandemi ortaya çıktı. 
Ardından o şubemizin açılışını erteleme kararı aldık. Orada hizmete 
1 yıl kadar sonra başladık. Kulu’daki şubemizin ismini de Ciğerci 
Cengiz yaptık. Konya’daki şubemizi Ciğerci Cengiz’e çevirdiğimizde 
ciddi bir misafir kaybı yaşadık. Bunun sebebi ise; insanların birçoğu 
o dönemde bizim bizzat burada olamamamızdan kaynaklıydı. Beni 
göremeyen misafirlerimiz işletmemiz el değiştirdi zannetti.  Bu kuş-
kuya Kulu’da da yol açmamak için o şubemizin ismini değiştirmeme 
kararı aldık. Kulu’da bulunan şubemizde kilo ile et satışı gerçekleşti-
riyoruz. Hedefimiz bundan sonra da kaliteli, güler yüzden, lezzetten 
taviz vermeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürmek. Pandemi sebe-
biyle sektörümüz etkilendi. Ancak hedeflerimiz arasında Ciğerci Sa-
met lezzetini Türkiye’nin dört bir tarafına yaymak” şeklinde konuştu.
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LEZZETİ VE HİZMETİLEZZETİ VE HİZMETİ
 TAM NOT ALIYOR  TAM NOT ALIYOR 
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bulunan Ciğerci Samet Konyalılara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyor. 

Ciğerci Samet lezzeti ve hizmeti ile tam not alıyor
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Konyalılara en iyi hizmeti sunmak için 
gayret gösteriyor. Başta ciğer olmak üzere 
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nat, tantuni, yoğurtlu tantuni ve kendimize 
ait geliştirmiş olduğumuz lokum gibi spe-
siyal ürünlerini Konyalılar ile buluşturan 
Ciğerci Samet damaklarda bıraktığı lezzet 
ile müşterilerinden de tam not alıyor.  

‘KONYALILARIN DAMAKLARINDA TAT 
BIRAKIYORUZ’

İşletmelerini 2019 yılında kurduklarını 
ifade eden Ciğerci Samet İşletme Sahibi 
Samet Yatağanlı, “2019 yılının Haziran 
ayında işletmemizi Ciğerci Cengiz adıyla 
kurduk. 3 Yıldan bu yana Konya’da hizmet 
ediyoruz. İşletmemiz Fatih Caddesinde. 
Beraber yola çıktığımız ustamızın adı ile iş-
letmemizi açmıştık. Ustamızın yanımızdan 
ayrılmasından sonra isim değişliğine gide-
rek Ciğerci Samet ismimiz ile Konyalı hem-
şerilerimizin damaklarında tat bırakmayı 
sürdürüyoruz. İşletmemiz 400 metre kapalı 
alanı ve 200 

metre açık alanda misafirlerimize hizmet 
veriyoruz.  İşletmemizde günlük taze kesim 
kuzu ciğer kullanıyoruz. Bunun yanında 
Adana kebabı, et şiş, tavuk şiş, tavuk kanat, 
tantuni, 

yoğurtlu tantuni ve kendimize ait geliştir-
miş olduğumuz lokum gibi spesiyal ürünler 
sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİRBİRİNDEN ÖZEL MENÜLERİ  
MÜŞTERİLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ’

Ramazan’ın bereketine bereket katma adına Ramazan’a özel 
hazırladıkları üç menü ile Konyalılarla buluşacaklarını ifade eden Ya-
tağanlı, “ciğerci Samet ailesi olarak 11 Ayın Sultanı Ramazan da da 
müşterilerimizi en güzel şekilde ağırlamak için ekibimiz ile birlikte 
hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan da artan maliyetlere karşın 
müşterilerimizin sevdikleri ile beraber uygun fiyata iftar yapmaları 
adına işletmemizde 2 adet menü belirledik. Belirlediğimiz menüle-
rimizde ana yemek olarak karışık izgara, ciğer, Adana kebabı, Tavuk 
Şiş ve yoğurtlu tantuni bulunuyor. Ana yemeğimiz ile birlikte 8 çeşit 
olarak hazırladığımız mezeleri de müşterilerimize ikram ediyoruz. 
Menü fiyatlarımızı abartmadık. Ayrıca işletmemizde menü kısıtlama-
sı da yok. Müşterilerimiz ne yemek isterlerse işletmemizde yiyebili-
yorlar. Ürünlerimizde tazeliğe büyük önem veriyoruz. Bunun için de 
ürünlerimiz sevilerek tüketiliyor. Bizler işletmemize gelen müşterile-
rimizi müşteriden öte biz aile olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KULU’DA DAMAKLARDA TAT BIRAKIYOR’

Kulu’da hizmet veren şubelerinde Ciğerci Cengiz olarak hizmete 
devam ettiklerini söyleyen Samet Yatağanlı, “2019 yılında Konya’da 
merkez şubemizi açtık. Yaklaşık 6 ay sonra Kulu’ya da şube açma fik-
rimiz oluştu. Projemizi hayata geçirdik derken pandemi ortaya çıktı. 
Ardından o şubemizin açılışını erteleme kararı aldık. Orada hizmete 
1 yıl kadar sonra başladık. Kulu’daki şubemizin ismini de Ciğerci 
Cengiz yaptık. Konya’daki şubemizi Ciğerci Cengiz’e çevirdiğimizde 
ciddi bir misafir kaybı yaşadık. Bunun sebebi ise; insanların birçoğu 
o dönemde bizim bizzat burada olamamamızdan kaynaklıydı. Beni 
göremeyen misafirlerimiz işletmemiz el değiştirdi zannetti.  Bu kuş-
kuya Kulu’da da yol açmamak için o şubemizin ismini değiştirmeme 
kararı aldık. Kulu’da bulunan şubemizde kilo ile et satışı gerçekleşti-
riyoruz. Hedefimiz bundan sonra da kaliteli, güler yüzden, lezzetten 
taviz vermeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürmek. Pandemi sebe-
biyle sektörümüz etkilendi. Ancak hedeflerimiz arasında Ciğerci Sa-
met lezzetini Türkiye’nin dört bir tarafına yaymak” şeklinde konuştu.
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EVVEL ZAMAN IÇINDE RAMAZAN

Size, bırakın cep telefonunu, ev telefonlarının dahi 
hayatımıza girmediği, internet diye bir kelimenin henüz 
lügatimizde yer almadığı yıllardan bir demet Ramazan 

hatırası nakledeyim.

Şehre çocuk yaşlarımda taşınmıştık. İlk yıllar bayramlarda 
köyde olmaya özen gösterirdik. Paşababamızın evi gün 
ağarmadan hareketlenir, yatakta kimse kalmaz, çoluk 
çocuk herkes tam tekmil bayram hazırlığına başlardı. Evde 
çeşme yok, herkes sırayla leğen önünde ibrikten dökülen 
suyla abdestini alır bayram namazına hazırlanırdı. Kadınlar 
hummalı bir çalışmaya girer, patatesler, yumurtalar haşlanır, 
sütler kaynatılır ve imkânlar ölçüsünde güne özel kahvaltılar 
hazırlanırdı.

Cami çıkışında illaki bütün cemaat musafaha ederek 
bayramlaşırdı. Sonra eve koşturmaca olmaz, herkes 
mahallesindeki köy odasına giderdi. Evlerde imece usulüyle 
hazırlanan kahvaltılar sinilerle getirilirdi. Benim ev sevdiğim, 
üzeri hale hale yumurtalarla bezenmiş, arasına da zeytin 
serpiştirilmiş marul salatasıydı.

Sofralar toplanınca odanın büyükleri en küçük yaş grubundan 
itibaren herkesi talimatlandırırdı “Siz filanca odadan, siz de 
falanca odadan başlayın, orada sizin büyükleriniz var” diyerek. 
Silsile önemliydi. En küçük yaş grubundan sonra, diğeri çıkardı 
büyüklerini bayramlamaya.

**

1970’li yıllarda Kovanağzı’na taşındığımızda çevremizdeki ev 
sayısı bir elin parmaklarını bulmazdı. Yavaş yavaş çoğaldık. 
Merhum Ali Taşoluk’un inşa ettirdiği caminin amfi sistemini ilk 
bendeniz çalıştırmıştım mesela… Ustam Ahmet Buyurşen bir 
Ramazan günü kurulumu yapmış ama vakit yetmeyince iftar 
için o evine gidince kalan kısmı ben tamamlayıp o gün ezanı 
hoparlörden okutmuştum.

Bizim evimiz Biga sokak ile Denizköy sokakların kesiştiği 
köşe başındaydı. Mahallede olmayan sadece telefon değil; 
kimsede buzdolabı yoktu mesela. Temmuzun, Ağustosun 
kavurucu sıcağında kimse akşama sıcak yemeğin hayalini 
kurmazdı, ciğerlerini serinletecek bir damla sudan başka. 
Eline karpuzunu alan bize gelirdi ‘Şunu kuyuya sarkıtıverin de 
akşama içimiz serinlesin’ diyerek. Ve herkesin isimleri çiviyle 
yazılarak kovalarla toprağın altındaki suyun koynuna salınırdı. 
Sadece karpuzlar değil, bir gün önceden arta kalan yemekler 
de telef olmasın diye bizim kuyuya emanet edilirdi.

Bazen kayısılar, kirazlar, bazen elmalar, erikler orucun ilk 
zevkini ve sabrını tecrübe etmekte olan çocuklarla cilveleşir, 
yaprakların arasından adeta göz ederdi. İkindi üzerleri bahçeye 
salınan su salına salına yolunu bulurken etrafına serinlik 
üfler de uzanıp toprak ırmaktan içiveresiniz gelirdi. Bazen 
de kıpkızıl olmuş domateslerin yahut yaprakların altında 
boylu boyunca uzanmış salatalıkların yanından geçerken 
bellik koyardık; iftarlık olsun diye. Sonra bakardık ki o salatalık 
salataya malzeme olmuş. Ve bir saat önce onda olduğunu 

zannettiğimiz lezzetin, aynı kökün diğer mahsulünde olmadığı 
zehabına düşerdik. 

Ezan okundu okunacak vakitte eline sürahiyi alan komşular 
koştururdu bizim bahçeye ve şalteri açarak buz gibi, çelik 
gibi su çekerdik her birine. Şimdiki nesil ayran aşı, ayran 
çorbası diyor ya biz doğgaşı derdik, haşlanmış yarma ve 
ayran kıvamına yakın seyreltilmiş yoğurtla yapılan çorbaya… 
Ramazan’ın baş tacıydı.

**

Sonra bizim köşe hareketlenmeye başlardı. Gençler birer ikişer 
toplanır, kaldırımsız yol kenarında içilen çayla akşamın lezzeti 
zirve yapardı. Teravih yaklaşırken İmam Hatip öğrencilerinin 
ağabeyi merhum Hasan Hüseyin Eroğlu organizasyona 
başlardı. “Arkadaşlar, birkaç gündür dikkat ediyorum; filanca 
camide iyi ezan okuyan yok, falanca yerde de zayıf bir ses var. 
Buraları şenlendirmek bizim vazifemiz…” Ve görevlendirme 
başlardı. “Rahmi sen Dişçiler’e git, Fuat sen Hasırcılar’a bugün 
müezzin ol” derken bisikletli bir çocuk gelirdi “Abi Bizim 
mahallede bugün ezan okuyacak kimse yokmuş da biri 
gelebilir miymiş?” diyerek. Müftü köşesi gibiydi mübarek. 
“Haydi koçum” derdi Hasan Hüseyin hoca, “Siz boşuna mı 
İmam Hatip okuyorsunuz?” İtirazlar eksik olmazdı. “Abi benim 
gazozum ne olacak?” diyene “Sağ elimle kendi gazozumu 
içerken sol elimle de senin gazozunu tutacağım. Yeter ki sen 
o camiyi şenlendir” derdi. Arada bir de Haydar Sevencan ve 
Ekrem Güden ile organize olup yakın camilerde düet usulü 
ezan okurlardı ki yol üzerinde durup huşu ile ezan dinleyenler 
olurdu. Arsacı namıyla maruf merhum Ali Taşoluk başı çeker 
ve her Ramazan birkaç camide mevlid okuturdu. Bu vesileyle 
mahalle çocuklarının kursağına da yılda bir iki defa naneli 
şeker ile birer bardak hakiki şerbet girerdi. Dikkat ettiniz mi, 
hakiki şerbet dedim. Şimdilerde şerbet içmeler dahi meyve 
aromasından mülhem meyve suları ile yapılıyor. 

Gençler arasında, teravihten sonra dağılıp gitmenin cezai 
müeyyidesi vardı. İllaki herkes Necati Hocanın bakkalı önünde 
toplanacak, hesabını kimin ödediğini bilmediği gazozlar 
içilecekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde mahallenin boş 
tarlaları futbol sahasına dönüşür, neredeyse her gece sahura 
kadar kıran kırana maçlar oynanırdı. Kimse gürültüden 
rahatsız olmaz ve yine kimse “Gecenin şu saatinde benim 
çocuğum nerede?” diye telaş etmezdi. Zira mahallenin 
küçükleri büyüklerin emanetindeydi.  Davul sesi adeta maçın 
bitiş düdüğü olur ve herkes evinin yolunu tutardı.

Böylesine hareketli bir gecenin ardından herkesin ertesi gün 
öğlene kadar yatacağını mı düşündünüz? Bilakis, istisnasız 
herkesin sabah 6 otobüsüyle gitmek zorunda olduğu bir 
işi yahut okulu vardı. Ya da pideyi hangi fırından aldığımızı 
mı düşünüyorsunuz? Geçiniz efendim; ya Kadriye abla 
yahut Dudu abla tandır yakmış, kokusu tütmüştür diye de 
konu komşuya birer ikişer dağıtmıştır.  Bizim için zaman bu 
minvalde geçip bugünlere geldi. 

MUSTAFA GÜDEN
Gazeteci
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Birbirinden lezzetli yemeklerle, gü-
ler yüzlü çalışanları ve damaklarda 
iz bırakan tatları ile Tarihi Konya 

Kellecisi birbirinden özel lezzetleri Konya-
lılarla buluşturuyor.  Tarihi Konya Kellecisi 
günlük hazırladıkları fırında kuzu kelle, kelle 
paça, işkembe ve ayak paça çorbaları ile 
Ramazan ayında da şifa dağıtıyor. Çorbala-
rın bağışıklık sistemini koruduğunu aktaran 
Melih Kazım Elden, “Kuzu kelle ve kelle paça 
çorbası, bağışıklığı güçlendirici etkisinin ya-
nında antibiyotik etkisinin de olduğu uzman 
hekimler tarafından belirtilmiştir” dedi.

‘GELENEĞİ YAŞATIYORUZ’

Tarihi Konya Kellecisi olarak, uzun yıllar-
dır Konyalılara hizmet ettiklerini ifade eden 
Elden, “Konya Mutfağı, Anadolu da yemek 
kültürünün ocağıdır. Konya, tarihimizin ilk 
yerleşimlerinden olmasıyla, çeşitli mede-

niyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu durum, 
zengin bir yemek kültürüne sahip olmamızı 
sağladı. Kültür mirasımızdan günümüze 
kadar gelen, en önemli zenginliklerden 
biriside; Fırında Kuzu Kelle ve Kelle Paça 
çorbamızdır. Tarihi Konya Kellecisi şehrimi-
zin kupon restoranlarından birisidir. Fırında 
Kuzu Kelle şehrimizin geleneği ve kültür 
mirası olduğunun bilinciyle bu geleneği 
yaşatma ve yemek ziyafetini geleceğimize 
aktarma çabamızı sürdürme gayretindeyiz. 
Türk mutfak kültürünün en önemli, hatta 
protokol yemeklerinden olan fırında kuzu 
kelle ve çorbalarında da kelle paça çorbası 
günün her saatinde tüketilebilen oldukça 
sağlıklı bir besindir. Sıklıkla tüketilmesi 
özellikle önerilen fırında kuzu kelle ve kelle 
paça çorbası, bağışıklığı güçlendirici etkisinin 
yanında antibiyotik etkisinin de olduğu uz-
man hekimler tarafından belirtilmiştir. Tarihi 
Konya Kellecisi olarak günlük hazırladığımız 

KONYALILARIN 
DAMAKLARINA HITAP EDIYOR

Birbirinden lezzetli yemeklerle, güler yüzlü çalışanları ve damaklarda iz bırakan 
tatları ile Tarihi Konya Kellecisi birbirinden özel menüleri Konyalılarla buluşturuyor.  
Tarihi Konya Kellecisi günlük hazırladıkları fırında kuzu kelle, kelle paça, işkembe ve 

ayak paça çorbaları ile Ramazan ayında da şifa dağıtıyor 

fırında kuzu kelle,  kelle paça, işkembe ve 
ayak paça çorbalarımızı müşterilerimizin 
beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

‘EKLEM RAHATSIZLIĞINA İYİ GELİYOR’

Paça çorbasının içeriğindeki kolajen, 
vitamin ve minerallerle bağışıklık siste-
mini güçlendirdiğine dikkat çeken Elden, 
“Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten 
koruyan, sarımsak ve sirkenin de eklen-
mesiyle vücudun direncini artıran bir be-
sin kaynağıdır. Özellikle kolajen maddesi 
eklem rahatsızlıkları bulunan hastalar için 
tüketilmesi gereken en önemli besinlerden 
bir tanesidir. Aynı zamanda kolajen vücut-
ta oluşabilen kırık ve çıkık durumlarında 
ve bazı ameliyatlar yaralarında hızlı bir şe-
kilde tedavi edici etkisi de bulunmaktadır. 
Her yaş grubuna hitap eden kuzu kellemiz 
ve kelle paça çorbamız özellikle çocukların 
ve ergenlik dönemindeki gençlerin kemik 
gelişiminde, kasların güçlenmesi ve kemik 
ağrılarının azalmasında önemli rol oynu-
yor” ifadelerini kullandı. 

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYOR’

Bağışıklık sistemini korumak için çorba 
tüketiminin artması gerektiğine değinen 
Elden, “Yaklaşan Ramazan ayında ürün 
kalitemizi koruyarak müşterilerimizin 
bağışıklık sistemini korumak, mevsim 
değişikliği nedeniyle oluşabilecek grip, 
nezleden korunmak için de bu çorbaların 
tüketimi artırmalıyız. Vatandaşlarımızın 
ürünlerimizde alışmış olduğu damak tadını 
Ramazan ayı içinde de bizlere rahatlıkla 
ulaşabilecekleri şekilde hazırlıklarımı-
zı tamamladık. Tüm hemşehrilerimizin 
mübarek ramazan ayını tebrik eder sağlık 
ve esenlik içinde oruçlarını tutmalarını 
Mevla’mızdan niyaz ederiz. Tarihi Konya 
Kellecisi olarak, yıllardır bu alanda faaliyet 
gösteren firmamız son dönemlerde hem-
şerilerimizin, yerli ve yabancı müşteri-
lerimizin sağlığına katkı sunmanın haklı 
gururunu yaşamaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.
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zı tamamladık. Tüm hemşehrilerimizin 
mübarek ramazan ayını tebrik eder sağlık 
ve esenlik içinde oruçlarını tutmalarını 
Mevla’mızdan niyaz ederiz. Tarihi Konya 
Kellecisi olarak, yıllardır bu alanda faaliyet 
gösteren firmamız son dönemlerde hem-
şerilerimizin, yerli ve yabancı müşteri-
lerimizin sağlığına katkı sunmanın haklı 
gururunu yaşamaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.
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YURT DIŞINDA RAMAZAN

Diyanet Ramazan’da her yıl yurtdışına görevli 
gönderir. İlk olarak 1971 yılında çok sınırlı başlayan 
görevlendirmeler her yıl giderek artmış, bugün 

devasa bir hizmet ağına dönüşmüştür. Bu süreçte ben de 
5 kez Ramazan için görevlendirilmiştim. 

RAMAZAN’DA AVRUPA TURU

İlk görevim 1977’de Hollanda’ya olmuştu. Avrupa’daki 
farklı ülke ve şehirlerde görev yapacak Diyanet kafilemiz, 
Bosfor Turizm’e ait otobüslerle İstanbul’dan Ramazan 
öncesi hareket ederek Kapıkule’den Avrupa’ya açılmıştı. 
Sofya’da kısa bir gezinti molasından sonra Belgrad’da 
öyle bir mekana uğradık ki bir an kendimi Alaaddin 
tepesinde geziyor sandım. Türüm türüm Osmanlı kokan 
Türk topraklarında dolaşıyor gibiydik. Coşkulu dalgalarla 
akan Tuna nehrini geçerken “Tuna nehri akmam diyor” 
sözleriyle başlayan “Plevne Marşı”nı mırıldanarak 
Kahraman direnişçi Gazi Osman Paşa’yı hatırlıyordum. 
Sonrasında o zamanki Yugoslavya topraklarından Zagrep 
ve Maribor’u geçerek Avusturya’nın üniversite şehri 
Graz’a ulaştık. 

ECDADIN AYAK IZLERI

Ecdadımızın ayak izlerinin bulunduğu Balkan 
ülkelerinden Viyana kapılarına kadar dayanan toprakları 
bir bir geçiyor, duygusal anlar yaşıyorduk. (Bundan kırk 
yıl sonra detaylı ziyaret fırsatı bulabildiğim Bosna-Hersek, 
Kosova ve Makedonya topraklarında bu duyguları çok 
daha yoğun bir şekilde yaşamıştık). Otobüsümüzden ilk 
indirdiğimiz görevli Viyana’da oldu. Artık Ramazan için 

Avrupa’ya görevli dağıtımı başlamıştı. 

Beş yıl sonra (1982) benim de görev yaptığım Linz ve 
Salzburg’a arkadaşlarımızı bıraktıktan sonra Almanya’ya 
girdik. Türklerin en çok yaşadığı yerlerden Münih ilk 
durağımızdı. Artık Otobüsümüzden bir kişi değil, birkaç 
kişi birden iniyordu. Çünkü kafilemiz Almanya ağırlıklıydı 

ve görev yapacakları yerler daha çok bu ülkedeydi. İrili 
ufaklı onlarca şehri yazmıyorum ama Stuttgart, Frankfurt, 
Köln derken Hollanda’ya ulaşmıştık. 

HOORN VE ALKMAAR

Benim avantajım en son durakta inmem oldu, 
böylece daha çok ülke ve şehir görmüş oldum. Artık 
Amsterdam’dan sonra bölgem olan Hoorn şehrine 
gelmiş bulunuyordum. İhtiyaç anında Alkmaar şehrinde 
de görev yapacaktım ama daha çok Hoorn’da kaldım. 
1975’te gittiğim Umre ziyaretini hariç tutarsak İlk yurtdışı 

deneyimim işte burada başlıyordu. 

Yel değirmenleri ve rengarenk laleler diyarı Hollanda’nın, 
nüfusu yüz binin altındaki bu küçük şehrinde 
vatandaşlarımız hasretle beklemiş olmalılar ki bizi 
bağırlarına bastılar. Zor şartlarda açtıkları daireden 
bozma mütevazı ve küçük mescitte çok tatlı ve bereketli 
bir Ramazan geçirdik. 

EZANIN ETKILEYICI GÜCÜ

Bundan 45 yıl önce henüz ezanların Avrupa’da açıktan 
okunmadığı yıllarda, Şehir içindeki mescidin caddeye 
bakan kapısında yalın sesle okuduğum ezanların tadını 
hala unutamıyorum. 

MEHMET EMIN PARLAKTÜRK
İlahiyatçı - Yazar
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Caddeden geçenlerden bir kısmı durup ezanı dinliyorlar, 
bir kısmı da geçerken arkaya bakarak yürüyorlardı. Güzel 
ses ve makamla yapılan İlahi çağrının ne kadar önemli 
olduğunu o zaman daha iyi anlamıştım. Namaz sonunda 
işçilerimizle soru cevap şeklindeki söyleşiler çok verimli 
geçiyor, susamış gibi soru soruyorlardı. Yaptığımız 
özel sohbetlere Hollandalı arkadaşları da katılıyordu. 
Hatta Allah’a ve ahirete inanmadığını söyleyen Ateist 
biriyle diyaloğumuz çok ilginçti. Adam kendisinin 
yakılmasını vasiyet etmiş, neden diye sorunca vücudumu 
kurtlar yemesin diye cevap vermişti. Ona, “Sen tekrar 
dirileceğine inanmadığına göre vücudunu kimin yediği 
önemli mi?” deyince aptallaşmıştı. 

TÜRK IŞÇILERININ SORUNLARI 

O yıllarda Avrupa baskısı yapan Tercüman gazetesi 
Amsterdam’da “Türk İşçilerinin Sorunları” başlıklı bir 
panel düzenlemişti. Talep üzerine ben de bir tebliğ 
sunmuş ve rapor şekline getirdiğim yirmi maddelik yazıyı 
Diyanet’le birlikte Çalışma Bakanlığına göndermiştim. En 
büyük sorunlardan biri “Din hizmetleri” idi. İşçilerimiz, 
Ramazan dışında da sürekli görev yapacak resmi imamlar 
istiyor, çocukları eğitecek, nikah, cenaze gibi dini 
ihtiyaçlarını giderecek bir yapılanma talep ediyorlardı. 
Ayrıca çalıştıkları iş yerlerinde de ibadetlerini rahatça 
yapabilecekleri yasal güvence istiyorlardı. 

SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA

Ne yazık ki Devlet yetkililerimiz Avrupa’ya işçi 
gönderirken muhatap devletlerle yapılan anlaşmalarda 
yukarıdaki haklara hiç değinmemişlerdi. İşçilerimizi, 
“Saldım çayıra, Mevlam kayıra” mantığıyla Avrupa’nın 
kucağına atıvermişlerdi. Oysa diğer ülkelerden gelen 
işçilerin hepsi, yapılan anlaşmalarla her türlü dini, 
sosyal ve ekonomik haklara sahipti. Şüphesiz bu 
eksiklikler, yukarıdaki panelde sunulan tebliğ ve raporlar 
gibi benzeri taleplerle sonradan dikkate alınmış ve 
ilk olarak 1979 yılından itibaren ücretleri dernekler 
tarafından karşılanmak kaydıyla, 6 aylık sürelerle din 
görevlileri gönderilmeye başlanmıştı. 1980’li yılların 
ortalarına doğru da “öğretmen” sıfatıyla resmi görevli 
uygulamasına geçildi.

 

ÇOCUKLARIN DIN EĞITIMI

Yurtdışı Din Hizmetlerinin en önemli ayağını çocukların 
eğitimi teşkil eder. Başlangıçta tüm okullarda papazlara 
terk edilen Müslüman çocuklar sonraları Türkiye’den 
gelen öğretmenlerle kurtarılmış ve hem Türkçe hem Din 

Derslerini almaya başlamışlardır. Daha sonraları görev 
yaptığım Avusturya, Almanya ve Avustralya’da bunun acı 
örneklerini yaşadım. Size çarpıcı iki olay anlatayım:

MÜSLÜMANLARI PAPAZLAR EĞITIYORDU

Kırk kadar Türk çocuğunun devam ettiği bir Alman 
okulunda insaflı bir öğretmen olan Papaz Rittel, bir gün 
Türk Derneğine telefon ederek şöyle diyordu: “Bu kırk 
çocuk Müslüman çocuklarıdır. Ben kendi çocuklarıma 
Hıristiyanlığı öğretiyorum. Fakat bu Müslüman çocukları 
ile aylardır alakadar olunmuyor. Bu çocuklar ne olacak, 
bunlar dinsiz yetişirse yarın felaket olur, eğer bunların 
anarşist olmasını istemiyorsanız lütfen bunlar ile alakadar 
olunuz.” 

DIN DERSINI BOŞ GEÇIREN ÇOCUKLAR

İkinci olay Avustralya’dan. Görevli olduğum Melbourne 
(Melburn)’da hafta sonları Broadmeadows Türk-
İslam Cemiyetinin Kur’an Kurslarında okumaya gelen 
öğrencilere sormuştum: “Okulda din dersiniz yok mu” 
“Var” dediler. “Öğretmen kim?” deyince; “Bir Papaz ama 
biz o derse girmiyoruz, dışarı çıkıp oynuyoruz” cevabını 
verdiler. Bu duruma çok üzülmüştüm. Her öğrencinin 
din eğitimi alması evrensel bir haktır ilkesini bildiğim için 
hemen Cemiyet yönetimiyle görüştüm: “Bu çocukların 
da din dersi almaya yasal hakları var, bunu sağlayalım” 
dedim. “Hocam, öğretmen yok” dediler, “Ben varım ya!” 
deyince şaşırdılar. 

INGILIZCE DIN DERSI

Yönetimle birlikte Okul müdürlüğüne gidip bunun 
mümkün olup olmadığını sorduk. Müdür’ün söylediği 
şuydu: “Okulumuzda öğretmenlik yapmak için; Yüksek 
Diploma, Öğretmenlik Belgesi ve İngilizce bilmek gerekir.” 
Herkes bana döndü. Dedim ki: “Sadece İngilizce belgem 
yok ama buraya geldiğim günden beri gittiğim Resmi 
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İngilizce Kursundan belge alabilirsem, diğer iki belgeyi 
Türkiye’den getirmiştim” dedim.” Kurstan da bu 
belgeyi alacağıma emindim, çünkü 3 aşamalı kursun 
2.aşamasını yarılamış ve artık İngilizceyi konuşabilir 
durumdaydım. 

Hocalarım da bunu biliyordu ve yönetime olumlu 
not verince Kurstan belgeyi aldım. Cemiyetimiz, 
bendekilerle birlikte üç belgeyi ekleyerek Okula resmi 
bir yazı yazıp Müslüman öğrenciler için dindersi 
talebinde bulunduk ve ben de böylece “Dallas Primary 
School”da İngilizce Dindersi vermeye başladım. Bu 
öğrenciler arasında Türklerden başka, Arap, Arnavut, 
Pakistanlı, Afrika kökenli gibi pek çok Müslüman 
çocuklar da vardı. Bu çalışmamız çevrede büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştı.

ADELAIDE’DE KAPALI AFGAN MESCIDI

Avustralya’nın Olimpiyat şehri Adelaide’yi gezerken 
rastladığımız bir mescit yüreğimi sızlatmıştı. 
Kapısındaki yazıdan Mescit olduğunu anladığım 
metruk bina ibadete kapalıydı. 

Afganlıların yaşadığını sonradan öğrendiğimiz bu 
bölgedeki insanlarla görüştüğümüzde acı gerçeği 
öğrendik. Anlattıkları şuydu: Dedeleri Afganistan’dan 
deveci olarak buraya getirilip yerleşmişler. Bu mescit, 
ta o zaman yapılmış ama yıllar geçtikçe dini hayat 
zayıflamış, ibadetler terk edilmiş ve mescide kimse 
uğramaz olmuş. Avustralya’daki eğitimin ve sosyal 
hayatın da etkisiyle yetişen sonraki kuşaklar dinlerini 
unutup Hıristiyanlaşmışlar. 

Hiç Müslüman kalmayınca da mescit kapanmış… 
Görüldüğü gibi, ailede dini hayatın yaşanması ve 
okullarda din eğitimin olması ne kadar önemli!

SIDNEY’DE BIR YILDIZ

Doğa harikası bir liman şehri olan Sidney’i anlamlı 
kılan 1986’da temeli atılıp üç yıl içinde tamamlanan 
Auburn semtindeki Gelibolu Camiidir. Avustralya 
ile aramızdaki ortak tarih dikkate alınarak verildiği 
için Caminin adı anlamlıdır. Biliyorsunuz, (Anzac: 
Australian and New Zealand Army Corps) Avustralya 
ve Yeni Zelanda, İngilizlerin paralı askerleri olarak 
Çanakkale Muharebelerinde Gelibolu yarımadasına 
ortak çıkartma yapmışlardı. İşte bu isim, oraya bir 
göndermedir ve sitem niteliğinde o tarihi hadiseyi 
hatırlatmaktadır. Biz böyle bir milletiz.

Osmanlı tarzında kubbeli ve çifte minareli bu 
caminin yapımında kullanılan taş ve mermerler ile 
ufak parçalardan oluşan ve hiç çivi kullanılmadan 
bir araya getirilen keresteden mamul ana giriş 
kapısı, Türkiye’den getirilmişti. Özel sipariş verilen 
halısıyla 25 adet kristal avize de yine İstanbul’dan 
siparişti. Camide, hemşerimiz Hattat Hüseyin 
Öksüz’ün kaleminden çıkan Celi Sülus tarzındaki 
hat sanatı ile işlenmiş büyük ve küçük kubbeler ve 
çevresindeki süslemeler de Türk ustalarının elinden 
çıkmıştı. Avlusundan girdiğiniz zaman sanki kendinizi 
Türkiye’deymiş gibi hissediyorsunuz. Böyle bir yerde 
namaz kıldırmayı ve vaaz etmeyi bize nasip ettiği için 
Allah’a şükürler olsun. 

PAPAZLARLA IFTAR BULUŞMASI

Almanya’ya davetli gittiğim yıllarda Ludwigsburg’da 
bir Ramazan iftarında papazlarla bir araya gelmiştik. 
Geleneksel olarak her Ramazanda cami cemiyetleri 
kilise görevlilerine iftar verirdi. Yanı başıma oturan 
iki papazın davranış ve konuşmalarından iyi eğitim 
gördükleri belliydi. Konuşmamızın bir yerinde onlara, 
niçin Allah’a Baba, Hz.İsa’ya da Allah’ın oğlu dediklerini 
sordum. Sağımda oturan cevapladı: “Çünkü, bizim 
babamız insan, İsa Mesih’in babası Tanrı’dır. Bu sebeple 
o Tanrı’nın oğludur” dedi. Hıristiyanlar Hz.İsa’ya “Jesus 
Christus” diyorlar. Peki dedim, “İlk İnsan Hz.Adem’in de 
babası yoktu, ona niye Tanrı’nın oğlu demiyorsunuz?” 
Bir an şaşkınlık yaşadılar, sonra az ötedeki vaziyeti 
kurtarmaya çalıştı: “Biz, İsa Mesih’e biyolojik olarak 
Tanrı’nın oğlu demiyoruz! O, manevi yönden oğludur.” 
Bunun üzerine ben; “O halde Hz.Adem de Allah’ın 
manevi yönden oğludur” deyince ne söyleyeceklerini 
bilemedikleri için olsa gerek lafı değiştirmek zorunda 
kaldılar. Bense alacağımı almıştım.
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VIYANA’DA DUYGUSAL ANLAR

Bir hatıramı da Avusturya’dan vereyim. 1982 
Ramazan’ında resmi görevli gittiğim Linz Şehrinde 
gündüzleri herkes çalıştığı için cemaatin az olmasından 
yararlanarak bir Dernek yetkilileriyle Viyana’ya 
gitmiştik. Camide tanıştığımız insanların Konya’lı 
olduğumu öğrendikten sonra Ali Sağir’i sormaları 
beni duygulandırmıştı. Ali Hoca soyadını, Arapça’da 
Küçük demek olan “Sağir” olarak kullanıyordu. Fırsat 
bulup gittiğim Avusturya’nın her bölgesinde Ali 
Hoca biliniyordu. Demek ki, belleklerde yer edecek 
çok güzel hizmetler yapmış ve insanlarda kalıcı izler 
bırakmış diyerek kendisini takdir ettim. Unutulmayan 
Konyalılardan bir de Hacı Ali Kap Hocaydı. Onun da 
Avusturya’da herkes tanıyor, bana soruyordu. Bu şunu 
gösteriyordu: Samimiyet ve gayretle yapılan her görev 
ve hizmet asla boşa gitmiyor, atılan tohumlar yeşererek 
canlı bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi hayatta 
olmayan her iki hocamıza da Allah rahmet eylesin. 

HOCA SEVGISI VE IFTAR-SAHUR DAVETLERI

Yurtdışı Ramazan görevlerimde hep şahit olmuşumdur. 
Cemaat bizleri iftara davet etmek için yarışa girer, 
herkes bir gün sıra alırdı. Birinde daha ilk gün 30 günlük 
sıra dolmuştu. Bayram gününü de Başkan almıştı. 
Sonradan sıra almaya gelenler boş dönüyor, yöneticilere 
gönül koyuyorlardı. Pek çok kişi hocayı iftara davet 
edemeyeceği için üzgün ve huzursuzdu. 

Bunlardan biri ben hocamızı sahura almak istiyorum 
diye bir teklif getirince, Dernek Başkanı benim fikrimi 
sordu. Ben de olabilir deyince bu kez Dernekçe sahur 
listesi yapılmaya başlandı. Kısa sürede o da doldu. 
Böylece Bayram dahil 61 gün boyunca her evi ayrı ayrı 
ziyaret edip hem iftar ve sahur yaptık hem de ev halkıyla 

tanışıp dini sohbet yapma imkanı bulduk. Ramazan’ın 
bereketlerinden biri de işte buydu.
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RAMAZAN DA NASIL BESLENMELIYIZ?

Bu ay bize şifa olsun 11 Ayın sultanını ramazan ayını 
evlerimize misafir ediyoruz. Oruç tutma, hem manevi 
hem de nefsimizi kontrol ederek sağlıklı beslenmeyi 

öğretiyor. Ramazan da beslenme vücuttaki toksinlerden 
arınmamıza yardımcı oluyor. Kişi Beslenme değişikliği 
nedeniyle sindirim sisteminde birçok rahatsızlıklarla 
karşılaşabiliyor. Onun için oruç tutarken beslenmemize 
dikkat etmeniz gerekiyor. Ramazan da yaşam şekli 
tamamıyla değişiyor. Beslenme, uyku su tüketimi tamamıyla 
farklı şeklide ilerliyor. 

Ramazan da hareket kısıtlanabiliyor. Ve bu da sindirim 
etkiliyor. Uzun süre açlıklar olunca hareketsizlik kaçılmaz 
oluyor. 

Ramazan ayında öğün sayısının azalması ve uzun süre 
aç kalmakla günlük alınan enerjinin düşmesi ve sıvı 
tüketiminin de azalmasına bağlı olarak metabolizma hızı 
yavaşlamaktadır. İlk günlerde kilo verimi gerçekleşiyor gibi 
görülse de açlıkla birlikte insülin yapımı artar. Tüketilen 
yemeğe insülin cevabı yüksek olur. Uzun süreli açlık sonrası 
vücudumuz yağ depolamaya daha meyillidir. Bu nedenle 
ramazandaki beslenme şekliniz ne ağırlık kazanımını ne 
de artışını destekleyecek şekilde olmalıdır. Onun içindir 
ki beslenmenizi kontrol etmez iseniz kilo alımının yüksek 
değer de olacağı göz önünde olmalıdır. Metobolizmanızın 
bu dönemde duraksamadan çalışıp kilo veriminin 
gerçekleşmesini istiyorsanız mutlaka sahura kalkınmalıdır. 

SAHURDA BESLENME DE ÖNEMLI NOKTALARI ŞU 
ŞEKILDE SIRALAYABILIRIZ

Sahura gereken zamanı ayırın. Sahura kalkmayı asla ihmal 
etmeyin. Sahur yemeğini doyurucu, besleyici ve su oranı 
yüksek besinlerle oluşturun. Sahuru proteinli ve lifli gıdalar 
açısından zengin tüketin. Yumurta, kefir, peynir, süt, yoğurt 
gibi proteini yüksek bir öğün sizi gün boyu tok tutacaktır. 
Sahur da posa alımınızı artırmak için bol domates, salatalık, 
yeşillik, kuru kayısı, kuru erik, hurma, kuru incir ve su 
içeriği yüksek taze meyveler tüketebilirsiniz.  Tuzlu besinler 
kullanmamaya dikkat edin. Oruç sonrası sahura kadar bol 
su tüketin. Asitli içeceklerden sakının. Sahur da kızartma, 
kavurma gibi besinler tüketmemeye az yağlı besinler 
tüketmeyi tercih edin. Yemekten ziyade kahvaltı yapmaya 
özen gösterin. 

Sahurda tüketmek için tok tutucu besinler şu şekildedir.

Yumurta, tok tutucu özelliğiyle birlikte anne sütünden 
sonra en kaliteli proteindir. Bugüne kadar yapılmış araştırma 
sonuçlarında yumurta içeren bir öğünün iştah artırıcı bir 
hormon olan ghrelinin azalmasını sağladığını ve daha uzun 
süre tokluk sağladığı kanıtlanmıştır. Besin değeri açısından 
da zengin bir besin olduğunu bilmeyen yoktur. Protein, folik 
asit, fosfor, demir, çinko açısından zengin bir besindir.

Yoğurt, Ramazan da öğün sayısı azaldığı için sindirim 

sisteminde birçok rahatsızlıkla karşılayabileceklere, 
probiyotik yoğurt tüketmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. 
Bağırsak problemlerinize bire bir çözüm. Yoğurt içerdiği 
dost bakterilerle bağırsak sağlığının korunmasını sağlarken 
aynı zamanda dengeli protein yağ ve karbonhidrat içeriğiyle 
uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.

Meyveler, İftar saatleri geç vakitte olunca ara öğün yapma 
fırsatları da azalabiliyor. Ama elinizden geldiği sürece yemek 
sonrası yapılacak ara öğünler ve sahur da tüketeceğiniz 
meyve çok önemli. Hem lif açısından tokluk hissiyatını 
arttırdığını ve yüksek su içerikleriyle susuzluk hissiyatınıza 
yardımcı olur.

Yağlı tohumlar olarak ceviz, fındık, badem gibi yağlı 
tohumlar içeriklerinde faydalı yağ asitleri ve tok tutucu 
özelliklerine sahiptir.  Badem, Karbonhidrat, protein, 
doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, 
magnezyum, çinko, a, b, c ve e vitamini içerir. Omega-3 
açısından zengin olan ceviz ise kalp sağlığında ve stresi 
önlemede etkilidir. Tuz sebebiyle gün içerisinde susuzluğun 
artmaması için tuzsuz kavrulmamış yağlı tohumları tercih 
ediniz.

IFTARDA BESLENME DE ÖNEMLI NOKTALARI ŞU ŞEKILDE 
SIRALAYABILIRIZ 

Orucunuzu 1 bardak suyla açtıktan sonra 1 hurma yiyin 
ki kan şekerinizi düzenlesin.  Başlangıçta çorbanızı eksik 
etmeyin. Az yağlı besinler, bol yeşillikli salatalar, sebzeler 
tüketin. Akşam yemeğine çok fazla yük bindirmeyin.  
Ana yemek olarak balık, zeytinyağlı sebze yemekleri, 
kurubaklağiller, kırmızı et, beyaz et tercihlerinizden yana 
olsun. Tüm besin gruplarından, yemeniz gerekir. İftar da 
hafif yenmelidir. Tatlı tercihlerimizi sütlü tatlılardan yana 
kullanılırken, yemekten 2 saat sonra tüketin. Salçalı yağlı ve 
baharatlı yiyeceklerden uzak durun.  Sıcak pide yemeyin. 
Meyveyi ihmal etmeyin.

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

Bize şifa gibi gelecek ramazan ayında SAĞLICAKLA KALIN…

NUR AÇLAN
Diyetisyen
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 ‘KONYA’DA ETLIEKMEK 
CEMO’DA YENIR’

1984 yılından beri Konya’da etliekmeğin vazgeçilmez bir 
Konya markası olarak başta Konyalılar olmak üzere yerli ve 
yabancı misafirlerle buluşturan Cemo Etliekmek, Nalçacı, 

Selçuklu’da damak zevkine hitap eden restoranlarıyla 
hizmetini sürdürüyor

1984 yılından itibaren kaliteli lez-
zet anlayışından ödün vermeden, 
güler yüzlü personeliyle, temiz 

ve nezih restaurantları ile hizmet veren 
Cemo Etliekmek – Restaurant verdiği 
hizmetler ile adından söz ettiriyor. Cemo 
Nalçacı ve Cemo Selçuklu şubelerinden 
hizmet veren Cemo Etliekmek – Resta-
urant yakın zamanda farklı konsepti ile 
Meram’da açacağı şube ile adından söz 
ettirmeyi sürdürecek. Cemo Etliekmek 
– Restaurant’ın ikinci kuşak temsilcile-
rinden Veli Karamercan, 1984 yılından 
itibaren kaliteli lezzet anlayışından ödün 
vermeden Konyalılara hizmet ettikle-
rine dikkat çekerek, “Cemo Restaurant 
1984 yılından itibaren kaliteli lezzet 
anlayışından ödün vermeden, güleryüzlü 
personeliyle, temiz ve nezih 2 restaurantı 
ile değerli müşterilerine hizmet ver-

mektedir. Cemo Restaurant üstün hizmet 
anlayışıyla “Çeyrek Asırlık” lezzet kalitesi 
ve tecrübesiyle müşterilerini ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz. Cemo Nalçacı, Cemo 
Selçuklu olmak üzere 2 restaurantımızla 
Konyalılara ve Konya dışından gelen misa-
firlerimize hizmet vermekteyiz.  Cemo ailesi 
olarak “Konya’da Etliekmek Cemo’da yenir” 
sloganı ile hem Konya mutfağının hem de 
ülkemizin diğer lezzetli yemekleri ile damak 
zevkinize hitap etmeye devam etmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz.  Uzun yılların 
tecrübeleri neticesinde, dekorasyondan 
menüye, konseptten lezzete, dünya stan-
dartları ve kaliteleriyle yarışacak bir mekan 
ortaya çıkardık. Değerli müşterilerimizle 
bir “Çeyrek Asır” daha geçirmek dileği ile 
yatırımlarımıza ve hizmet standartlarımızı 
artırmaya yönelik çalışmalarımızı  her ge-
çen gün artırıyoruz” diye konuştu.

 ‘KONYA’DA ETLIEKMEK 
CEMO’DA YENIR’

‘CEMO 3 ŞUBESİ İLE ÇITASINI 
YÜKSELTECEK’

1984 yılından beri Konya’da etliek-
meğin vazgeçilmez bir Konya markası 
olarak başta Konyalılar olmak üzere yerli 
ve yabancı misafirlerle buluşturduklarına 
dikkat çeken Karamercan Meram’da hiz-
mete açacakları 3 şube ile hizmet çıtalarını 
yükselteceklerini söyledi. Karamercan, “3. 
Şubemiz Cemo ailesi adına ustalık eseri 
olarak ifade ettiğimiz bir şube olacak. 3. 
Şubemizi Meram Belediyesi’nin yanında 
bulunan iş merkezinde hizmete açacağız.  
Bu şubemizin kapasitesi 500 kişilik olacak. 
Yeni açacığımız şubemizde teras alanları, 
VİP toplantı salonları ile müşterilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız” şeklinde 
konuştu.

‘KALİTE, HİJYEN VE GÜLERYÜZDEN 
TAVİZ VERMİYORUZ’

1984’den bugüne kalite, hijyen ve güler 
yüzden taviz vermediklerini ifade eden 
Karamercan, “İşletmemizden kendi etimizi 
kendimiz et entegre tesisimizde üretiyo-
ruz. Etlerimiz tüm şubelerimizde standart 
çıkıyor. Tüm lezzetlerimiz ve hizmetimiz 
tüm şubelerimizde aynı kalitede. İşlet-
memiz yerli ve yabancı misafirlerimiz ile 
devlet adamlarımız yoğun ilgi gösteriyor. 
Ramazan’a özel hazırladığımız menüler ile 
de Ramazan da misafirlerimizi ağırlayaca-
ğız. Bu ramazanda da Konyalıların uğrak 
noktası olacağız”
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ğız. Bu ramazanda da Konyalıların uğrak 
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TÜRBEÖNÜ’NDE RAMAZAN

Çocukluk ve gençlik dönemim Civar Mahallesi’nde geçti. 
Mevlâna Celaleddin Rumî Dergâhının arka tarafında 
bulunan mahallede önceden Mevlâna muhibbanı      

              otururmuş. Mahalleye dergâhın yakınında yer aldığı 
için “Civar” adı verilmiş. Mahallemizdeki bazı sokaklara da 
Amil Çelebi, Eflaki Dede, Emir Alim Çelebi ve Ulu Arif Çelebi 
gibi Mevleviliğe mensup şahsiyetlerin adı verilmiş. Evimiz 
ise Ulu Arif Çelebi Sokağı’nda dergâhı gören bir konumda 
bulunuyordu. Gülbahçesi’nin duvarı ile avlu duvarımızın 
arasında Ulu Arif Çelebi Sokağı’nı Aslanlı Kışla Caddesi’ne 
bağlayan ince bir yol bulunuyordu. 

İlkokul üçüncü sınıfa geçtiğimiz yıl Sedirler’den Civar 
Mahallesi’ndeki evimize taşınmıştık. Sedirler buraya göre daha 
kenar bir mahalleydi ama orada da çocukluğumuzu doya 
doya yaşamıştık. Tabii Türbeönü daha merkezî bir yer olduğu 
için eski mahallemize göre daha kozmopolit bir yapıya sahipti. 
Mahalle sakinleri genellikle Konyalıydı ama farklı şehirlerden 
Mevlâna Türbesi’ni ziyarete gelenler eksik olmuyordu. Onun 
için mahallede ramazan ayları diğer aylara göre daha hareketli 
geçiyordu. Çocukluğumuzda ramazanlar yaz gününe denk 
geldiği için günler de bir hayli uzundu. Ama çocuk olduğumuz 
için günlerin uzun olması bizleri pek fazla etkilemiyordu. Yine 
ramazan öncesinde olduğu gibi Gülbahçesi’nin bulunduğu 
alanda oyun oynuyorduk. Gülbahçesi henüz o dönemde boş 
bir arsaydı. Arsanın etrafının da sadece bir bölümü duvarla 
çevriliydi. Aslında etrafının duvarla çevrili olması bizim için 
daha güvenli bir ortam sağlıyordu. 

Yaz tatili olduğu için mahalledeki arkadaşlarımızın çoğunluğu 
Kur’an kursuna giderdi. Kursa gitmeyenler de ya babasının 
dükkânına ya da başka bir yere çalışmaya giderdi. Dergâhın 
doğu duvarının bitişiğinde bizim “Beşler” dediğimiz “Ahmet 
Eflaki Türbesi” bulunuyordu. Duvarlarının önemli bir kısmı 
yıkık olan bu türbeye biz içerisinde betondan beş sanduka 
bulunduğu için “Beşler” derdik. Buranın önemli bir Selçuklu 
türbesi olduğunu ise daha sonraki yıllarda öğrendik. Türbenin 
kuzey duvarı tamamen ayakta olduğu için öğleden sonra 
duvarın arkası gölgede kalırdı. İşte burası mahalledeki 
çocukların ve gençlerin buluşma noktasıydı. Kur’an kursundan 
çıktıktan sonra cüz ve Kur’an-ı Kerimlerimizi evlerimize bırakıp 
doğruca türbenin gölgesine giderdik. Tüm arkadaşlarımız 
orada toplandığı için bazen sohbet eder, bazen de oyun 
oynardık. En çok oynadığımız oyunlardan biri tabii ki futboldu. 
İkindi serinliği çöktüğü zaman o boş arsada çift kale maç 
yapardık. Hatta işi daha ileri götürüp oraya ahşaptan iki kale 
yapıp sahaya kireçle çizgiler çizmiştik. Sahamız böylelikle 
kalesi ve çizgileri olan nizami bir futbol sahasına benzemişti. 
Oruçluyken her ne kadar futbol bizi yorsa da neredeyse her 
ikindiden sonra yine maç yapardık. Yemeği pek aramazdık 
ama yaz günü olduğu için susardık. Akşam iftarı açınca bu 
susuzluğumuz da yorgunluğumuz da geçerdi. Ertesi gün aynı 
şekilde aynı saatte maça devam ederdik.

O yıllarda mahallede hayat vardı. Komşuluk ilişkileri son 
derece güçlüydü. Komşular sanki akaraba gibi birbiriyle 

oturup kalkar, acı ve tatlı günlerinde hep birbirinin yanında 
olurdu. Düğün birlikte yapılır, cenaze birlikte kaldırırlırdı. Biz 
çocukların Beşler’in arkasında toplandığımız gibi kadınlar da 
evlerin yakınında bizi görecek bir gölgelikte toplanırlardı. Onlar 
da orada oturup sohbet eder, el işi yaparlardı. İftardan önce de 
kalkıp sofra hazırlamak için eve giderlerdi. Yemekler gündüz 
hazırlandığı için pek fazla telaş etmezlerdi. Mahalle orada 
oturan herkes için adeta korunaklı bir yerdi. Mahalleli arasında 
yardımlaşma ve dayanışma hat safhadaydı. Mahallede fakir 
fukara gözetilir, yolcuların hakları da göz ardı edilmezdi.

Çok yorulsak da çocuk olduğumuz için iftar topunu 
ve akşam ezanını duymadan eve girmezdik. İftar topu 
Alâeddin Tepesi’nden atıldığı için sesi bizim mahalleden 
çok iyi duyulurdu. Zaten Sultan Selim Camii de yakınımızda 
olduğu için ezan sesi de sanki sokağımızda okunuyormuş 
gibi duyulurdu. Topu ve ezanı duyunca koşarak evlerimize 
giderdik. İftardan sonra akşam namazını kılıp hiç vakit 
kaybetmeden dışarıya çıkardık. Zaten buluşma yerimiz belli 
olduğu için ekip tamamlanınca Türbeönü’ne doğru hareket 
ederdik. Türbeönü mahalleye göre daha hareketli bir yerdi. 
Zira orada Sultan Selim Camii bulunduğu için yakın ve uzak 
mahallelerden gelenler eksik olmazdı. Hatta bu kalabalık 
içerisinde yerli ve yabancı turistler de bulunurdu. Çam 
ağaçlarının bulunduğu meydan sanki bir karnaval yeri gibi 
olurdu. Seyyar satıcılar, vaaz dinlemek için gelenler, vakit 
geçirmeye gelenler, oyun oynayan çocuklar meydana ayrı bir 
canlılık katardı. 

Sultan Selim Camii şehrin selatin camilerinden biri olduğu 
için Türbeönü ramazanda ayrı bir çekim merkezi olurdu. 
Gündüzler gibi geceleri de meydan kalabalık olurdu. Günler 
öncesinden caminin minareleri arasına mahya takılırdı. Mahya 
da meydana ayrı bir görünüm kazandırırdı. Konya’nın en 
üzlü vaizleri Sultan Selim Camii’nde vaaz ederdi. Gündüzleri 
vakit namazlarından önce hafızlar, talebeler mukabele 
okurdu. Ramazanda Türbeönü’nü manevi bir iklim kuşatırdı. 
Oraya gelen herkes gibi biz çocuklar da bu manevi iklimden 
ziyadesiyle istifade ederdik. Bu hengame ve koşturmaca 
içerisinde bir ayın nasıl geçtiğini bile anlayamadan ramazan 
biter ve eski hayatımıza dönerdik. Ramazanın başında 
birkaç gün teravih namazını Sultan Selim Camii’nde kılsak 
da sonraki günlerde namazı daha hızlı kıldıran imamların 
görev yaptığı Bulgur Tekke Mescidi ve Nuh Efendi Mescidi’ne 
giderdik. Namazı hızlı kılmaktaki amacımız teravihten sonra 
da kendimize oyun zamanı elde etmekti. Teravihten sonra 1-2 
saat daha vakit geçirdikten sonra evlerimize dönerdik.

Aradan uzun yıllar geçti ve biz o güzel günleri özlüyoruz. 
Belki ramazanlar yine o dönemde olduğu gibi aynı güzellikte 
yaşanıyor ama artık o eski samimiyeti bulabilir miyiz, 
bilemiyorum! Kuşkusuz insan hayatının her döneminin 
ayrı bir güzelliği var ama çocukluk yıllarının galiba ayrı bir 
yeri var. Bizler büyüyüp yaşlansak da ramazanlar yine aynı 
manevi iklimi şehrimize, mahallemize, sokağımıza, köyümüze 
getiriyor. 

AHMET KUŞ
Araştırmacı - Yazar

70



71



Konya’nın en büyük ve doğal 
kır düğün bahçesi olarak 
Konyalılara hizmet veren 

Mavera Kır Düğün Bahçesi 11 Ayın 
sultanı Ramazan’a ayına hazırlıklarını 
tamamladı. Mavera Group bünyesinde 
barındırdığı tesisler ile Ramazan coş-
kusunu dolu dolu yaşatıyor.  Mavera 
Group olarak Konya’da yıllardır düğün 
sektöründe öncülük ettiklerine dikkat 
çeken Mavera Group Genel Müdürü 
Ali İnal, “Konya’nın en büyük gerçek 
kır düğün bahçesine sahip olmanın 
gururunu her zaman yaşıyoruz. İşlet-
melerimize gelen misafirlerimizi her 
sene Konya düğün adetini geliştirdiği-
miz inavasyonlar ile birlikte unutulmaz 
dakikalar geçirmelerini sağlıyoruz. 
Bunun yanı sıra Konya’ya hizmet eden 
3 ayrı kapalı salon havuz başı bahçesi 
açık hava terası ile beraber Mavera 

MAVERA GROUP RAMAZAN’I DOLU 
DOLU GEÇIRIYOR 

Mavera Group bünyesinde barındırdığı tesisler ile Ramazan coşkusunu dolu dolu yaşatıyor. 
Mavera Group ayrıca geleneksel Konya düğün pilavı lezzetini paket servisi ile evlere getiriyor

Düğün Merkezi de programlarına devam 
ediyor. 4 yıl önce açılan düğün merkezi 
şubemiz Konyalılar tarafından büyük ilgi 
gördü. Buradan tüm halkımıza bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum. Kon-
ya’nın düğünde yeniliklere ihtiyacı var. 
Yeni açılacak olan şubemiz vuslat PRE-
MİUM daha önce görülmemiş bir düğün 
konsepti ile bu yaz sonu hizmet vermeye 
başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

TARİHLERDE BÜYÜK YOĞUNLUK VAR

Bu yıl düğün tarihlerinde büyük 
yoğunluklar olduğuna dikkat çeken 
İnal, “Geçirmiş olduğunuz pandemi 
döneminde maalesef düğünlerden uzak 
kaldık. Evlenmek isteyenler tarihlerini 
ertelemek zorunda kaldı. Bu sene tüm 
şubelerimizde tarihlerimizde büyük bir 
yoğunluk var” ifadelerini kullandı.

MAVERA, RAMAZAN’ A HAZIR 

Mavera Group olarak Ramazan’a 
hazır olduklarını ifade eden İnal, “Pan-
demi döneminde iftarlarda insanlarımızı 
bir araya getiremedik. Bu sene isteyen 
misafirlerimiz için 1 kişiden 10 bin kişiye 
kadar açık ve kapalı alanlarımızda Rama-
zan özel sahne programlarımızla beraber 
gelen misafirlerimize güzel bir iftar 
geçirmelerini için rezervasyonlarımızı 
başlattık. Ramazan’ın ilk gününden bu 
yana Konyalı hemşerilerimiz tarafından 
işletmelerimize yoğun ilgi söz konusu. 
Yine Konyalı hemşerilerimiz ile gelenek-
sel Konya Pilavı lezzetini Konya’nın her 
yerine kişiye özel paketlenmiş servis hiz-
metimizle ulaştırıyoruz. Ramazan ayının 
tüm İslam alemine ve Konyalı hemşe-
rilerimize hayır ve bereket getirmesini 
diliyorum” şeklinde konuştu.

VİZYONUMUZ ÖNCE KONYA 
HALKINI KAZANMAK

Mavera olarak önceliklerin Konya 
halkını kazanmak olduğuna dikkat çeken 
İnal, “Pandemi döneminden sonra eko-
nomide maalesef bazı zorluklarla karşı-
laşıldı. Evlenmek isteyen düğün yapmak 
isteyen misafirlerimizi Mavera olarak her 
zaman düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz 
çeşitli kampanyalarla evlenecek çiftleri 
ve düğün yapacak misafirlerimizi ekono-
mik paketlerimizle rahatlatmayı planlı-
yoruz. Misafirlerimiz rezervasyonlarını 
erken yaptırmaları kendileri için çok 
daha avantajlı olacaktır. Sadece hazır-
ladığımız ekonomik paketlerle kalmayıp 
düğün yapacak olan her misafirimiz için 
iş ortaklığı yaptığımız mobilya beyaz 
eşya altın gelinlik damatlık organizas-
yon ekipleri ile beraber çalışıp avantajlı 
alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Mavera 
olarak vizyonumuz önce Konya halkını 
kazanmak” diye konuştu.
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Selçuklu Belediyesi 2 Nisan Dünya 
Otizm Farkındalık Günü sebe-
biyle otizmli çocukların kendi 

emekleriyle yaptığı ebru çalışmalarının 
sergi açılışı ve SOBE Vakfı’nda düzenle-
nen otizmli çocuklar ve ailelerine verdiği   
iftar daveti  ile iki anlamlı etkinliğe imza 
attı.   Yürüttüğü çalışmalarla Otizm ko-
nusunda farkındalık oluşturmaya devam 
eden Selçuklu Belediyesi 2 Nisan Dünya 
Otizm Farkındalık Günü kapsamında iki 
etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerden ilki 
olan  SOBE’de eğitim alan çocukların yap-
tığı ebru sanatı sergi açılışı protokolün de 
katılımıyla Kent Plaza fuaye alanında ger-
çekleşti.  Diğer etkinlikte ise SOBE Vak-
fı’nda otizmli çocuklar ve aileleri Selçuklu 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen  
iftarda bir araya geldi.  Selçuklu Belediye-
si ve SOBE Vakfı’nın ev  sahipliğinde ger-
çekleşen iftar davetinde Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 25. ve 
26. dönem Konya Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 

Solmaz,Konya İl Emniyet Müdürü Engin 
Dinç,  KOP Bölge İdare Başkanı Mahmut  
Sami Şahin, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir 
Derin, AK Parti Konya İl Başkan Vekili 
Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer,  SOBE Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler hazır 
bulundu. 

‘SOBE’MİZİ BİR ÇOCUK 
GİBİ BÜYÜTTÜK VE BUGÜNLERE 

GETİRDİK’

Ramazan Ayının ilk gününün anlam-
lı bir güne denk geldiğini ifade ederek 
sözlerine başlayan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Aslında 2 
Nisan’ları biz gün boyu dolu dolu yaşıyo-
ruz. Hem SOBE’de hem de dışarıda farklı 
faaliyetler gerçekleştiriyoruz ama bugün 
tabi ki Ramazan’ın da ilk gününe denk 
gelmesi nedeniyle bu çalışmaları sınır-
lamak zorunda kaldık. Biraz da korkarak 
böyle bir iftar organizasyonunu planladık. 
Ramazan’ın ilk günü ve böyle bir gün-
de misafirlerimiz katılmakta tereddüt 

yaşarlar mı diye düşündük ama görüyo-
rum ki hem protokolümüz hem de değerli 
misafirlerimiz çok büyük ilgi gösterdiler. 
Ben bütün misafirlerimize katılımlarından 
ötürü teşekkür ediyorum. SOBE belki Tür-
kiye’de değil dünyadaki en önemli otizmli 
bireyler eğitim merkezlerinden bir tanesi. 
Burada çok şükür 4 yıldır eğitim faaliyet-
lerini çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz. 
Tabi ki Selçuklu Belediyesi olarak başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşek-
kür ediyorum. Vakıf yönetimimize başta 
vakıf başkanımız olmak üzere teşekkür 
etmek istiyorum çok büyük emekleri var. 
SOBE’nin bu günlere gelmesinde onların, 
eğitim kadrolarımızın büyük emekleri var. 
SOBE’mizi bir çocuk gibi büyütüyoruz. 
İnşallah önümüzdeki süreçte yeni yapa-
cağımız ilavelerle ve şubelerle de otizmli 
bireyler eğitim merkezimizi genişletme 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha fazla 
çocuğumuza gencimize eğitim verme 
faaliyetlerini de gerçekleştireceğiz. Başta 
hayırseverlerimiz olmak üzere bütün 
hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu. 

Selçuklu Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizmli çocukların 
kendi emekleriyle yaptığı ebru çalışmalarının sergi açılışı ve SOBE Vakfı’nda düzenlenen 

otizmli çocuklar ve ailelerine verdiği   iftar daveti  ile iki anlamlı etkinliğe imza attı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 
OTİZM FARKINDALIĞINA IŞIK 

TUTMAYA DEVAM EDİYOR

SOBE VAKIF BAŞKANI 
MUSTAFA AK: 

‘BU YIL SOBE AÇISINDAN 
VERİMLİ GEÇİYOR’

SOBE Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Ak Ramazan’ın 
başlangıcı ve 2 Nisan Otizm 
Farkındalık Günü’nün aynı güne 
denk gelmesinin bereketine işaret 
ederek: “ Bu yıl SOBE açısın-
dan verimli geçiyor. Üç ayların 
başlangıcı olan 2 Şubat’ta vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar statüsü 
aldık ve 2 Nisan da Ramazan’ın 
ilk gününe denk geldi bu vesi-
leyle sizleri burada ağırlamaktan 
dolayı çok mutlu olduğumu ifade 
etmek istiyorum. Gelen protokole 
ve misafirlerimize ayrıca teşekkür 
ediyorum. Organizasyonda bize 
her zaman destek veren Selçuklu 
Belediyemize ve Ahmet Başkanı-
mıza teşekkür ediyorum. 

HÜSNÜYE ERDOĞAN: 
‘BU YAPILARIN SAYILARININ 

ARTMASI BİZE 
GURUR VERECEKTİR’ 

AK Parti Konya 25. ve26. Dö-
nem Milletvekili Hüsnüye Erdoğan 
da: “Bugünler özel günler ve bu 
güzel günlerin ilk gününde de-
ğerli başkanlarımız bizleri burada 
sizlerle buluşturdu. Ve ailelerimiz 
tabiî ki yavrularımız onlarla da bir 
aradayız. Yapılan hizmetlerle biz 
gurur duyuyoruz başkanlarımıza 
bu güzel hizmetleri için teşekkür 

ediyoruz. sadece Türkiye’de değil 
dünyada da parmakla gösterilen 
bir yapının içersindeyiz. İnşallah 
buralar yavrularımızın tedavi-
sinde ve gelişmesinde önemli rol 
oynuyor. Sayılarının artması da 
bize gurur verecektir. Sizlerin ve 
bu yapıların daha güzel hizmetlere 
vesile olmasını niyaz ediyorum” 
şeklinde konuştu.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ 
TAHİR AKYÜREK; ‘BİR ÇOCUĞU 

BİLE HAYATA KAZANDIRMAK 
DİĞER ÇALIŞMALARDAN 

DEĞERLİDİR’

Ramazan ayının ilk gününde 
anlamlı bir iftarda bulunduğu için 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, “İçinde bulunduğumuz 
mekan Türkiye’de öncü mekanları-
mızdan birisi. Farkındalığa ihtiyacı 
olan çocuklarımız için büyük bir 
imkan. Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza ve Selçuklu Belediye Baş-
kanımıza, vakıfta hizmet eden baş-
kanımızdan hocalarımıza ve diğer 
birimlerde görev alan arkadaşla-
rımıza şükranlarımı arz ediyorum. 
Bu çalışmalar son derece önemli. 
Bir çocuğumuza bile faydalı ola-
bilmek belki diğer hizmetlerden 
daha değerlidir.” dedi. Program 
Başkan Pekyatırmacı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Akyürek’in iftar 
sonrasında davetlilerin masalarını 
ziyaret ederek selamlamasıyla son 
buldu. 
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DİĞER ÇALIŞMALARDAN 

DEĞERLİDİR’

Ramazan ayının ilk gününde 
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duyduğu memnuniyeti dile getiren 
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Akyürek, “İçinde bulunduğumuz 
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olan çocuklarımız için büyük bir 
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kanımızdan hocalarımıza ve diğer 
birimlerde görev alan arkadaşla-
rımıza şükranlarımı arz ediyorum. 
Bu çalışmalar son derece önemli. 
Bir çocuğumuza bile faydalı ola-
bilmek belki diğer hizmetlerden 
daha değerlidir.” dedi. Program 
Başkan Pekyatırmacı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Akyürek’in iftar 
sonrasında davetlilerin masalarını 
ziyaret ederek selamlamasıyla son 
buldu. 
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Selçuklu Belediyesi Türk Tarihinde 
önemli bir yere sahip olan ipek 
yolu üzerinde yer alan hanlar ve 

kervansarayları ‘İpek Yolu Konakları’ isimli 
eserle ortaya çıkardı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hazırlanan 
eserin kültür hayatına büyük bir katkı sağ-
layacağını söyledi. Selçuklu Belediyesi yayın 
hayatına yeni eserler kavuşturmaya devam 
ediyor. Daha önce Büyük Selçuklu Mirası, 
Anadolu Selçuklu Mirası Çağı ve Selçuklu 
Dönemi Saraylar ve Köşkler eserlerini yayın 
hayatına kazandıran Selçuklu Belediye-
si, son olarak İpek Yolu Konakları eserini 
hazırladı. Profesör Doktor Osman Eravşar 
tarafından kaleme alınan eserde Orta Çağ 
döneminde Çin’den Avrupa’ya uzanan 
İpek Yolu olarak adlandırılan ticaret yolu 
üzerinde yer alan hanlar ve kervansaraylar 
hakkında bilgi veriliyor. İpek Yolu Konakları 
eserinde Selçuklu döneminde kervansaray-
ların konaklama merkezi yanında ticaretin 
gelişmesi ve ülke güvenliğine sağladığı 
katkıdan bahsediliyor.İki ciltten oluşan eser 
Selçuklu dönemi hanları ve kervansarayları 
hakkında en kapsamlı çalışmayı yapan Kurt 

Erdmann’ın yöntemleri kullanılarak hazır-
landı. Eserde yer alan fotoğrafların büyük 
çoğunluğu ise Prof. Dr. Osman Eravşar’ın 
şahsi arşivinden çıkarılarak tarihi yansıttı.

‘TARİHİMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARAN 
ESERLER ORTAYA ÇIKARIYORUZ’

Kültür hayatına yeni kazandırılan eserlerle 
katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, “Selçuklu Belediyesi olarak temel belediye-
cilik faaliyetlerimizin yanında spordan kültüre, 
eğitimden sosyal yaşama birçok anlamda 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları-
mız kapsamında tarihimizde önemli yer edin-
miş mekanları, konuları ortaya koyduğumuz 
eserlerle gün yüzüne çıkarıyoruz. Tarihimizde 
önemli bir yeri olan ipek yolunda yer alan han-
lar ve kervansarayları da İpek Yolu Konakları 
isimli eserimizle gün yüzüne çıkardık. Selçuklu 
döneminde önemli bir yere sahip olan ipek 
yolu boyunca kurulan hanlar ve kervansaray-
lar hem konaklama hem de güvenlik anlamın-
da devletlerimize katkı sağlamıştır. Bu eseri 
hazırlayan Profesör Doktor Osman Eravşar ho-
camıza kitabı hazırlamamızda büyük katkıları 
bulunan İbrahim Dıvarcı hocamıza ve kültür 
ekibimize teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah 
bu eserler tarihi günümüze yansıtmada önem-
li kaynaklar olarak raflardaki yerini alacaktır” 
şeklinde konuştu.

SELÇUKLU BELEDIYESI KÜLTÜR HAYATINA 
YENI BIR ESER DAHA KAZANDIRDI

Selçuklu Belediyesi Türk Tarihinde önemli bir yere sahip olan ipek yolu üzerinde yer alan 
hanlar ve kervansarayları ‘İpek Yolu Konakları’ isimli eserle ortaya çıkardı. . Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, hazırlanan eserin kültür hayatına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayına 
yönelik “Kur’an Öğreniyorum” 
projesini yeniden hayata geçirdi. 

Çocuk ve gençleri; bisiklet, tablet, akıllı 
saat ve bluetooth kulaklık gibi binlerce 
hediye bekliyor. Selçuklu Belediyesi rah-
met ve bereket ayı Mübarek Ramazan’da 
çocukların ve gençlerin Kur’an-ı Kerim’i 
öğrenmelerine ve okumalarına vesile 
olmak amacıyla süper hediyelerin olduğu 
“Kur’an Öğreniyorum” projesini hayata 
geçiriyor. Çocukların temelden Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenebilmelerini sağlamak ve 
oruçlu oldukları dönemi öğrenme ile eğ-
lenceli hale getirmelerine yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen projeye Konyalı 
tüm çocuk ve gençler davet edildi. Konya 
Selçuklu “Kur’an Öğreniyorum” projesine 
sadece Selçuklu’da ikamet edenler değil, 
tüm Konyalı vatandaşlar başvuru yapabi-
lecek. Kur’an öğrenme platformuna tüm 
yaştan vatandaşlar üyelik kaydı oluşturup, 
derslere katılabilecek. Yarışmaya ise sa-
dece belirtilen kategori ve yaş aralığındaki 
Konyalı çocuk ve gençler katılım sağla-
yabilecek. Ödüllü yarışmaya başvuru için 
kategoriler şu şekilde: 1.Kategori (İlkokul)  
: “6-10 Yaş” 2.Kategori (Ortaokul) : “11-
15 Yaş” 3.Kategori (Lise ve Üniversite) : 

“16-24 Yaş” Yarışmaya belirtilen kategori 
ve yaş aralığında olan Konya il sınırlarında 
ikamet edenler katılabilecek. İlkokul, orta-
okul, lise ve üniversite dengi resmi ve özel 
okullarda eğitim gören bütün öğrenciler 
Selçuklu Belediyesi ödüllü yarışması için 
başvuru yapabilecek

SELÇUKLU ÖDÜLLÜ 
KUR’AN YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU 

VE SINAV TARİHLERİ

Selçuklu Belediyesi “Kur’an Öğreniyo-
rum” projesine ve yarışmasına başvurular 
26 Mart 2022- 26 Nisan 2022 tarihleri ara-
sında online olarak yapılabilecek. Yarışma-
cılar 27 Nisan 2022 tarihinde 11:00- 23:00 
saatleri arasında  ekran karşısında sınava 
başlayacak. Sınava online olarak selcuklu-
ogreniyor.com adresinden giriş yapılacak. 
Selçuklu Belediyesi yarışmaya katılım için 
herhangi bir ücret talep etmeyecek. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ RAMAZAN 
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

“Kur’an Öğreniyorum” projesi kapsa-
mındaki yarışmaya katılacakları birbirin-
den güzel hediyeler bekliyor.  Ödüller şu 

şekilde: Birincilere: Bisiklet (1.Kategori, 
2.Kategori ve 3.Kategori için toplamda 
3 adet) İkincilere : Tablet (1.Kategori, 
2.Kategori ve 3.Kategori için toplamda 3 
adet) Üçüncülere: Akıllı Saat (1.Kategori, 
2.Kategori ve 3.Kategori için toplamda 3 
adet) Diğer taraftan tüm kategoriler içe-
risinde yarışmaya katılım sağlayan, video 
gönderen ve sıralamaya giren toplam 
1.000 kişiye Bluetooth Kulaklık ve sürpriz 
hediyeler verilecek.

BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN 
AÇIKLAMA

Yarışmayla ilgili açıklama yapan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı “Rahmet, bereket ve Kur’an ayı olan 
Ramazan-ı Şerif’te çocuklarımızın, Kur’an-ı 
Kerimi öğrenmelerini ve okumalarını he-
defliyoruz. Bu kapsamda ‘Kur’an Öğreniyo-
rum’ projemizle çocuklarımız, gençlerimiz 
ve tüm yaştan vatandaşlarımız temelden 
Kur’an-ı Kerim’i öğrenebilecekler. Bu 
projemizle 11 ayın Sultanı olan Ramazan-ı 
Şerif daha verimli geçecek, özellikle ço-
cuklarımızın Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeleri 
ile daha anlamlı bir hale gelmiş olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

SELÇUKLU BELEDİYESİ RAMAZAN’DA 
BİNLERCE HEDİYE VERECEK

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayına yönelik “Kur’an Öğreniyorum” projesini yeniden hayata geçirdi. 
Çocuk ve gençleri; bisiklet, tablet, akıllı saat ve bluetooth kulaklık gibi binlerce hediye bekliyor
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Selçuklu Belediyesi Türk Tarihinde 
önemli bir yere sahip olan ipek 
yolu üzerinde yer alan hanlar ve 

kervansarayları ‘İpek Yolu Konakları’ isimli 
eserle ortaya çıkardı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hazırlanan 
eserin kültür hayatına büyük bir katkı sağ-
layacağını söyledi. Selçuklu Belediyesi yayın 
hayatına yeni eserler kavuşturmaya devam 
ediyor. Daha önce Büyük Selçuklu Mirası, 
Anadolu Selçuklu Mirası Çağı ve Selçuklu 
Dönemi Saraylar ve Köşkler eserlerini yayın 
hayatına kazandıran Selçuklu Belediye-
si, son olarak İpek Yolu Konakları eserini 
hazırladı. Profesör Doktor Osman Eravşar 
tarafından kaleme alınan eserde Orta Çağ 
döneminde Çin’den Avrupa’ya uzanan 
İpek Yolu olarak adlandırılan ticaret yolu 
üzerinde yer alan hanlar ve kervansaraylar 
hakkında bilgi veriliyor. İpek Yolu Konakları 
eserinde Selçuklu döneminde kervansaray-
ların konaklama merkezi yanında ticaretin 
gelişmesi ve ülke güvenliğine sağladığı 
katkıdan bahsediliyor.İki ciltten oluşan eser 
Selçuklu dönemi hanları ve kervansarayları 
hakkında en kapsamlı çalışmayı yapan Kurt 

Erdmann’ın yöntemleri kullanılarak hazır-
landı. Eserde yer alan fotoğrafların büyük 
çoğunluğu ise Prof. Dr. Osman Eravşar’ın 
şahsi arşivinden çıkarılarak tarihi yansıttı.

‘TARİHİMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARAN 
ESERLER ORTAYA ÇIKARIYORUZ’

Kültür hayatına yeni kazandırılan eserlerle 
katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, “Selçuklu Belediyesi olarak temel belediye-
cilik faaliyetlerimizin yanında spordan kültüre, 
eğitimden sosyal yaşama birçok anlamda 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları-
mız kapsamında tarihimizde önemli yer edin-
miş mekanları, konuları ortaya koyduğumuz 
eserlerle gün yüzüne çıkarıyoruz. Tarihimizde 
önemli bir yeri olan ipek yolunda yer alan han-
lar ve kervansarayları da İpek Yolu Konakları 
isimli eserimizle gün yüzüne çıkardık. Selçuklu 
döneminde önemli bir yere sahip olan ipek 
yolu boyunca kurulan hanlar ve kervansaray-
lar hem konaklama hem de güvenlik anlamın-
da devletlerimize katkı sağlamıştır. Bu eseri 
hazırlayan Profesör Doktor Osman Eravşar ho-
camıza kitabı hazırlamamızda büyük katkıları 
bulunan İbrahim Dıvarcı hocamıza ve kültür 
ekibimize teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah 
bu eserler tarihi günümüze yansıtmada önem-
li kaynaklar olarak raflardaki yerini alacaktır” 
şeklinde konuştu.

SELÇUKLU BELEDIYESI KÜLTÜR HAYATINA 
YENI BIR ESER DAHA KAZANDIRDI

Selçuklu Belediyesi Türk Tarihinde önemli bir yere sahip olan ipek yolu üzerinde yer alan 
hanlar ve kervansarayları ‘İpek Yolu Konakları’ isimli eserle ortaya çıkardı. . Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, hazırlanan eserin kültür hayatına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayına 
yönelik “Kur’an Öğreniyorum” 
projesini yeniden hayata geçirdi. 

Çocuk ve gençleri; bisiklet, tablet, akıllı 
saat ve bluetooth kulaklık gibi binlerce 
hediye bekliyor. Selçuklu Belediyesi rah-
met ve bereket ayı Mübarek Ramazan’da 
çocukların ve gençlerin Kur’an-ı Kerim’i 
öğrenmelerine ve okumalarına vesile 
olmak amacıyla süper hediyelerin olduğu 
“Kur’an Öğreniyorum” projesini hayata 
geçiriyor. Çocukların temelden Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenebilmelerini sağlamak ve 
oruçlu oldukları dönemi öğrenme ile eğ-
lenceli hale getirmelerine yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen projeye Konyalı 
tüm çocuk ve gençler davet edildi. Konya 
Selçuklu “Kur’an Öğreniyorum” projesine 
sadece Selçuklu’da ikamet edenler değil, 
tüm Konyalı vatandaşlar başvuru yapabi-
lecek. Kur’an öğrenme platformuna tüm 
yaştan vatandaşlar üyelik kaydı oluşturup, 
derslere katılabilecek. Yarışmaya ise sa-
dece belirtilen kategori ve yaş aralığındaki 
Konyalı çocuk ve gençler katılım sağla-
yabilecek. Ödüllü yarışmaya başvuru için 
kategoriler şu şekilde: 1.Kategori (İlkokul)  
: “6-10 Yaş” 2.Kategori (Ortaokul) : “11-
15 Yaş” 3.Kategori (Lise ve Üniversite) : 

“16-24 Yaş” Yarışmaya belirtilen kategori 
ve yaş aralığında olan Konya il sınırlarında 
ikamet edenler katılabilecek. İlkokul, orta-
okul, lise ve üniversite dengi resmi ve özel 
okullarda eğitim gören bütün öğrenciler 
Selçuklu Belediyesi ödüllü yarışması için 
başvuru yapabilecek

SELÇUKLU ÖDÜLLÜ 
KUR’AN YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU 

VE SINAV TARİHLERİ

Selçuklu Belediyesi “Kur’an Öğreniyo-
rum” projesine ve yarışmasına başvurular 
26 Mart 2022- 26 Nisan 2022 tarihleri ara-
sında online olarak yapılabilecek. Yarışma-
cılar 27 Nisan 2022 tarihinde 11:00- 23:00 
saatleri arasında  ekran karşısında sınava 
başlayacak. Sınava online olarak selcuklu-
ogreniyor.com adresinden giriş yapılacak. 
Selçuklu Belediyesi yarışmaya katılım için 
herhangi bir ücret talep etmeyecek. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ RAMAZAN 
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

“Kur’an Öğreniyorum” projesi kapsa-
mındaki yarışmaya katılacakları birbirin-
den güzel hediyeler bekliyor.  Ödüller şu 

şekilde: Birincilere: Bisiklet (1.Kategori, 
2.Kategori ve 3.Kategori için toplamda 
3 adet) İkincilere : Tablet (1.Kategori, 
2.Kategori ve 3.Kategori için toplamda 3 
adet) Üçüncülere: Akıllı Saat (1.Kategori, 
2.Kategori ve 3.Kategori için toplamda 3 
adet) Diğer taraftan tüm kategoriler içe-
risinde yarışmaya katılım sağlayan, video 
gönderen ve sıralamaya giren toplam 
1.000 kişiye Bluetooth Kulaklık ve sürpriz 
hediyeler verilecek.

BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN 
AÇIKLAMA

Yarışmayla ilgili açıklama yapan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı “Rahmet, bereket ve Kur’an ayı olan 
Ramazan-ı Şerif’te çocuklarımızın, Kur’an-ı 
Kerimi öğrenmelerini ve okumalarını he-
defliyoruz. Bu kapsamda ‘Kur’an Öğreniyo-
rum’ projemizle çocuklarımız, gençlerimiz 
ve tüm yaştan vatandaşlarımız temelden 
Kur’an-ı Kerim’i öğrenebilecekler. Bu 
projemizle 11 ayın Sultanı olan Ramazan-ı 
Şerif daha verimli geçecek, özellikle ço-
cuklarımızın Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeleri 
ile daha anlamlı bir hale gelmiş olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

SELÇUKLU BELEDİYESİ RAMAZAN’DA 
BİNLERCE HEDİYE VERECEK

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayına yönelik “Kur’an Öğreniyorum” projesini yeniden hayata geçirdi. 
Çocuk ve gençleri; bisiklet, tablet, akıllı saat ve bluetooth kulaklık gibi binlerce hediye bekliyor
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Meram’ın en gözde yerinde hiz-
mete giren hizmete açılan 5 
INCH, holistik bir yaklaşımla 

birçok kesimin ortak noktası haline geldi. 5 
INCH farklı yaşam tarzlarını bir araya ge-
tirerek mutlu ve keyifli bir atmosfer oluş-
turuyor. 5 INCH Meram içerisinde bulunan 
özel sanat köşesinde el emeğiyle boyanıp 
sergilenen ve satılan eserler herkesin 
beğenisini topluyor. Restoran alanında ma-
haretli şeflerin hazırladığı menüleriyle ve 
güler yüzlü personelin hizmetiyle damak-
larda harika hatıralar bırakıyor. 5 INCH 
Meram içerisinde çocuklara özel olarak 
bulunan alanda çocuklar unutulmaz zaman 
geçiriyor. 5 INCH Meram Konya’ya Mus-

tafa Dolular ve Yurdaışık ailesi tarafından 
kazandırıldı. 5 INCH Meram işletme sahip-
lerinden Gıda Mühendisi Lütfiye Yurdaışık, 
işletmelerin mutluluğun ve keyfin ortak 
noktası olduğuna dikkat çekti.

‘KALİTEDEN TAVİZ VERMEDEN 
HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

5 INCH Meram işletme sahiplerin-
den Gıda Mühendisi Lütfiye Yurdaışık, 
işletme olarak kaliteden taviz vermeden 
hizmetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, 
“İşletmemiz 5 Inch Meram uzun istişareler 
sonucunda ortaya çıktı. İşletmemiz beş 
ortaktan oluşuyor. İşletmemiz Restoran, 

kafe, kültür sanat ve çocuk eğlence ala-
nından oluşuyor. İşletmemizi Meram’ın en 
gözde yerine kazandırdık.  Konseptimiz ve 
hizmetimiz ile Meram’ın en gözde mekanı 
olmak en büyük hedefimiz. İşletmemiz aile 
ortamında Konyalı hemşerilerimizin aile-
leri ile gelebilecekleri bir mekan olmasını 
istiyoruz ve bu doğrultuda hizmetlerimizi 
sunuyoruz. Restoran alanımızda maharetli 
şeflerin hazırladığı menüleriyle ve güler 
yüzlü personelin hizmetiyle damaklarda 
harika hatıralar bırakan bir yeriz. Kendi-
mize has lezzetler üreten ve bunları da 
büyük bir özveriyle sunan 5 INCH Meram, 
herkesin ortak noktası olduğunu açıldığını 
günden bu yana  kanıtladı. Toplu yemek 

MUTLULUĞUN VE KEYFIN 
ORTAK NOKTASI

Restorandan sanata, kafeden etkinliğe, çocuk alanlarından özel davetlere kadar Konya’da 
herkesin ortak noktası olan 5 INCH Meram dikkat çeken konsepti ile Konyalılar ile buluşuyor 

organizasyonlarına da ev sahipliği yaptığı 
gibi bireysel olarak da Pazartesi günle-
ri hariç her gün hizmet vermekteyiz.  5 
INCH Meram ailesi olarak kahvaltımızda 
iddialıyız. Serpme kahvaltı yerine kah-
valtıya gelen misafirlerimiz kahvaltılarını 
seçerek burada aileleri ile birlikte kahvaltı-
larını yapabiliyorlar. İşletmemizde kahvaltı 
rakamını minimum tuttuk.  Seçme kahvaltı 
konsepti ile israfın önüne geçmiş olduk. 
Hem de müşterilerimizin istediği ürünü 
yemesini sağladık. İşletmemizde kaliteden 
taviz vermeden hizmetlerimizi sürdürü-
yoruz. Çocuk oyun alanımız ile ailelerin 
tercih sebebi oluyoruz. Müşterilerimizin 
aradığı tüm imkanları bünyemizde barındı-
rıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SANAT İLE DOKUNDUK’

5 INCH Meram içerisinde bulunan özel 
sanat köşesinde el emeğiyle boyanıp sergi-
lenen ve satılan eserler herkesin beğeni-
sini topladığına dikkat çeken Yurdaışık, 
“Özellikle eşine az rastlanır bir niteliğe ve 
güzelliğe sahip olan bu eserler, 5 INCH 
Meram’ın ortaklarından olan Ceyda Yur-
daışık tarafından tasarlanmaktadır. Özel 
bir değere sahip olan bu nadide eserlerin 
yanında önemli sanatsal faaliyetler de ger-
çekleşmektedir. Konya’nın sanat alanında 
önemli isimleri kendilerine ait etkinlikle-
rini 5 INCH Meram’da rahatlıkla organize 
edebilirler” diye konuştu.

‘ÇOCUK OYUN ALANI ÇOCUKLARA 
UNUTULMAZ ANLAR YAŞATIYOR’

5 INCH Meram’ın içerisinde bulunan 
çocuk oyun alanının çocuklara unutulmaz 
dakikalar yaşattığını belirten Yurdaışık, 
“Aileler çocuklarıyla zaman geçirmek için 
kısır bir döngü içerisinde kalmaktadırlar. 
Bu durumu ortadan kaldıran ise 5 INCH 
Meram oldu. İçerisinde bulunan özel çocuk 
oyun alanı ile çocuklar burada saatlerce 
zaman geçirebiliyorlar. Tabii bu esnada da 
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Meram’ın en gözde yerinde hiz-
mete giren hizmete açılan 5 
INCH, holistik bir yaklaşımla 

birçok kesimin ortak noktası haline geldi. 5 
INCH farklı yaşam tarzlarını bir araya ge-
tirerek mutlu ve keyifli bir atmosfer oluş-
turuyor. 5 INCH Meram içerisinde bulunan 
özel sanat köşesinde el emeğiyle boyanıp 
sergilenen ve satılan eserler herkesin 
beğenisini topluyor. Restoran alanında ma-
haretli şeflerin hazırladığı menüleriyle ve 
güler yüzlü personelin hizmetiyle damak-
larda harika hatıralar bırakıyor. 5 INCH 
Meram içerisinde çocuklara özel olarak 
bulunan alanda çocuklar unutulmaz zaman 
geçiriyor. 5 INCH Meram Konya’ya Mus-

tafa Dolular ve Yurdaışık ailesi tarafından 
kazandırıldı. 5 INCH Meram işletme sahip-
lerinden Gıda Mühendisi Lütfiye Yurdaışık, 
işletmelerin mutluluğun ve keyfin ortak 
noktası olduğuna dikkat çekti.

‘KALİTEDEN TAVİZ VERMEDEN 
HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

5 INCH Meram işletme sahiplerin-
den Gıda Mühendisi Lütfiye Yurdaışık, 
işletme olarak kaliteden taviz vermeden 
hizmetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, 
“İşletmemiz 5 Inch Meram uzun istişareler 
sonucunda ortaya çıktı. İşletmemiz beş 
ortaktan oluşuyor. İşletmemiz Restoran, 

kafe, kültür sanat ve çocuk eğlence ala-
nından oluşuyor. İşletmemizi Meram’ın en 
gözde yerine kazandırdık.  Konseptimiz ve 
hizmetimiz ile Meram’ın en gözde mekanı 
olmak en büyük hedefimiz. İşletmemiz aile 
ortamında Konyalı hemşerilerimizin aile-
leri ile gelebilecekleri bir mekan olmasını 
istiyoruz ve bu doğrultuda hizmetlerimizi 
sunuyoruz. Restoran alanımızda maharetli 
şeflerin hazırladığı menüleriyle ve güler 
yüzlü personelin hizmetiyle damaklarda 
harika hatıralar bırakan bir yeriz. Kendi-
mize has lezzetler üreten ve bunları da 
büyük bir özveriyle sunan 5 INCH Meram, 
herkesin ortak noktası olduğunu açıldığını 
günden bu yana  kanıtladı. Toplu yemek 

MUTLULUĞUN VE KEYFIN 
ORTAK NOKTASI

Restorandan sanata, kafeden etkinliğe, çocuk alanlarından özel davetlere kadar Konya’da 
herkesin ortak noktası olan 5 INCH Meram dikkat çeken konsepti ile Konyalılar ile buluşuyor 

organizasyonlarına da ev sahipliği yaptığı 
gibi bireysel olarak da Pazartesi günle-
ri hariç her gün hizmet vermekteyiz.  5 
INCH Meram ailesi olarak kahvaltımızda 
iddialıyız. Serpme kahvaltı yerine kah-
valtıya gelen misafirlerimiz kahvaltılarını 
seçerek burada aileleri ile birlikte kahvaltı-
larını yapabiliyorlar. İşletmemizde kahvaltı 
rakamını minimum tuttuk.  Seçme kahvaltı 
konsepti ile israfın önüne geçmiş olduk. 
Hem de müşterilerimizin istediği ürünü 
yemesini sağladık. İşletmemizde kaliteden 
taviz vermeden hizmetlerimizi sürdürü-
yoruz. Çocuk oyun alanımız ile ailelerin 
tercih sebebi oluyoruz. Müşterilerimizin 
aradığı tüm imkanları bünyemizde barındı-
rıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SANAT İLE DOKUNDUK’

5 INCH Meram içerisinde bulunan özel 
sanat köşesinde el emeğiyle boyanıp sergi-
lenen ve satılan eserler herkesin beğeni-
sini topladığına dikkat çeken Yurdaışık, 
“Özellikle eşine az rastlanır bir niteliğe ve 
güzelliğe sahip olan bu eserler, 5 INCH 
Meram’ın ortaklarından olan Ceyda Yur-
daışık tarafından tasarlanmaktadır. Özel 
bir değere sahip olan bu nadide eserlerin 
yanında önemli sanatsal faaliyetler de ger-
çekleşmektedir. Konya’nın sanat alanında 
önemli isimleri kendilerine ait etkinlikle-
rini 5 INCH Meram’da rahatlıkla organize 
edebilirler” diye konuştu.

‘ÇOCUK OYUN ALANI ÇOCUKLARA 
UNUTULMAZ ANLAR YAŞATIYOR’

5 INCH Meram’ın içerisinde bulunan 
çocuk oyun alanının çocuklara unutulmaz 
dakikalar yaşattığını belirten Yurdaışık, 
“Aileler çocuklarıyla zaman geçirmek için 
kısır bir döngü içerisinde kalmaktadırlar. 
Bu durumu ortadan kaldıran ise 5 INCH 
Meram oldu. İçerisinde bulunan özel çocuk 
oyun alanı ile çocuklar burada saatlerce 
zaman geçirebiliyorlar. Tabii bu esnada da 
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aileler Konya’nın eşsiz atmosferi karşı-
sında keyiflerine bakıyorlar. Ayrıca oyun 
grupları da olan 5 INCH Meram’da çocuk-
lar ve aileler mutlu bir şekilde günlerini 
geçirebiliyorlar” şeklinde konuştu.

‘MOCCA MOON İLE YENİLİK SUNDUK’

5 INCH Meram’ın, kendi bünyesi içeri-
sinde de özel bir markaya sahip olduğunu 
da ifade eden Yurdaışık, “Büyük bir komp-
leks olan 5 INCH Meram, kendi bünyesi 
içerisinde de özel bir markaya sahip, 
Mocca Moon. Kafe olarak hizmet veren 
Mocca Moon, içerisindeki özel lezzetleri 
ve eşsiz manzarasıyla herkese keyifli bir 
zaman sunmaktayız. Kahvelerimizi kendi 
çekirdeklerimiz ile üretmekteyiz. İnşallah 
MOCCA MOON markamızı Franchel ile 
tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. İlerleyen 
zamanlarda adını daha da sık duyacağımız 
Mocca Moon, insanların severek zaman 
geçirdiği ve güzel sohbetlerin adresi olarak 
görüldüğü bir yer olacak” 

‘PROFESYONEL EKİP İLE İSTEKLERE 
CEVAP VERİYORUZ’

5 INCH Meram olarak profosyonel bir 
ekip ile isteklere cevap verdiklerini ifade 
eden Yurdaışık, “Profesyonel bir ekibe 
sahip olan 5 INCH Meram olarak, her 
misafirimizi özel hissettiriyoruz.  Sundu-
ğumuz hizmetlerde alanının uzmanlarıyla 
çalışarak gerçek bir kalite ortaya çıkaran 
işletmemizin yönetimi, her alanda bu 
profesyonelliği daha da güçlendiriyor. 
Sergilediğimiz bu yaklaşım ise herkesin 
büyük bir taktirini topladığı gibi sektöre 
de örnek oluyoruz. Konya’da sosyalliğin 
merkezi ve herkesin ortak noktası olmak 
için yola çıktı. Bu anlamda 5 INCH Meram 
olarak sunduğumuz bu çoklu kültürel 
ortamıyla farklı değerleri bir araya geti-
riyoruz.   Özellikle Konya’nın çok ihtiyacı 
olan bu değere sahip çıkan 5 INCH Meram, 
kültürü yaşatan, insanları bir araya getiren 
ve mutlu bir hayata ev sahipliği yapan 
bir konumda olmanın gurunu yaşıyor.  
Hemşerilerimiz hayatın ortak noktası olan 
bu özel ve değerli adresi, mutlaka görmeli 
ve deneyimlemelisiniz. Adresimiz ise çok 
basit; Meram ilçesi Durunday Mahallesi 
Dutlu Caddesi’nde yer almaktayız”  
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kültürü yaşatan, insanları bir araya getiren 
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Türkiye’deki yardım kuruluşla-
rınca ramazanda dünyanın dört 
bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine 

hayırseverlerin bağışları ulaştırılacak. Tür-
kiye’deki yardım kuruluşlarının ramazanda 
gıda, giysi ve bayram harçlığı desteği, dün-
yanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca 
ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürecek. Başta 
Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak 
üzere çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu son 
hazırlıklarını tamamladı. Yardım yapılacak 
bölgelere hareket eden ekipler, sahada 
çalışmaya başladı. Yardım kuruluşları bu yıl 
da Güney Asya, Orta Asya, Doğu Asya, Kaf-
kasya, Balkanlar, Güney Amerika, Afrika, 
Orta Doğu, Orta Avrupa ile Doğu Avru-

pa’daki ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacak.

TÜRK KIZILAYDAN 
400 MİLYON LİRA YARDIM

Bu yıl ramazan kampanyasını “Az Çok 
Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal 
Olsun” sloganıyla sürdüren Türk Kızılay, 
faaliyetine başladı. Geçen yıl yaklaşık 7,5 
milyon kişiye ulaşan Kızılay, bu sene öz 
kaynağından ayırdığı ve vatandaşlardan 
taahhüdünü aldığı yaklaşık 400 milyon lira 
değerindeki programla ramazan süresince 
yardımlarını gerçekleştirecek. Yaklaşık 8 
milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen Türk 
Kızılay’ın sahada 75 bin aktif gönüllüsü ve 

12 bin 308 profesyoneli olacak.Gıda kolisi, 
giysi veya yardım malzemesini götürmek 
yerine Kızılay Kart ile doğrudan nakit des-
teği ulaştırmayı amaçlayan Türk Kızılay’ın, 
yaklaşık 2 milyon kişinin yararlandığı bu 
kartı, dünyanın en yaygın sosyal dayanış-
ma ve nakit temelli destek platformu olma 
özelliğini taşıyor.

TOPLAM 110 MİLYON LİRA 
NAKİT YARDIMI

Bu yıl ilk etapta yaklaşık 220 bin aileye 
hane başı 500 liralık yardım verecek Kızılay, 
toplam 110 milyon liralık nakit yardımla 
ramazan faaliyetine başlayacak. Yaklaşık 

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Deniz Feneri Derneği başta olmak üzere 
birçok sivil toplum kuruluşu, bu ramazanda da mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine el uzatacak

STK’LARIN YARDIM ELI RAMAZAN’DA 
MAHZUN GÖNÜLLERE DOKUNUYOR 

76 milyon lira değerindeki yardımlara denk 
gelen 31 sabit aşevi ve 74 mobil ikram ara-
cı aracılığıyla da yaklaşık 3,8 milyon kişilik 
iftar yemeği çıkarılacak.23 ülkede toplam 
55,5 milyon lira değerinde, ağırlıklı olarak 
gıda ve bayramlık giysi yardımı sağlayacak 
Kızılay, yaklaşık 97 bin 500 gıda kolisi, 230 
bin kişiye iftar, 32 bin 500 kişiye bayramlık 
ve 6 bin 500 aileye nakit yardımı yapacak.

TDV, 10 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE 
ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yıl da ra-
mazanda yardım organizasyonları yapacak 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kardeşliği-
miz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin” 
temasıyla çalışmalarını yürütecek. Hayırse-
verlerin desteğiyle Türkiye ve 83 ülkedeki 
273 bölgede 10 milyon ihtiyaç sahibine 
ulaşmayı hedefleyen TDV, yurt içinde 72 
bin 150 aileye alışveriş kartı, 8 bin 800 kişi-
ye bayramlık elbise, yurt dışında ise 153 bin 
586 aileye gıda paketi, 114 bin 13 aileye 
iftar kumanyası ve 13 bin kişiye bayramlık 
giysi dağıtmayı planlıyor. Hayırseverlerin 
Türkiye’deki 1003 şubesine bağışlarının 

sürdüğü TDV, 2021’de ramazanda 75 ülke-
deki 207 bölgede 78 milyon 300 bin liralık 
yardım yaptı. Ramazanda “Bir Damla Hayat 
Su Kuyusu” ve “Vakıf Çeşmesi” projeleri 
kapsamında 17 ülkede 101 su kuyusu ve 
vakıf çeşmesinin açılışını gerçekleştirecek 
TDV, insanları temiz içme suyuna kavuştu-
racak. Kutlu ayda açılacak yeni su kuyusu 
ve vakıf çeşmeleriyle 650 bin kişi daha 
temiz suya erişecek.

İHH YARDIMLARIYLA 2,5 MİLYON KİŞİYE 
ULAŞACAK

“Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla faaliyet-
lerine başlayan İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu ay boyunca 
Türkiye dahil 57 ülkede yaklaşık 2,5 milyon 
kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştı-
racak. İHH, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve 
ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysiler 
hediye edecek. Hayırseverler, dünyanın 
dört bir yanında 200 liraya bir çocuğu giydi-
rerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. 
Ramazanda yaklaşık 140 bin kişinin, hayır-
severlerin fitre ve zekat bağışlarından İHH 
aracılığıyla faydalanması planlanırken, 400 

lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin 
Türkiye ve yurt dışında yaklaşık 300 bin 
ihtiyaç sahibine ulaştırılması amaçlanıyor. 
Vakıf, savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak 
üzere Orta Asya, Doğu Asya ve Kafkasya, 
Balkanlar, Güney Amerika, Afrika, Orta 
Doğu, Güney Asya, Orta Avrupa ve Doğu 
Avrupa’da faaliyet yürütmeyi planladı. 
Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı 
bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar 
için zekat, fitre, sadaka ve kumanyalarını 
bağışlayarak İHH’nin ramazan kampanyala-
rına destek olabilecek.

DENİZ FENERİ 30 ÜLKEDE RAMAZAN 
YARDIMI YAPACAK

Ramazanda yurt içi ve dışında 30 ülkede 
yaklaşık 500 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen 
Deniz Feneri Derneği, gıda kolisi dağıta-
cak, 5 bin yetim çocuğa 175’er lira bayram 
harçlığı verecek. Dernek, bunun dışında 
Suriye’nin İdlib kırsalındaki yetim köyünde 
anneleriyle kalan 300 yetime de harçlık 
dağıtacak. Deniz Feneri, “Bir Kumanya da 
Sen Bağışla” projesi kapsamında ramazan 
öncesinde yurt içi ve dışında 15 bin aileye 
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bin 150 aileye alışveriş kartı, 8 bin 800 kişi-
ye bayramlık elbise, yurt dışında ise 153 bin 
586 aileye gıda paketi, 114 bin 13 aileye 
iftar kumanyası ve 13 bin kişiye bayramlık 
giysi dağıtmayı planlıyor. Hayırseverlerin 
Türkiye’deki 1003 şubesine bağışlarının 

sürdüğü TDV, 2021’de ramazanda 75 ülke-
deki 207 bölgede 78 milyon 300 bin liralık 
yardım yaptı. Ramazanda “Bir Damla Hayat 
Su Kuyusu” ve “Vakıf Çeşmesi” projeleri 
kapsamında 17 ülkede 101 su kuyusu ve 
vakıf çeşmesinin açılışını gerçekleştirecek 
TDV, insanları temiz içme suyuna kavuştu-
racak. Kutlu ayda açılacak yeni su kuyusu 
ve vakıf çeşmeleriyle 650 bin kişi daha 
temiz suya erişecek.

İHH YARDIMLARIYLA 2,5 MİLYON KİŞİYE 
ULAŞACAK

“Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla faaliyet-
lerine başlayan İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu ay boyunca 
Türkiye dahil 57 ülkede yaklaşık 2,5 milyon 
kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştı-
racak. İHH, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve 
ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysiler 
hediye edecek. Hayırseverler, dünyanın 
dört bir yanında 200 liraya bir çocuğu giydi-
rerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. 
Ramazanda yaklaşık 140 bin kişinin, hayır-
severlerin fitre ve zekat bağışlarından İHH 
aracılığıyla faydalanması planlanırken, 400 

lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin 
Türkiye ve yurt dışında yaklaşık 300 bin 
ihtiyaç sahibine ulaştırılması amaçlanıyor. 
Vakıf, savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak 
üzere Orta Asya, Doğu Asya ve Kafkasya, 
Balkanlar, Güney Amerika, Afrika, Orta 
Doğu, Güney Asya, Orta Avrupa ve Doğu 
Avrupa’da faaliyet yürütmeyi planladı. 
Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı 
bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar 
için zekat, fitre, sadaka ve kumanyalarını 
bağışlayarak İHH’nin ramazan kampanyala-
rına destek olabilecek.

DENİZ FENERİ 30 ÜLKEDE RAMAZAN 
YARDIMI YAPACAK

Ramazanda yurt içi ve dışında 30 ülkede 
yaklaşık 500 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen 
Deniz Feneri Derneği, gıda kolisi dağıta-
cak, 5 bin yetim çocuğa 175’er lira bayram 
harçlığı verecek. Dernek, bunun dışında 
Suriye’nin İdlib kırsalındaki yetim köyünde 
anneleriyle kalan 300 yetime de harçlık 
dağıtacak. Deniz Feneri, “Bir Kumanya da 
Sen Bağışla” projesi kapsamında ramazan 
öncesinde yurt içi ve dışında 15 bin aileye 
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gıda kolisi dağıtımı yaptı. İdlib kırsalında 
binlerce Suriyeli aileye gıda ve sıcak yemek 
ulaştıracak dernek, her türlü ihtiyacını 
karşıladığı, Azez bölgesinde binlerce kişinin 
barındığı “Deniz Feneri Haremeyn, Esen-
ler Köyü ve Ehli Şam” kampında gıda 
ve temizlik ürünleri dağıtacak. Ha-
yırseverlerin adak, akika ve şükür 
kurbanlarını ramazanda keserek 
ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, 
fakir ve muhtaç ailelere dağıtacak 
dernek, adak kurban için yurt içi 
1650 lira, yurt dışı ise 1200 lira 
fiyat belirledi.

SADAKATAŞI 35 ÜLKEYE 
RAMAZAN YARDIMI 

ULAŞTIRACAK

Ramazan çalışmalarına “Dünya 
Değişsin” çağrısıyla başlayan Sadakataşı 
Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke 
ve 100’ü aşkın bölgede ramazan çalışmaları 
yapacak. Dernek, ramazan yardımları kap-
samında yurt içinde 56 ilde yaşayan ihtiyaç 
sahiplerine marketlerde 300 liralık alışveriş 
yapabileceği kart dağıtacak. Bu yıl 15 bini 
Türkiye’de olmak üzere 40 bin aileye ra-
mazan kumanyası ulaştıracak dernek, iftar 
organizasyonları çerçevesinde 64 bin kişiyle 
bir araya gelecek. Yoksul coğrafyalar ile 
kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç 
sahibi ailelere öncelik veren Sadakataşı, 
ramazanda 10 bini aşkın aileye fitre ve 
zekat dağıtacak. Dernek, ramazanda Kudüs, 

Gazze, Suriye, Yemen, Ukrayna ile Arakan 
gibi bölgelerde yardım faaliyetleri gerçek-
leştirerek, 4 bin çocuğa bayramlık giysi ve 
oyuncak hediye edecek.

BEŞİR DERNEĞİ GÜNLÜK 250 BİN KİŞİLİK 
EKMEK YAPACAK

“Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla 
bu yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı 
hedefleyen Beşir Derneği, 100 bin kişiye 
kumanya ve temel ihtiyaç malzemeleri, yurt 
içi ve dışında 80 bin kişiye fitre, Afganis-
tan ile Suriye’nin Cerablus bölgesindeki 
aşevlerinden 100 bin kişiye sıcak yemek 
ulaştıracak.

Beşir destek kartıyla 10 binden fazla 
kişiye temel ihtiyaç malzemeleri, giyim ve 
bayramlık hediyeler vermeyi hedefleyen 

dernek, Kilis’teki günlük 250 bin kişilik 
üretim kapasiteli fırınıyla ramazan boyunca 
binlerce ekmek üretip ihtiyaç sahiplerine 
dağıtacak. Ramazanda gıda kumanyası, 
zekat, fitre, fidye ve bayramlık dağıtımla-

rıyla toplanan bağışları çeşitli ülkeler-
deki ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak 

dernek, yetim, öksüz ve diğer ihtiyaç 
sahibi çocuklara da bayramlık 
dağıtacak. Ramazanda, “Bir Kap, 
Bir Kalp” projesiyle hayırsever-
lerin kendi evlerinde hazırladığı 
iftariyeliklerden ihtiyaç sahip-
lerine dağıtan dernek, 80 bin 
kişinin ev yemeğine ulaşmasını 
sağlayacak.

YARDIMELİ DERNEĞİ 600 BİN 
KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Yardımeli Derneği de 81 ilde, yurt 
dışında da 11 ülke 16 bölgede 25 bin ku-
manya dağıtacak. 35 bin kişilik iftar sofrası 
kuracak dernek, 7 bin 500 kişiye bayramlık 
hediye edecek. 10 bin aileye zekat ve fitre 
ile nakdi yardımda bulunmayı planlayan 
dernek, 600 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. 
Yeryüzü Doktorları Derneği, “Yeryüzü Acı-
ya Tok, İyiliğinize Aç” sloganıyla başlattığı 
kampanyada beslenme tedavilerinin yanı 
sıra ramazan boyunca Bangladeş, Tanzan-
ya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, 
Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afga-
nistan’da 4 bin kumanya dağıtacak, iftar 
sofraları kuracak.

CANSUYU ÖNCELİĞİ 
KRİZ BÖLGELERİNE AYIRACAK

“Kazancımız, Allah İçin Verdiğimizdir” sloganıyla rama-
zan çalışmalarına başlayan Cansuyu Derneği de yardımları-
nın büyük çoğunluğunu yurt içine ayırdı. Dernek, yurt dışın-

da ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek 
dünyanın en yoksul ülkelerine yardımlarını dağıtacak.Dernek, 
ramazanda kumanya dağıtımından iftar sofraları kurulmasına, 

yetim aylıklarının dağıtımından zekat, fitre ve bağışların ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizas-

yonu düzenleyecek.

Ramazan ayı Konya’da bir başka 
yaşanıyor. Kimsesiz yetim ve 
fakirlerinde unutulmadığı bu 

ayda bedesten esnafı da Konyalı meczupları 
iftar yemeğinde bir araya geliyor. Konya’nın 
esnafları Ramazan ayı boyunca her gün 
meczuplara iftar verir ve buna “gül iftarları” 
denir .İftar vermek için Konyalı zenginler 
sıraya girer. Meczuplara iftara geldikleri için 
diş kirası olarak zarf içinde para veriliyor. 
Şehrin “özel” insanlarına özel ilgi gösteren 
esnaf, davetlileri araçlarla evlerinden alıp 
iftar sofralarına getiriyor. İftar sonrası “diş 
kirası” adı altında davetlilere hediyeler vere-
rek, gönüllerini almayı ihmal etmeyen esnaf, 
asırlardır devam eden bir Osmanlı gelene-
ğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Gül 
İftarları hakkında bilgi veren Yazar Ali Işık, “ 
Günümüzde bütün güllerin yitirilmesi, yeni 
türeyenlerinde hal ve tavırlarıyla bunların 
yerlerinin doldurulmaması sonucu gül iftar-
ları 30-40 kırk yıl öncesinde tarihe karışmış-
tı. Günümüzde bir grup Konya Çarşısı esnafı 
, akıl yoksunu garip gürebayı toplayıp iftar 
vererek Konya’nın bu güzel adetini tekrar 
ihya etmeye çabalamaktadır” dedi. Kapu 
Camii’nin müdavimlerinden olan meczup-
lar,  düzenlenen iftarlarda renkli sahneler 
yaşatıyor. 

İFTAR VE DİŞ KİRASI GELENEĞİ

Osmanlı döneminde, ramazan ayında 
varlıklı insanlar ihtiyaç sahiplerine yardım 
eder, garibanlara iftar sofraları kurar, onlarla 
aynı ekmeği paylaşırdı. Zengin fakir herkesin 
aynı sofrayı paylaştığı iftar davetlerinde, mi-

safirler uğurlanırken davete katıldıkları için 
onlara keseler içerisinde hediye, altın ya da 
gümüş akçe paralar verilirdi. Diş kirası adıyla 
bilinen unutulmaya yüz tutmuş bu gelenekle 
yardımlar, iftar sofrasına katılan kişilerin, 
ev sahiplerinin sevap kazanmasına vesile 
oldukları için yapılırdı.

KONYA’NIN GÜLLERI IFTAR 
SOFRASINDA BULUŞUYOR

Ramazan ayı Konya’da bir başka yaşanıyor. Kimsesiz yetim ve fakirlerinde unutulmadığı bu 
ayda bedesten esnafı da Konyalı meczupları iftar yemeğinde bir araya geliyor
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gıda kolisi dağıtımı yaptı. İdlib kırsalında 
binlerce Suriyeli aileye gıda ve sıcak yemek 
ulaştıracak dernek, her türlü ihtiyacını 
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zekat dağıtacak. Dernek, ramazanda Kudüs, 

Gazze, Suriye, Yemen, Ukrayna ile Arakan 
gibi bölgelerde yardım faaliyetleri gerçek-
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hazırlanarak dışarıya çıktıklarını, 
şivlilik topladıklarını ve çok mut-
lu olduklarını dile getirdiler.

ŞİVLİLİK’TE ÇOCUKLAR 
HATIRLANIYOR, MUTLU 

EDİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Somut Olmayan Kül-
türel Miras Alanında kayıt altına 
alınan Şivlilik Geleneği hakkında 
şu bilgiler veriliyor: “Şivlilik, 
Konya’da Hicri takvime göre üç 
ayların başlangıcı olan Recep 
ayının ilk Perşembe’sini Cuma’ya 
bağlayan gecede ve Regaip 
Kandili sabahı çocuklarca yapılan 
kandil kutlama geleneğidir. Kon-
ya’da bu güne ‘ilk namaz’ adı da 
verilir. Kandilden bir hafta önce 
çocuklar, gece sokağa çıkarak bu 
günün geleceğini, trampetlerle, 
kavallarla, fenerlerle mahalle 
mahalle dolaşarak haber verirler. 
Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, 
yol ortasına gerilen ipe fenerini 
asar, bütün dükkanlar rengarenk, 
irili ufaklı karpuz, davul, sünme, 
kuyruklu ismi verilen kağıt 
fenerlerle, mumlarla donatılır. 
Çocuklar yakılan ateşin etrafında 
halka olur ve fener alayına katı-

lırlar. Regaip Gecesinin sabahı 
ellerine birer torba alan çocuklar 
kapıları çalmadan içeriye girer; 
Şivli şivli şişirmiş, Erken kalkan 
pişirmiş, İki çörek bir börek, Bize 
namazlık gerek. Şivliliiiiik... diye 
bağrışırlar. Ev sahibi önceden 
hazırlanan kuru üzüm, leblebi, 
incir, iğde gibi çerezlerden ve 
günümüzde daha çok şekerle-
melerden çocuklara dağıtır. Aynı 
gün, hemen her evde, yağda 
kızartılmış mayalı hamurdan 
‘bişi’ yapılır ve yufkaların arasına 
konur. Buna pekmezle yapılmış 
un helvası ilave edildiği de olur. 
Bişiler komşulara dağıtılır. İkindi 
ile akşam namazı arasında mezar 
ziyaretleri yapılır, yatsı nama-
zında camilerde mevlit okunur. 
Şivlilik günü aile büyükleri, 
komşu ve akraba ziyaretleri 
yapılır, ‘namazın mübarek olsun’ 
temennisinde bulunulur. Bu 
ziyaretler sırasında önce yemek, 
ardından da çerez ve meyveler-
den oluşan Şivlilik ikramı yapılır. 
Çocukların hatırlandığı, mutlu 
edildiği Şivlilik, aynı zamanda 
birlik ve beraberlik duygularının 
pekiştirildiği bir gelenek olarak 
geçmişten günümüze varlığını 
sürdürmektedir.”

Konya’da mübarek üç ayların 
başlangıcında kutlanan Şivlilik 
Geleneği yaşatılmaya devam edi-

yor. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar 
ellerinde poşetlerle, “Şivlilik” diyerek kapı 
kapı hediyelerini topladı. Üç ayların baş-
langıcında Konya halkı tarafından kutlanan 
“Şivlilik” geleneğinin hazırlıkları günler ön-
cesinden başladı. Vatandaşlar çocuklara he-
diye edilecek çeşitli atıştırmalıkları alışveriş 
yaparak evlerinde hazır etti. Sabah saatlerin-
de ise çocuklar kapı kapı dolaşarak “Şivlilik” 
topladı. Sokaklarda şeker, çikolata toplayan 
çocuklar, mutluluklarını dile getirdi. Bazı ai-
leler çocukları ile birlikte geleneği yaşatmak 
için çocuklarla şeker topladı. Çocuklara iş 
yerinden şivlilik dağıtan ve bu gelenekler-
le eski günleri hatırladıklarını dile getiren 
Enes Çakır , “Biz de çocukluğumuzda şivlilik 

toplardık ve çok hoşumuza giderdi. Eskiden 
tabii bu kadar çeşitli ürünler yoktu. Bizim 
zamanımızda kırık leblebiler, üzüm ve gof-
retler vardı onları toplardık. Şimdi çocukları 
görünce o günler aklıma geldi. Gerçekten bu 
gelenek Konya’mızın en güzel adeti. Bundan 
dolayı da Konyalı olmaktan gurur duyuyo-
rum. Bu gelenek Konya’dan başka bir yerde 
yok. Kandilin, bu hayırlı günlerin çocukların 
milli ve manevi değerlerini bu vesile ile tanı-
masına vesile oluyoruz” dedi.

‘BU GELENEKLERİMİZ 
ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK OLSUN’

Çocuklarıyla beraber şivlilik için dışarıya 
çıkan ve bu manevi geleneği çocuklarına öğ-
retmeye çalıştığını anlatan Sıla Tanı, “Bu ge-
lenek çok güzel, özellikle çocukları çok mut-

lu ediyor. Sabahın erken saatinde uyandılar 
ve şivlilik toplamaya başladılar. Konya’ya 
özgü çok güzel bir gelenek bence. Çocuk-
larımız bu sayede hem kandil kutlamasını 
yapıyorlar, hem de mübarek kandilimize 
daha güzel başlıyoruz bu şekilde herkesin 
kandili mübarek olsun” ifadelerini kullan-
dı. Apartman sakinleri tarafından çocuklar 
için alınan hediyeleri çocuklara dağıtan site 
görevlisi Mehmet Gölcük , “Eskiden beri 
devam ediyor bu geleneklerimiz. Sağolsun 
komşularımızın hepsi aldı, geldi buraya yö-
netim olarak teslim ettiler. Biz de çocukları-
mıza dağıtıyoruz. Allah’ım bu günlere tekrar 
kavuşmayı nasip eylesin. Bu geleneklerimiz 
çocuklarımıza örnek olsun. Atadan, dede-
den bu günlere kadar bu şekilde geldi, bu 
şekilde de gitmesini istiyoruz” diye konuştu. 
Şivlilik toplayan çocuklar ise erken saatlerde 

Konyalılar, her yıl üç aylarının gelişini “Şivlilik” adını verdikleri gelenekle bütün şehir 
olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyor. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ellerinde 

poşetlerle, “Şivlilik” diyerek kapı kapı hediyelerini topluyor
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hazırlanarak dışarıya çıktıklarını, 
şivlilik topladıklarını ve çok mut-
lu olduklarını dile getirdiler.

ŞİVLİLİK’TE ÇOCUKLAR 
HATIRLANIYOR, MUTLU 

EDİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Somut Olmayan Kül-
türel Miras Alanında kayıt altına 
alınan Şivlilik Geleneği hakkında 
şu bilgiler veriliyor: “Şivlilik, 
Konya’da Hicri takvime göre üç 
ayların başlangıcı olan Recep 
ayının ilk Perşembe’sini Cuma’ya 
bağlayan gecede ve Regaip 
Kandili sabahı çocuklarca yapılan 
kandil kutlama geleneğidir. Kon-
ya’da bu güne ‘ilk namaz’ adı da 
verilir. Kandilden bir hafta önce 
çocuklar, gece sokağa çıkarak bu 
günün geleceğini, trampetlerle, 
kavallarla, fenerlerle mahalle 
mahalle dolaşarak haber verirler. 
Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, 
yol ortasına gerilen ipe fenerini 
asar, bütün dükkanlar rengarenk, 
irili ufaklı karpuz, davul, sünme, 
kuyruklu ismi verilen kağıt 
fenerlerle, mumlarla donatılır. 
Çocuklar yakılan ateşin etrafında 
halka olur ve fener alayına katı-

lırlar. Regaip Gecesinin sabahı 
ellerine birer torba alan çocuklar 
kapıları çalmadan içeriye girer; 
Şivli şivli şişirmiş, Erken kalkan 
pişirmiş, İki çörek bir börek, Bize 
namazlık gerek. Şivliliiiiik... diye 
bağrışırlar. Ev sahibi önceden 
hazırlanan kuru üzüm, leblebi, 
incir, iğde gibi çerezlerden ve 
günümüzde daha çok şekerle-
melerden çocuklara dağıtır. Aynı 
gün, hemen her evde, yağda 
kızartılmış mayalı hamurdan 
‘bişi’ yapılır ve yufkaların arasına 
konur. Buna pekmezle yapılmış 
un helvası ilave edildiği de olur. 
Bişiler komşulara dağıtılır. İkindi 
ile akşam namazı arasında mezar 
ziyaretleri yapılır, yatsı nama-
zında camilerde mevlit okunur. 
Şivlilik günü aile büyükleri, 
komşu ve akraba ziyaretleri 
yapılır, ‘namazın mübarek olsun’ 
temennisinde bulunulur. Bu 
ziyaretler sırasında önce yemek, 
ardından da çerez ve meyveler-
den oluşan Şivlilik ikramı yapılır. 
Çocukların hatırlandığı, mutlu 
edildiği Şivlilik, aynı zamanda 
birlik ve beraberlik duygularının 
pekiştirildiği bir gelenek olarak 
geçmişten günümüze varlığını 
sürdürmektedir.”
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leler çocukları ile birlikte geleneği yaşatmak 
için çocuklarla şeker topladı. Çocuklara iş 
yerinden şivlilik dağıtan ve bu gelenekler-
le eski günleri hatırladıklarını dile getiren 
Enes Çakır , “Biz de çocukluğumuzda şivlilik 
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tabii bu kadar çeşitli ürünler yoktu. Bizim 
zamanımızda kırık leblebiler, üzüm ve gof-
retler vardı onları toplardık. Şimdi çocukları 
görünce o günler aklıma geldi. Gerçekten bu 
gelenek Konya’mızın en güzel adeti. Bundan 
dolayı da Konyalı olmaktan gurur duyuyo-
rum. Bu gelenek Konya’dan başka bir yerde 
yok. Kandilin, bu hayırlı günlerin çocukların 
milli ve manevi değerlerini bu vesile ile tanı-
masına vesile oluyoruz” dedi.

‘BU GELENEKLERİMİZ 
ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK OLSUN’

Çocuklarıyla beraber şivlilik için dışarıya 
çıkan ve bu manevi geleneği çocuklarına öğ-
retmeye çalıştığını anlatan Sıla Tanı, “Bu ge-
lenek çok güzel, özellikle çocukları çok mut-

lu ediyor. Sabahın erken saatinde uyandılar 
ve şivlilik toplamaya başladılar. Konya’ya 
özgü çok güzel bir gelenek bence. Çocuk-
larımız bu sayede hem kandil kutlamasını 
yapıyorlar, hem de mübarek kandilimize 
daha güzel başlıyoruz bu şekilde herkesin 
kandili mübarek olsun” ifadelerini kullan-
dı. Apartman sakinleri tarafından çocuklar 
için alınan hediyeleri çocuklara dağıtan site 
görevlisi Mehmet Gölcük , “Eskiden beri 
devam ediyor bu geleneklerimiz. Sağolsun 
komşularımızın hepsi aldı, geldi buraya yö-
netim olarak teslim ettiler. Biz de çocukları-
mıza dağıtıyoruz. Allah’ım bu günlere tekrar 
kavuşmayı nasip eylesin. Bu geleneklerimiz 
çocuklarımıza örnek olsun. Atadan, dede-
den bu günlere kadar bu şekilde geldi, bu 
şekilde de gitmesini istiyoruz” diye konuştu. 
Şivlilik toplayan çocuklar ise erken saatlerde 

Konyalılar, her yıl üç aylarının gelişini “Şivlilik” adını verdikleri gelenekle bütün şehir 
olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyor. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ellerinde 
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SELÇUKLU BELEDİYESİ ŞİVLİLİK 
GELENEĞİNİ FESTİVALE DÖNÜŞTÜRDÜ 

Selçuklu  Belediyesi tarafından ha-
zırlanan Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali 
tamamlandı.  5 gün süren festivale 535 
bin 118 kişi katılarak tarihi bir rekora imza 
atıldı. Konya’nın asırlık geleneği şivliliği 
bu yıl bir festivale dönüştüren Selçuklu 
Belediyesi, 5 gün boyunca çocukları do-
yasıya eğlendirdi. Selçuklu Şivlilik Çocuk 
Festivali’nde çocuklar TRT Çocuk karak-
terlerinin yanı sıra gölge oyunu, eğlenceli 
oyunlar ve atölyelerde hoş vakit geçirdi. 
Etkinliğin ilk gününde Burak Sezen ve gös-
teri ekipleri sahne alırken, Regaip Kandi-
li’nde Hafız Bekir Köse ile Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve hatim programı ile gönüllerin 
pası silindi. Cuma akşamı Anadolu Ateşi 
çocuk gösterisi, Cumartesi Konya Şehir 
Tiyatrosu Küçük Kara Balık oyunu yer 
alırken, Pazar akşamı ise, Neşeli Şarkılar 
Çocuk Korosu’nun yanı sıra Ekin Uzunlar 
konseri ile festival sona erdi. 5 günlük 
festivalde çocuklar gün içerisinde müzikal-
lerle ve teknoloji alanı eğlenirken, aileler 
ise konusunda uzman isimlerin katıldığı 
konferanslarda çocuk eğitimi konusun-
da bilgiler aldı. Festivalin son gününde 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
festivali ziyaret etti.

5 GÜNDE FESTİVALE 535 BİN 
KİŞİ KATILDI

Selçuklu Belediyesi tarafından ilk kez 
düzenlenen festival vatandaşlar tarafından 
büyük ilgi gördü.5 günlük festivale top-
lamda 535 bin 118 kişi katılarak tarihi bir 
rekora imza atılmış oldu. Günlük ortalama 
100 bin kişiyi ağırlayan Selçuklu Belediye-

si, önümüzdeki yıl da festivali düzen-
lemeyi planlıyor. Festival boyunca 20 
müzikal, konser ve tiyatro 10 konferans, 
174 bin 682 metre aksiyon drone, 6 VR 
standında 6 bin 500 etkinlik, 50 hayal 
perdesi gösterisi, 25 bin 876 scooter 
howerboard etkinliği, 35 saat kum sana-
tı gösterisi, 8 atölyede 4 bin 975 etkinlik 
gerçekleştirilirken etkinlikte 476 perso-
nel görev aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN 
FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ

Selçuklu Belediyesi olarak festivali 
geleneksel bir hale dönüştürecekleri-
ni belirten Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’mızın 
yüzyıllardır devam eden şivlilik gelene-
ğini gelecek nesillere aktarmak adına 
belediyeler olarak bugüne kadar birçok 
çalışma yapıyoruz. Bu yıl çalışmalarımı-
zı bir adım daha ileri taşıyarak şivliliği 
festivale dönüştürdük. Selçuklu Şivlilik 
Çocuk Festivali’mizde çocuklarımız 5 
gün boyunca gönüllerince eğlendi. Tabi 
bu festival bizim de tam arzuladığımız 
bir festival oldu. Bir tarafta çocukları-
mız oyunlarla, atölyedeki etkinliklerle 
eğlenirken, aileler de konferanslarda 
çocuk eğitim hakkında bilgiler aldılar. 5 
gün sonunda 535 bin kişi festivalimize 
katılarak burada hoş zaman geçirdiler. 
Önümüzdeki yıllarda da bu festivali 
sürdürerek geleneksel hale getirme-
yi planlıyoruz. 5 gün boyunca burada 
görev alan belediye çalışanlarımıza, 
etkinliklerde gösterilerde görev alan 
arkadaşlarımıza, gösterdikleri ilgiden 
dolayı çocuklarımıza ve değerli aileleri-
ne teşekkür ediyorum. ‘Selçuklu Sizinle 
Güzel’ diyorum” şeklinde konuştu.
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SELÇUKLU BELEDİYESİ ŞİVLİLİK 
GELENEĞİNİ FESTİVALE DÖNÜŞTÜRDÜ 

Selçuklu  Belediyesi tarafından ha-
zırlanan Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali 
tamamlandı.  5 gün süren festivale 535 
bin 118 kişi katılarak tarihi bir rekora imza 
atıldı. Konya’nın asırlık geleneği şivliliği 
bu yıl bir festivale dönüştüren Selçuklu 
Belediyesi, 5 gün boyunca çocukları do-
yasıya eğlendirdi. Selçuklu Şivlilik Çocuk 
Festivali’nde çocuklar TRT Çocuk karak-
terlerinin yanı sıra gölge oyunu, eğlenceli 
oyunlar ve atölyelerde hoş vakit geçirdi. 
Etkinliğin ilk gününde Burak Sezen ve gös-
teri ekipleri sahne alırken, Regaip Kandi-
li’nde Hafız Bekir Köse ile Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve hatim programı ile gönüllerin 
pası silindi. Cuma akşamı Anadolu Ateşi 
çocuk gösterisi, Cumartesi Konya Şehir 
Tiyatrosu Küçük Kara Balık oyunu yer 
alırken, Pazar akşamı ise, Neşeli Şarkılar 
Çocuk Korosu’nun yanı sıra Ekin Uzunlar 
konseri ile festival sona erdi. 5 günlük 
festivalde çocuklar gün içerisinde müzikal-
lerle ve teknoloji alanı eğlenirken, aileler 
ise konusunda uzman isimlerin katıldığı 
konferanslarda çocuk eğitimi konusun-
da bilgiler aldı. Festivalin son gününde 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
festivali ziyaret etti.

5 GÜNDE FESTİVALE 535 BİN 
KİŞİ KATILDI

Selçuklu Belediyesi tarafından ilk kez 
düzenlenen festival vatandaşlar tarafından 
büyük ilgi gördü.5 günlük festivale top-
lamda 535 bin 118 kişi katılarak tarihi bir 
rekora imza atılmış oldu. Günlük ortalama 
100 bin kişiyi ağırlayan Selçuklu Belediye-

si, önümüzdeki yıl da festivali düzen-
lemeyi planlıyor. Festival boyunca 20 
müzikal, konser ve tiyatro 10 konferans, 
174 bin 682 metre aksiyon drone, 6 VR 
standında 6 bin 500 etkinlik, 50 hayal 
perdesi gösterisi, 25 bin 876 scooter 
howerboard etkinliği, 35 saat kum sana-
tı gösterisi, 8 atölyede 4 bin 975 etkinlik 
gerçekleştirilirken etkinlikte 476 perso-
nel görev aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN 
FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ

Selçuklu Belediyesi olarak festivali 
geleneksel bir hale dönüştürecekleri-
ni belirten Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’mızın 
yüzyıllardır devam eden şivlilik gelene-
ğini gelecek nesillere aktarmak adına 
belediyeler olarak bugüne kadar birçok 
çalışma yapıyoruz. Bu yıl çalışmalarımı-
zı bir adım daha ileri taşıyarak şivliliği 
festivale dönüştürdük. Selçuklu Şivlilik 
Çocuk Festivali’mizde çocuklarımız 5 
gün boyunca gönüllerince eğlendi. Tabi 
bu festival bizim de tam arzuladığımız 
bir festival oldu. Bir tarafta çocukları-
mız oyunlarla, atölyedeki etkinliklerle 
eğlenirken, aileler de konferanslarda 
çocuk eğitim hakkında bilgiler aldılar. 5 
gün sonunda 535 bin kişi festivalimize 
katılarak burada hoş zaman geçirdiler. 
Önümüzdeki yıllarda da bu festivali 
sürdürerek geleneksel hale getirme-
yi planlıyoruz. 5 gün boyunca burada 
görev alan belediye çalışanlarımıza, 
etkinliklerde gösterilerde görev alan 
arkadaşlarımıza, gösterdikleri ilgiden 
dolayı çocuklarımıza ve değerli aileleri-
ne teşekkür ediyorum. ‘Selçuklu Sizinle 
Güzel’ diyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan’ın 11 ayın sultanı olduğunu 
kaydeden Yunus Ali Çünkür, büyük 
sevinç ve mutluluk duyduğunu ifade 

etti. Ramazan’ın bir başka güzellik kattığını 
kaydeden Çünkür, “ Bizim gözümüzde Ramazan 
11 ayın sultanıdır. Ramazan ayı diğer 11 ayda ya-
şayamadığımız güzellikleri mutluluğu ve sevinci 
yaşamımızı sağlıyor. Sanki yoğun kış aylarından 
sonra açan bahar çiçeklerinin güzelliği ve kokusu 
gibi hayatımıza yeni bir kan, yeni bir can, birlikte-
lik mutluluk ve sevinç katıyor. Oruç ayı içerisinde 
ayakkabımın delik olduğunu, kıyafetimin yırtık 
olduğunu, kalemimim ve silgimin olmadığını 
hiç kafama takmıyorum. Orucun birlikteliği 
artırıcı özelliği, tüm dert ve sıkıntıları bir kenara 
koymamı sağlıyor. Sevdiğim insanlarla akşamle-
yin bir araya gelme sevincinin insanın ruhunun 
dinlenmesine ve güven duygusunun pekişmesine 
neden olur. Tüm aile büyüklerinin sofra başında 
bir araya gelmesi çocukların mutluluğunu kat kat 
artırıyor. Ramazan hazırlığı yapan annelerin eşsiz 
emekleri akşamları davet edilen aile, büyükleri 
başka hangi ayda bir araya gelir? İyi ki varsın, iyi 
ki yaşantımızdasın ey Şehri Ramazan” dedi. 

‘Ramazan çok değerli bir ay’

Huriye Hüma Arı ise, Ramazan’ın tüm Müs-
lümanlar için değerli bir ay olduğuna dikkat çekti. 

Arı, sözlerini şöyle sürdürdü, “Müslümanlar için 
çok önemli olan Ramazan ayında oruç tutulur. 
Oruç bizim için çok değerlidir. Oruçta sabah 
ezanından akşam ezanına kadar niyet ettiğimiz 
için hiçbir şey yemeyiz. Ramazan’da sadece oruç 
tutulmaz. Ramazan Müslümanlar için birlik ve 
beraberlik ayıdır. Bu mübarek günde günahları-
mız için tövbe ederiz. Ramazan’da Kur’an-ı Kerim 

okunur ve Teravih Namazı kılınır. Birlik ve bera-
berlik altında tüm güzellikler daha da çoğalır. İhti-
yaç sahibi olan insanlara yardım edilir, yemekleri 
olmayanlara ikramlar yapılır. Karınları doyurulur. 
Ramazan’da uzakta olan akrabalarımızı, arkadaş-
larımızı, kardeşlerimizi, ablamızı, abimizi görme 
fırsatımız olur. Ramazan’da insanlar iyilik daha 
çok yapıldığı için çok değerlidir” diye konuştu. 

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE 
RAMAZAN!

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğuna işaret eden çocuklar, büyük 
mutluluk ve sevinç duyduklarını ifade ettiler

Huriye Hüma Arı Yunus Ali Çünkür
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Karatay Belediyesi, sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında 2019’da 
başlattığı glutensiz gıda ürünleri 

üretimi, toplumun her kesiminden büyük 
takdir topluyor. Sadece Konya’da değil, 
Konya sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir 
yanındaki binlerce Çölyak hastasına umut 
olan projede ürün çeşitliliği de gün geçtikçe 
artıyor. Proje kapsamında ekmeğin yanı sıra 
artık glutensiz simit, pasta ve kurabiye de 
üretiliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, projeyle Çölyak hastalarının mağdu-
riyetinin giderilmesi bağlamında Konya’da 
önemli bir eksikliği giderdiklerini belir-
terek, “Her ay 90 bin adet glutensiz unlu 
mamulün üretildiği projemiz kapsamında 

Konya’nın yanı sıra birçok ilden binlerce 
vatandaşımız faydalanıyor” dedi.  Konya’da 
tanısı konulan 2 binin üzerinde çölyak has-
tası bulunuyor. Çölyak hastaları 2019 yılına 
kadar gluten içermeyen unlu mamulleri ya 
Konya dışından getirtmeye çalışıyorlardı ya 
da glutensiz un temin ederek söz konusu 
ürünleri kendileri evlerinde yapmak zorun-
da kalıyorlardı.  Sosyal belediyecilik pro-
jeleriyle adından sıkça söz ettiren Karatay 
Belediyesi de çocuklar ve aileleri için yaşamı 
adeta bir kâbusa dönüştüren Çölyak Hastalı-
ğı konusunda harekete geçti ve “Çölyak 
ile mücadelenizde biz de varız” dedi.  Bu 
kapsamda Konya Çölyak Derneği yönetici 
ve üyelerinin yanı sıra birçok kurum ile 

kuruluşla çalışma yapan Karatay Belediyesi, 
ailelerin glutensiz ürünlere ulaşma konu-
sundaki mağduriyeti gidermek için 2019 
yılı itibariyle Karatay Halk Ekmek Fabrika-
sı’nda glutensiz ekmek üretimine başladı. 
İki yıldır Karatay Belediyesi tarafından 
sürdürülen proje sayesinde Çölyak hastaları, 
artık Konya dışından glutensiz ekmeklerini 
sipariş vermek zorunda kalmıyor.  Bununla 
da yetinmeyen Karatay Belediyesi, ilçenin 
farklı noktalarına glutensiz ekmek büfeleri 
de kurarak vatandaşın söz konusu ürünlere 
daha kolay ulaşmasına katkı sunuyor. Öte 
yandan Selçuklu ve Meram Belediyesi de 
bu projeye destek vererek Konya’nın çeşitli 
noktalarına glutensiz ekmek büfesi açtı. 

TÜRKIYE’NIN GLÜTENSIZ 
GIDASI KARATAY’DAN

Karatay Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2019’da başlattığı glutensiz 
gıda ürünleri üretimi, toplumun her kesiminden büyük takdir topluyor. Sadece Konya’da değil, 

Konya sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce Çölyak hastasına umut 
olan projede ürün çeşitliliği de gün geçtikçe artıyor 

TÜRKİYE’NİN GLUTENSİZ 
GIDASI KARATAY’DAN

Geçtiğimiz yıl başlattığı glutensiz ek-
mek üretimiyle Konyalı çölyak hastaları ve 
dernekleri başta olmak üzere tüm Konya-
lıların takdirini toplayan Karatay Belediye-
si’nin bu projesi, Konya sınırlarını da aşmış 
durumda. Karatay Halk Ekmek Fabrikası’n-
da üretilen glutensiz ekmekler, artık sadece 
Konya’da değil; Türkiye’nin birçok şeh-
rine ulaşarak söz konusu yerlerde gluten 
hassasiyeti bulunan yüzlerce vatandaşın da 
hayatını kolaylaştırdı. Bu kapsamda Karatay 
Belediyesi, Konya’nın yanı sıra; Antalya, 
Sivas, Çorum gibi daha birçok ildeki Çölyak 
dernekleriyle işbirliği yaparak söz konu-
su illerdeki vatandaşların uygun fiyatla 
glutensiz bu özel gıdaya ulaşmasına imkan 
sağlamaya başladı. 

EKMEKLE BAŞLAYAN ÜRETİM 
ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ayda 90 bin adet glutensiz unlu mamul 
üreten Karatay Halk Ekmek Fabrikası, bu 
alanda ürün çeşitliliğini de her geçen gün 
arttırıyor. Glutensiz simit, kurabiye ve 
pasta gibi gıdalarının da üretildiği proje 
kapsamında Karatay Belediyesi, söz konusu 
ürünleri de haftanın belirli günlerinde 
Karatay Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, 

Meram Belediyesi ve Seydişehir Belediye-
si tarafından oluşturulan Glutensiz Unlu 
Mamuller Satış Noktalarında vatandaşların 
hizmetine sunuyor.

PROJEMİZ HEM SAĞLIK HEM DE 
SOSYAL AÇIDAN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI 

KARŞILIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
ülkemizde pek tanınmayan ama gluten 
hassasiyeti nedeniyle günlük yaşamlarında 
sıkıntı çeken vatandaşlara yönelik baş-
lattıkları glutensiz gıda üretimi ve satışı 
projelerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. 
Konya’da faaliyet gösteren Konya Çöl-
yak Derneği ve Çölyak hastalarının talebi 
doğrultusunda glutensiz ekmek üretimine 
2019’da başladıklarını hatırlatan Başkan 
Hasan Kılca,  “Bilindiği gibi arpa, buğ-
day, yulaf ve çavdar gibi tahıl ürünlerinde 
gluten maddesi mevcut. Bu madde, bazı va-
tandaşlarımızda meydana getirdiği tahribat 
nedeniyle hayatları olumsuz etkileyebiliyor 
ve dolayısıyla bu vatandaşlarımız maalesef 
her ekmeği veya unlu mamulü tüketemi-
yorlar. Konya’mızda faaliyet yürüten Konya 
Çölyak Derneğimiz ve gluten hassasiyeti 
bulunan hemşehrilerimiz bizlerle irtibata 
geçti ve bu konuda neler yapabileceğimiz 
istişare ettik. Yaptığımız çalışma neticesin-
de de 2019 itibariyle glutensiz ekmekleri 

Karatay Halk Ekmek Fabrikamızda üret-
meye başlamıştık. Daha önce il dışından 
getirtilen glutensiz ekmekler, artık Kara-
tay’ımızda üretilerek gluten hassasiyeti 
bulunan vatandaşlarımızın beğenisine su-
nulmuş oldu. İlçemizin çeşitli noktalarında 
kurduğumuz büfeler sayesinde de yüzlerce 
vatandaşımız, glutensiz ekmeğe artık çok 
daha kolayca ulaşabilir hale geldi. Üretilen 
glutensiz ekmekler, hem fiyat anlamında 
hem de tat ve içerik bakımından hastaları-
mıza ciddi katkı sağlıyor. Özellikle bir dö-
nemler il hatta yurtdışından ithal edildikleri 
düşünülürse projemizin sosyal anlamda da 
önemli bir ihtiyaç karşıladığını söyleyebili-
riz. Dolayısıyla her gün binlerce vatanda-
şımız, bu projeden faydalanıyor. Piyasaya 
göre çok daha ucuz bir fiyatla satılan özel 
glutensiz ekmeklerimiz, Selçuklu ve Meram 
Belediyelerimiz de projemize destek oldular 
ve Konyamızın birçok noktasında büfeler 
açtılar. Selçuklu ve Meram Belediyemize de 
bu vesileyle tüm hastalarımız adına şükran-
larımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl ekmekle 
başladığımız üretimimiz; glutensiz pasta, 
kurabiye ve simitle devam ediyor. Bu ürün 
çeşitliliğini ileriki dönemlerde hemşehrile-
rimizin de talepleri doğrultusunda arttıra-
cağız. Projemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi 
belirtiyorum ve glutensiz unlu mamullerin 
vatandaşlarımıza şifa olması temennisinde 
bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
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Karatay Belediyesi, sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında 2019’da 
başlattığı glutensiz gıda ürünleri 

üretimi, toplumun her kesiminden büyük 
takdir topluyor. Sadece Konya’da değil, 
Konya sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir 
yanındaki binlerce Çölyak hastasına umut 
olan projede ürün çeşitliliği de gün geçtikçe 
artıyor. Proje kapsamında ekmeğin yanı sıra 
artık glutensiz simit, pasta ve kurabiye de 
üretiliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, projeyle Çölyak hastalarının mağdu-
riyetinin giderilmesi bağlamında Konya’da 
önemli bir eksikliği giderdiklerini belir-
terek, “Her ay 90 bin adet glutensiz unlu 
mamulün üretildiği projemiz kapsamında 

Konya’nın yanı sıra birçok ilden binlerce 
vatandaşımız faydalanıyor” dedi.  Konya’da 
tanısı konulan 2 binin üzerinde çölyak has-
tası bulunuyor. Çölyak hastaları 2019 yılına 
kadar gluten içermeyen unlu mamulleri ya 
Konya dışından getirtmeye çalışıyorlardı ya 
da glutensiz un temin ederek söz konusu 
ürünleri kendileri evlerinde yapmak zorun-
da kalıyorlardı.  Sosyal belediyecilik pro-
jeleriyle adından sıkça söz ettiren Karatay 
Belediyesi de çocuklar ve aileleri için yaşamı 
adeta bir kâbusa dönüştüren Çölyak Hastalı-
ğı konusunda harekete geçti ve “Çölyak 
ile mücadelenizde biz de varız” dedi.  Bu 
kapsamda Konya Çölyak Derneği yönetici 
ve üyelerinin yanı sıra birçok kurum ile 

kuruluşla çalışma yapan Karatay Belediyesi, 
ailelerin glutensiz ürünlere ulaşma konu-
sundaki mağduriyeti gidermek için 2019 
yılı itibariyle Karatay Halk Ekmek Fabrika-
sı’nda glutensiz ekmek üretimine başladı. 
İki yıldır Karatay Belediyesi tarafından 
sürdürülen proje sayesinde Çölyak hastaları, 
artık Konya dışından glutensiz ekmeklerini 
sipariş vermek zorunda kalmıyor.  Bununla 
da yetinmeyen Karatay Belediyesi, ilçenin 
farklı noktalarına glutensiz ekmek büfeleri 
de kurarak vatandaşın söz konusu ürünlere 
daha kolay ulaşmasına katkı sunuyor. Öte 
yandan Selçuklu ve Meram Belediyesi de 
bu projeye destek vererek Konya’nın çeşitli 
noktalarına glutensiz ekmek büfesi açtı. 

TÜRKIYE’NIN GLÜTENSIZ 
GIDASI KARATAY’DAN

Karatay Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2019’da başlattığı glutensiz 
gıda ürünleri üretimi, toplumun her kesiminden büyük takdir topluyor. Sadece Konya’da değil, 

Konya sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce Çölyak hastasına umut 
olan projede ürün çeşitliliği de gün geçtikçe artıyor 

TÜRKİYE’NİN GLUTENSİZ 
GIDASI KARATAY’DAN

Geçtiğimiz yıl başlattığı glutensiz ek-
mek üretimiyle Konyalı çölyak hastaları ve 
dernekleri başta olmak üzere tüm Konya-
lıların takdirini toplayan Karatay Belediye-
si’nin bu projesi, Konya sınırlarını da aşmış 
durumda. Karatay Halk Ekmek Fabrikası’n-
da üretilen glutensiz ekmekler, artık sadece 
Konya’da değil; Türkiye’nin birçok şeh-
rine ulaşarak söz konusu yerlerde gluten 
hassasiyeti bulunan yüzlerce vatandaşın da 
hayatını kolaylaştırdı. Bu kapsamda Karatay 
Belediyesi, Konya’nın yanı sıra; Antalya, 
Sivas, Çorum gibi daha birçok ildeki Çölyak 
dernekleriyle işbirliği yaparak söz konu-
su illerdeki vatandaşların uygun fiyatla 
glutensiz bu özel gıdaya ulaşmasına imkan 
sağlamaya başladı. 

EKMEKLE BAŞLAYAN ÜRETİM 
ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ayda 90 bin adet glutensiz unlu mamul 
üreten Karatay Halk Ekmek Fabrikası, bu 
alanda ürün çeşitliliğini de her geçen gün 
arttırıyor. Glutensiz simit, kurabiye ve 
pasta gibi gıdalarının da üretildiği proje 
kapsamında Karatay Belediyesi, söz konusu 
ürünleri de haftanın belirli günlerinde 
Karatay Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, 

Meram Belediyesi ve Seydişehir Belediye-
si tarafından oluşturulan Glutensiz Unlu 
Mamuller Satış Noktalarında vatandaşların 
hizmetine sunuyor.

PROJEMİZ HEM SAĞLIK HEM DE 
SOSYAL AÇIDAN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI 

KARŞILIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
ülkemizde pek tanınmayan ama gluten 
hassasiyeti nedeniyle günlük yaşamlarında 
sıkıntı çeken vatandaşlara yönelik baş-
lattıkları glutensiz gıda üretimi ve satışı 
projelerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. 
Konya’da faaliyet gösteren Konya Çöl-
yak Derneği ve Çölyak hastalarının talebi 
doğrultusunda glutensiz ekmek üretimine 
2019’da başladıklarını hatırlatan Başkan 
Hasan Kılca,  “Bilindiği gibi arpa, buğ-
day, yulaf ve çavdar gibi tahıl ürünlerinde 
gluten maddesi mevcut. Bu madde, bazı va-
tandaşlarımızda meydana getirdiği tahribat 
nedeniyle hayatları olumsuz etkileyebiliyor 
ve dolayısıyla bu vatandaşlarımız maalesef 
her ekmeği veya unlu mamulü tüketemi-
yorlar. Konya’mızda faaliyet yürüten Konya 
Çölyak Derneğimiz ve gluten hassasiyeti 
bulunan hemşehrilerimiz bizlerle irtibata 
geçti ve bu konuda neler yapabileceğimiz 
istişare ettik. Yaptığımız çalışma neticesin-
de de 2019 itibariyle glutensiz ekmekleri 

Karatay Halk Ekmek Fabrikamızda üret-
meye başlamıştık. Daha önce il dışından 
getirtilen glutensiz ekmekler, artık Kara-
tay’ımızda üretilerek gluten hassasiyeti 
bulunan vatandaşlarımızın beğenisine su-
nulmuş oldu. İlçemizin çeşitli noktalarında 
kurduğumuz büfeler sayesinde de yüzlerce 
vatandaşımız, glutensiz ekmeğe artık çok 
daha kolayca ulaşabilir hale geldi. Üretilen 
glutensiz ekmekler, hem fiyat anlamında 
hem de tat ve içerik bakımından hastaları-
mıza ciddi katkı sağlıyor. Özellikle bir dö-
nemler il hatta yurtdışından ithal edildikleri 
düşünülürse projemizin sosyal anlamda da 
önemli bir ihtiyaç karşıladığını söyleyebili-
riz. Dolayısıyla her gün binlerce vatanda-
şımız, bu projeden faydalanıyor. Piyasaya 
göre çok daha ucuz bir fiyatla satılan özel 
glutensiz ekmeklerimiz, Selçuklu ve Meram 
Belediyelerimiz de projemize destek oldular 
ve Konyamızın birçok noktasında büfeler 
açtılar. Selçuklu ve Meram Belediyemize de 
bu vesileyle tüm hastalarımız adına şükran-
larımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl ekmekle 
başladığımız üretimimiz; glutensiz pasta, 
kurabiye ve simitle devam ediyor. Bu ürün 
çeşitliliğini ileriki dönemlerde hemşehrile-
rimizin de talepleri doğrultusunda arttıra-
cağız. Projemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi 
belirtiyorum ve glutensiz unlu mamullerin 
vatandaşlarımıza şifa olması temennisinde 
bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
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Karatay’da alternatif tarım 
ürünlerini artırmak ve arazile-
ri çok daha verimli bir şekilde 

değerlendirmek amacıyla Karatay Beledi-
yesi, 2019’da Karaaslan Üzümcü Mahal-
lesi’ndeki 90 bin metrekarelik alana 90 
binden fazla Lavanta fidesi ekerek Karatay 
Lavanta Bahçesi projesini hayata geçir-
mişti. Geçtiğimiz yıl da bu projeye 250 bin 
metrekarelik yeni bir alan daha ekleyen 

belediye, bu alana 200 bin lavanta fidesi 
daha ekti. Yine İsmil Mahallesi’ndeki 60 
bin metrekarelik alanda yeni bir Lavanta 
Bahçesi kazandırma çalışmalarına başlayan 
Karatay Belediyesi, bu çalışmasıyla ilçedeki 
Lavanta bahçesini 400 bin metrekareye 
çıkararak Karatay Lavanta Bahçesi’nin 
on binlerce vatandaşın önemli bir uğrak 
noktası haline getirmesini sağladı. Karatay 
Lavanta Bahçesi, eşsiz kokusu ve görsel 

güzelliğiyle Konya’ya ayrı bir renk katmış 
oldu. Karatay Belediyesi, alternatif tarım 
ürünlerini artırmak, Konya tarımına katkı 
sunmak ve arazileri çok daha verimli 
değerlendirmek amacıyla 2019 yılında 
Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 90 bin 
fide dikerek oluşturduğu Karatay Lavanta 
Bahçesi’ni son iki yılda on binlerce va-
tandaş ziyaret etti. Özellikle yaz ayların-
da Karatay Lavanta Bahçesi’ne uğrayan 

KARATAY LAVANTA BAHÇESI KARATAY LAVANTA BAHÇESI 
ŞEHRE BAMBAŞKA BIR RENK KATTI ŞEHRE BAMBAŞKA BIR RENK KATTI 

Karatay Lavanta Bahçesi’nin on binlerce vatandaşın önemli bir uğrak noktası haline getirmesini 
sağladı. Karatay Lavanta Bahçesi, eşsiz kokusu ve görsel güzelliğiyle Konya’ya ayrı bir renk katmış oldu

vatandaşlar; lavantalar arasına yerleştiri-
len salıncak, nostaljik mini traktör, köprü, 
saman balyaları, su kuyusu ile daha birçok 
objeleri kullanarak aynı zamanda Karatay 
Belediyesi ekipleri tarafından oluşturulan 
büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve 
bahçenin daha birçok noktasında unutul-
maz vakitler geçirdi. Vatandaşın gösterdiği 
ilgi karşısında Karatay Belediyesi, Karatay 
Lavanta Bahçesi’ni genişletme kararı aldı. 
Bu kapsamda 2019’da Karaaslan Üzümcü 
Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik alana 
90 binden fazla fide ekerek oluşturdu-
ğu Karatay Lavanta Bahçesi’ne 250 bin 
metrekarelik yeni bir alan daha eklendi ve 
söz konusu alana 200 bin lavanta fidesi 
daha ekti. Bu çalışmayla Karatay Lavanta 
Bahçesi’nin genişliği tam dört katına çıktı 
ve toplamda 340 bin metrekareye ulaş-
mış oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi’ne ilginin 
her geçen gün arttığını söyleyerek iki yıl 
öncesine kadar moloz yığınlarıyla kaplı 
alanı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdükle-
rini belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Geçti-
ğimiz yaz, hasat yapılana kadar sadece bir 
haftada yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırla-
mıştık. Bahçe içerisine yerleştirdiğimiz 
materyallerle fotoğraf çekilebilecek çok 
güzel alanlar oluşturduk. Misafirlerimiz 
burada en güzel anları ölümsüzleştirdiler. 
Gelenler, güzel kokular içerisinde, çok 
güzel kareler yakalıyor. Lavanta Bahçemiz 
önceden 90 bin metrekareydi. Genişletme 
çalışmalarımızla 250 bin metrekarelik yeni 
alanda daha lavanta fidelerinin dikimleri-
mizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüz-
deki yıl misafirlerimiz bu yeni alanımızı da 
ziyaret edebilecekler. Yine İsmil Mahalle-
mizde Karatay Termal Tatil Köyümüzün 

hemen yanı başında 60 bin metrekarelik 
alana daha yeni bir Lavanta Bahçesi daha 
kazandırıyoruz. Böylelikle Lavanta Bahçe-
lerimizi, genişlettiğimiz bahçemiz ve yeni 
bahçemiz ile birlikte toplamda 400 bin 
metrekarelik bir alana yaymış olacağız. Ka-
ratay Belediyesi olarak boş alanları değer-
lendirmek istiyoruz. Lavanta Bahçelerimiz 
ile de bu isteğimizi gerçekleştirmiş olduk. 
Lavanta Bahçemizle ilçemize bir yandan 
turizmi ile hizmet ederken diğer taraftan 
da Konya’mıza ekonomik bir değer de kat-
tık. Hasadını gerçekleştirdiğimiz Lavanta-
larımızın da bir kısmı yağ, bir kısmı da çi-
çekçilik sektöründe değerlendirilecek. Aynı 
zamanda ürettiğimiz lavanta gazozumuz 
da çok beğenildi. Alternatif ürün için de 
çalışmalarımız devam ediyor. Karatay’ımı-
zın Konya’mızın marka ve katma değerine 
destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Karatay’da alternatif tarım 
ürünlerini artırmak ve arazile-
ri çok daha verimli bir şekilde 

değerlendirmek amacıyla Karatay Beledi-
yesi, 2019’da Karaaslan Üzümcü Mahal-
lesi’ndeki 90 bin metrekarelik alana 90 
binden fazla Lavanta fidesi ekerek Karatay 
Lavanta Bahçesi projesini hayata geçir-
mişti. Geçtiğimiz yıl da bu projeye 250 bin 
metrekarelik yeni bir alan daha ekleyen 

belediye, bu alana 200 bin lavanta fidesi 
daha ekti. Yine İsmil Mahallesi’ndeki 60 
bin metrekarelik alanda yeni bir Lavanta 
Bahçesi kazandırma çalışmalarına başlayan 
Karatay Belediyesi, bu çalışmasıyla ilçedeki 
Lavanta bahçesini 400 bin metrekareye 
çıkararak Karatay Lavanta Bahçesi’nin 
on binlerce vatandaşın önemli bir uğrak 
noktası haline getirmesini sağladı. Karatay 
Lavanta Bahçesi, eşsiz kokusu ve görsel 

güzelliğiyle Konya’ya ayrı bir renk katmış 
oldu. Karatay Belediyesi, alternatif tarım 
ürünlerini artırmak, Konya tarımına katkı 
sunmak ve arazileri çok daha verimli 
değerlendirmek amacıyla 2019 yılında 
Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 90 bin 
fide dikerek oluşturduğu Karatay Lavanta 
Bahçesi’ni son iki yılda on binlerce va-
tandaş ziyaret etti. Özellikle yaz ayların-
da Karatay Lavanta Bahçesi’ne uğrayan 

KARATAY LAVANTA BAHÇESI KARATAY LAVANTA BAHÇESI 
ŞEHRE BAMBAŞKA BIR RENK KATTI ŞEHRE BAMBAŞKA BIR RENK KATTI 

Karatay Lavanta Bahçesi’nin on binlerce vatandaşın önemli bir uğrak noktası haline getirmesini 
sağladı. Karatay Lavanta Bahçesi, eşsiz kokusu ve görsel güzelliğiyle Konya’ya ayrı bir renk katmış oldu

vatandaşlar; lavantalar arasına yerleştiri-
len salıncak, nostaljik mini traktör, köprü, 
saman balyaları, su kuyusu ile daha birçok 
objeleri kullanarak aynı zamanda Karatay 
Belediyesi ekipleri tarafından oluşturulan 
büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve 
bahçenin daha birçok noktasında unutul-
maz vakitler geçirdi. Vatandaşın gösterdiği 
ilgi karşısında Karatay Belediyesi, Karatay 
Lavanta Bahçesi’ni genişletme kararı aldı. 
Bu kapsamda 2019’da Karaaslan Üzümcü 
Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik alana 
90 binden fazla fide ekerek oluşturdu-
ğu Karatay Lavanta Bahçesi’ne 250 bin 
metrekarelik yeni bir alan daha eklendi ve 
söz konusu alana 200 bin lavanta fidesi 
daha ekti. Bu çalışmayla Karatay Lavanta 
Bahçesi’nin genişliği tam dört katına çıktı 
ve toplamda 340 bin metrekareye ulaş-
mış oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi’ne ilginin 
her geçen gün arttığını söyleyerek iki yıl 
öncesine kadar moloz yığınlarıyla kaplı 
alanı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdükle-
rini belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Geçti-
ğimiz yaz, hasat yapılana kadar sadece bir 
haftada yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırla-
mıştık. Bahçe içerisine yerleştirdiğimiz 
materyallerle fotoğraf çekilebilecek çok 
güzel alanlar oluşturduk. Misafirlerimiz 
burada en güzel anları ölümsüzleştirdiler. 
Gelenler, güzel kokular içerisinde, çok 
güzel kareler yakalıyor. Lavanta Bahçemiz 
önceden 90 bin metrekareydi. Genişletme 
çalışmalarımızla 250 bin metrekarelik yeni 
alanda daha lavanta fidelerinin dikimleri-
mizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüz-
deki yıl misafirlerimiz bu yeni alanımızı da 
ziyaret edebilecekler. Yine İsmil Mahalle-
mizde Karatay Termal Tatil Köyümüzün 

hemen yanı başında 60 bin metrekarelik 
alana daha yeni bir Lavanta Bahçesi daha 
kazandırıyoruz. Böylelikle Lavanta Bahçe-
lerimizi, genişlettiğimiz bahçemiz ve yeni 
bahçemiz ile birlikte toplamda 400 bin 
metrekarelik bir alana yaymış olacağız. Ka-
ratay Belediyesi olarak boş alanları değer-
lendirmek istiyoruz. Lavanta Bahçelerimiz 
ile de bu isteğimizi gerçekleştirmiş olduk. 
Lavanta Bahçemizle ilçemize bir yandan 
turizmi ile hizmet ederken diğer taraftan 
da Konya’mıza ekonomik bir değer de kat-
tık. Hasadını gerçekleştirdiğimiz Lavanta-
larımızın da bir kısmı yağ, bir kısmı da çi-
çekçilik sektöründe değerlendirilecek. Aynı 
zamanda ürettiğimiz lavanta gazozumuz 
da çok beğenildi. Alternatif ürün için de 
çalışmalarımız devam ediyor. Karatay’ımı-
zın Konya’mızın marka ve katma değerine 
destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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KIRSAL KÖYLERDE ORAK AYINDA 
ORUÇLU OLMAK 

     Sen meraklanma ey biçare

     Ben yoksam kim yazar diye

     Bilgi ver elindeki kaleme

     Seneye bakalım kimler ere

     Belki de bu son Ramazanın

     Faydası çok olurmuş duanın

     Senin yazdıklarını okuyanın 

     Duaları götürecektir cennete 
Sırtıma elini yumruk yapmış vurdukça vuruyordu 
anacığım, “Allah’ım sana isyan etmekten korkarım, 
sana karşı hata işlemekten utanırım, bana sabır ihsan 
eyle dünyanın işinden de çocuğundan da yaşamından 
da bıktım usandım” diyor, beni tartaklamaya devam 
ediyordu. Sene 1950’lerdi. Yine böyle mübarek 
Ramazan ayı, yaza orak ayına gelmiş. Anacığım 
babamın hasta olması ve hastanede yatmasından 
dolayı bütün işlerin üzerinde kalması, dört çocuğun 
beslenmesi, çift sürmek düğen sürmek ona, ekin 
ekmek, ona, dağdan odun taşımak ona, evde yemek 
yapmak tarlada orakla ekin biçmek ona, ekini harmana 
taşımak ona bakar. Ne yapsın biçare? Bir de benim 
ve ablamın ısrarla her gittiği yere bizimde gitmeye 
kalkışmamız, ona ayak bağı olmamız yapacağı işleri 
engellememiz, onu çileden çıkarıyor, canından 
bezdiriyordu. İsyanı bu idi. Çok sevdiği yavruları için 
canını bile vermekten imtina etmeyen bir vefakâr 
ananın evladına karşı davranışı idi.

Sizler yazımı okurken mübarek Ramazanın ilk günleri 
olacak belki. Şimdi şöyle bakıyorum inanmış insanların 
bilhassa hanım kardeşlerimizin telaşına, mübarek ayın 
hazırlıkları için gümbür gümbür çalışma var. Bu yıl 
bunca gıda ürünlerinde pahalılık ve kıtlığa rağmen bu 
güzel ay için örfümüz adetlerimiz mutlaka yapılacaktır. 
Yok, erişte kestiler, yok marmelat yaptılar, yok, yufkalar 
açtılar. Yazdan hazır ettikleri vişne kayısı hoşafını hazır 
ettiler değil mi?  Şehirliye her zaman rahat Ramazan-ı 
şerif orucunu tutmak belki işi ağır olanlar vardır onlara 
zor gelebilir ama ya kırsaldaki köylüyü bilhassa köy 
kadınlarını bir düşünün. 

Her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da işler artık 
makinelerle traktörlerle yapılsa da orakla ekin biçmek 
tarih olsa da, eşekle harmana deste çekmek unutulsa 
da köylülerin işi, her zaman zor. Bundan dolayı her 
zaman yazılarımda bahsederim, soframıza gelen bu 

nimetlerin ne kadar güç yetiştirildiğini bilip ona göre 
nimete değer vermemiz gerekir. 

Şimdi bizler evlerde her türlü imkâna sahibiz. 
Buzdolabında katık, çamaşır makinesinde çamaşır, 
bulaşık makinesinde bulaşık yıkama, serin ve tertemiz 
evlerde öğle uykusu, namaz vaktinde abdest alıp 
camiye gitme veya evde namazı eda etme gibi her 
türlü kolaylığa rağmen. Eften püften sebepleri bahane 
ederek yok “şekerim var”, yok “kolestrolüm var” gibi 
bahaneler ile orucu kırmak ne kadar inandırıcı oluyor 
bilemiyorum. Tabi bu yazım herkes için değil… Sözüm 
meclisten dışarı…

Şöyle geçmişe bir dalıyorum da köyde yaz günü orak 
ayında oruç tutmanın ne kadar zor ne kadar meşakkatli 
olduğunu, o günleri çocuklukta yaşamış olmama 
rağmen ancak şimdi yaş kemale erdikçe hatırıma 
getiriyorum ve rabbime binlerce defa şükrediyorum.

Kırsalda orak ayında Ramazan ayı nasıl geçerdi? Ben 
yukarda anacığım merhumenin yalnızlığını konu 
ettim aslında o 1950’li yıllarda kalabalık ailelerin de 
diğerlerinden pek farkı yoktu. Ancak evde yemek, 
ekmek işlerine bakacak bir büyük annenin ninenin 
olması bile büyük bir nimeti ve birçok şeyi değiştirirdi.

Anacığımın o yıllarda söylediği bazı veciz sözlerin 
değerini ve niçin söylendiğini şimdi daha iyi anlıyorum. 
Ekinler erdi, olgunlaştı mı orakla biçilmeye veya el ile 
yolunmaya başlandı mı (bazı arpa cinsi ekinler boyu 
kısa olur orağa gelmezdi onları elle yolardık) bir evde 
çoluk çocuk kim var ise herkesten bir işin ucundan 
tutması için medet beklenirdi. Anam şöyle derdi: “Hadi 
guzum ananıza biraz yardımcı olun, ekini benimle 
yolun da tarlamızı çabuk bitirelim. İnsan bu ayda 
serçeden bile medet umar. Adam bir serçe tutmuş 
ayağına ip bağlamış ipin diğer ucunu şerevliye (ekin 
demeti) bağlamış serçenin onu çekip yolması bile 
adama yardım olmuş. Siz de yolun yardımınız olur.

6-7 yaşımızda bize böyle derken bir başka iş görmeyi, 
çalışmayı sevmeyi öğütlüyor, bedavadan geçinmenin 
bu dünyada zor olduğunun işaretini veriyormuş. 
Yoksa o serçeye ip bağlayıp ekin yoldurmak bir mecazi 
anlatımmış. Bu ayda evin kadını erkeği çoluk çocuğu 
sahurdan sonra yatağa yatmaz, eşeğini salar çocuklar 
için azık katar, orağını heybeye koyar, bir de su testisi 
alıp uzakta olan tarlasına ekin dermeye giderler. 

Zaten o tarlaya vardıklarında gün çoktan doğmuştur 

ISMAIL DETSELI
Araştırmacı - Yazar
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hele anacığım gibi yalnız bir evin tek kadını. Sabah 
inek sağacak sığır sürüsüne katacak Tufran yayacak ise 
onu er (sahur) ekmeğinden sonra uyumak yok onları 
yapacak. Tarlaya vardık hemen sıcak çıkmadan bir 
eyner keserler. (eyner tarlanın bir kısmını bölüp orayı 
biçmektir) Hep birlikte ekin işlemeye başlarlar. Şayet 
körpe çocuk var ise onu ta gelin gelirken dürüsünde 
getirdiği özenle çeşitli renkli iplerden örülmüş örme 
ipi ile sırtına saracak 4-5 km yolu onunla gidecek. 
Ona bir gölgelik yapacak, bir salıncak kuracak, onun 
büyüğü çocuğa var ise onu sallayıp uyutmasını tembih 
edecek, ama ona da çok güvenemediği için gözünü 
salıncakta yatan çocuğundan ayırmayacak. Çünkü 
tarlaların olduğu yerlerde her türlü yılan çayan kurt kuş 
tehlikesi vardır. Ana hem ekin biçer beyi ile hem de ara 
sıra çocuğunu kontrol eder. Ağlarsa emzirir. Bu çalışma 
esnasında vakit öğleye yaklaşmıştır Temmuzun yakıcı 
sıcağı da bedenleri kavurmaya başlamıştır.

Artık oraklar elden atılır var ise birer ağaç gölgesi onun 
dibine uzanılıp ikindiye kadar yatıp istirahat edilir. Kuru 
toprakta aç susuz böcü börtü sineklerin rahat vermediği 
arazide nasıl bir istirahat ise. Sonra ikindi vakti ortalık 
biraz serinleyince yine eyner başına geçilip ekin 
işlenmeye başlanır. Artık susuzluk had safhaya gelmiş, 
dudaklar kurumuş, ekin ve tarlanın tozu ile dudaklar 
pesenk bağlamış ter ile tozun karışımı insanın şeklini 
şamalını değiştirmiştir.

Akşam oruç açımı yaklaşıncaya kadar serinde ekin 
biçmeye devam edilir ardından biçilen deste olmuş 
ekinleri merkebe yükleyip harmana getirmekte vardır 
aynı gün. 

Merkepler yere yatırılır, merkep at katır yük taşıyan 
hayvanlar bu konuda eğitilir hayvanın başına el ile 
bastırıp ıhh dendi mi hayvan yatar. Desteler onların 
üzerlerine sarılır, yola düşünce ezanlar başlamış, 
iftar olmuştur ama ne yapsın biçare köylüler yolda 
buldukları sarnıç, akar çay veya çeşmelerden aç 
karına kana kana su içerler, ondan sonra yürümek bile 
eziyet olur insana. Bunları yazarken akılma geliveren 
çocukluğumdaki üzücü bir hatırayı anlatmak isterim. 
Köye hayli uzakta olan bir tarlamız vardı GEVENNİCE; 
diye o gün anacığım ile ben gitmiştim ekin biçmeye 
dediğim gibi çok yorulduk sıcaktan kavrulduk Yolun 
yarısında Beylikyer denen mevkide Köyde atılan 
ramazan topunun sesini duyduk. Zaten aç susuz 
perişan olan anacığım yol kenarındaki bir kuyudan 
su çekti kova ile kovayı ağzına dikip epeyce su içti 
ve kovayı yere bırakırken bayılıp kuyunun başında 
düşüverdi oracığa. 

Ben başladım avazım çıktığı kadar ağlayıp bağırmaya 
yoldan geçmekte olan köylüler hemen geldiler beyleri 
merkeplerini sürerken kadınların hepsi anamın tedavisi 
için çaba gösterdiler yüzünü yıkadılar anam kendine 
geldi anacığımı köyün hanımları çok severdi hem 
çalışkandı hem de iş bilen ve herkese yardımcı olan 
bir candı. O hanımlardan birisi kendilerinin yüklü olan 
merkebini yol kenarına yıktı anacığımı o merkebin 
üzerine bindirdi eve kadar getirdi bana da yardımcı 
olu bizden çok evvel harmana gelmiş yükle bekleyen 
hayvanlarımızı harmana yıktı evimize beni getirdi. 
Anacığıma Eyimisin gayrı gideyimmi Meyerm aba 
dedi gitti. İşte bu şekilde insanlar eve gelirler evin 
beyi harmana deste yıkmaya giderken cefakar hanım 
acele evine gelir ve yemek hazırlığını yapar. Yatsı 
namazı başladığında ancak sofraya toplanılır. Evin beyi 
iki lokma yer yemez camiye yatsı ve teravih namazı 
kılmaya gider bütün zorluklara rağmen namazı asla 
ihmal etmezdi köyümüzün insanları. 

Camiden gelince zaten iştahı geçmiştir iştahını sahura 
saklar. Anacıklar ise hiç durmadan namaz sonrası 
sahur için hazırlık yapar. O çifte zil ile çalan masa saati 

kurulur sahur vaktine ve şiddetli çalan saatin sesi bile 
yorgun vücuda ninni gibi gelir ama çaresiz sahura 
kalkılır. Analar yemekleri hazırlayıncaya kadar çocukları 
ve beyini kaldırmaz biraz daha uykuya doysunlar diye, 
ama kendi her şeyinden fedakârlıkta bulunur. Ertesi 
gün yine işler aynen görülmeye devam edecektir. 
Şimdi her ne kadar makineleşme olmuşsa da bizim dağ 
köylerinde bu zorluklar halen yaşanmaktadır sanırım. 
Gündelik hayatın vazgeçilmezi olan ana maddemiz 
buğday, arpa hülasa tahılın meydana gelmesi çok 
güçtür o nimete çok saygı göstermeliyiz. Atalarımızın 
bir sözü vardı bu tahıl için kırk kere elden geçer bir kere 
ekmek olur boğazdan geçer diye ama ben saydım elden 
geçmesi kırkı çok geçiyor. Ama ne var ki, bu zorlukları 
bilmeyen bugünün gençliği ve bazı ev hanımları 
hatta büyük ev reisleri bile ekmek israfında çöplere 
ekmek atmakta ısrarlılar. Allah o nimetlerin yokluğunu 
göstermesin.  

Bir akşam Iftar vakti başıma gelenler. 

13 yaşındayım okuldan yeni çıktım evimizde çok 
ihtiyaçlı, tarladan kaldırdığımız yıllık yiyeceğimize 
yetmiyor. Babamın sürekli kemik veremi hastalığından 
dolayı çift sürmeyi ekin ekmeyi cefakar çalışkan 
anacığım yapıyor. Onun için ben anacığımın itirazına 
rağmen köy sığır sürüsüne Buğday hakı (ücret) li 
bir büyük amcamız ile çoban oldum. Güz mevsimi 
ramazan ayı nispeten günler daha uzun bende orucu 
tamamen tutuyorum. 
O gün akşamüzeri sığırı biraz erken getirmiştik. Anam 
koca ekmek ocağında yemek yapıyordu. “Anacığım 
canım top yumurtadan sıkma istiyor” dedim. Güzel 
anam hemen bir yumurta koydu ateşin üzerine, 
rafadan pişirip bana yarı ısınmış bazlama ekmekten 
bir sıkma yaptı. Hemen abdest alıp, yakınımızdaki 
dedem merhumun imamı olduğu mescide koştum 
Akşam namazı için. Elimde sıkma, ağzıma yakın, 
topun atılmasını bekliyorum. Evet, adaba uygun 
değil yaptığım, ama ben hem çobanım, hem de 13 
yaşında çocuğum. Yaşlı komşumuz olan, cemaatten 
biri yanıma yaklaştı “kalk ulen eş.. o.. eşek.. senin 
tuttuğun oruç kılacağın namaz eksik olsun. Kalk git 
evine” diye beni bir azarladı ki, yerimde adeta donup 
kaldım. Ağlayamadım, fakir çocuğuyum saygılıyım 
büyüklerime cevap veremedim ama çevreme baktım, 
herkes o merhum adama ters ters bakıp bir şeyler 
mırıldanıyorlardı ki dedem merhum, caminin imamı 
yanma geldi, “üzülme yavrum Allah senin orucunu 
namazını tamamıyla kabul etti. Bu terbiyesiz adamın 
orucunu da sildi attı. Bu kadar insanın arasında, bir 
çocuğun kalbini kırmak, o kadar kolay ki.. ama onu 
yapmak çok zor. Ayıp sana, yazıklar olsun efendi.. Sen 
defol bu halkın içinden” dedi. İşte benim o sözle teller 
boşaldı ve saatlerce ağladım, namazımı ağlayarak 
kıldım. Sıkmayı yemedim orada misafir odasının 
penceresine bıraktım. 3 gün sonra dedem bize geldi. 
“Guzum üzülme, sen imtihanı kazandın. O senin 
bıraktığın sıkma üç gündür seni bekliyor. Hiçbir kedi 
köpek ve kuş böcek bile yemedi onu. Hadi guzum gel 
o sıkmanı ye” namazını kıl dedi. Ertesi gün gittiğimde, 
halen sıkmam koyduğum pencerenin kenarında 
duruyordu. Namazı kılıp çıktım, o sıkmayı da afiyetle 
yedim. Sonra anacığım o adamın karısına durumu 
anlatıp abla o senin yobaz adamının Ismayılıma 
yapığı hakareti hiç unutmayacağız hakkımızı helal 
etmeyeceğiz demiş. Kadıncağız hem anacığımdan 
hem de benden defalarca af diledi bende zaten adama 
hakkımı helal ettim.  Eski hatıralar şimdi gözümüzde 
canlanıveriyor.  Allahım Bizleri açlıkla terbiye 
etmesin. Sağlıcakla salgın hastalıkların yok olduğu 
ve bol nimetlerin yetiştirildiği günlerle kalınız Hayırlı 
Ramazanlar, Hayırlı Bayramlar. 
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On bir ayın sultanı huzur ve bereket 
ayı Ramazan’a kavuştuk. Teravih 
namazı, mukabele, fıtır sadakası 

ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, 
Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” 
olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 
27’nci gecesine denk gelen 19 Mayıs’ta 
idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 24 
Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle 
karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek. 
Ramazanın bitimine 10 gün kala itikafa gir-
mek Peygamberimizin sünnetindendir. İtikaf, 
insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırdığı 
gibi daha fazla ibadette bulunmasına vesile 
olur. Peygamberimizin ramazanın son 10 
gününde daha fazla ibadet ettiği bilinmekte-
dir. Âişe validemizin belirttiğine göre Resûl-i 
Ekrem ramazanın son on gününe girildiğinde 
bütün geceyi ihya eder; ailesini uyandırır ve 
kadınlardan ayrı kalırdı. Hz. Peygamber’in bu 
tatbikatından hareketle âlimler, oruçlunun 
özellikle ramazanın son 10 gününde itikâfa 
girmesini müstehap kabul etmişlerdir. İtikâf, 
cemaatle namaz kılınan bir mescitte veya 
mescit hükmünde bulunan bir yerde îtikâf 
niyetiyle bir müddet kalmaktan ibârettir. 
Kelime anlamı ise bir şeye devam etmek, bir 
şeyi bekleyip durmak anlamına gelmektedir. 
İtikafa giren kimseye ise, mûtekif veya âkif 
denir.

NİYET EDİLMESİ GEREKİR

Hatta Hanefîler, Hz. Peygamber’in bunu 
devamlı yapmış olmasından hareketle itikâfı 
kifâî nitelikte müekked sünnet saymıştır. 

İtikâf bir ibadet nevi olduğundan itikâfa gire-
nin mükellef olması, itikâfa bir mescitte gir-
mesi ve niyet etmesi gerekli görülür. Kadınlar 
evlerinin bir odasında itikâfa girerler. İtikâfa 
ramazanın son on gününde olduğu tahmin 
edilen Kadir Gecesi’ne rastlama umudunu 
arttırır. İtikâf, insanın  daha fazla ibadet etme-
sine vesile olur.

İHTİYAÇLAR ORADA KARŞILANIR

İtikaf yapmak isteyen kişi, itikâf niye-
tiyle mescit veya mesciti andıran bir yerde 
kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini 
namaz, Kur’ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür 
gibi ibadet ve itaatlerle veya dinî bilgi ve 
kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla de-
ğerlendirir. Doğal ihtiyaçlarını gidermek için 
mescidi meşgul etmeyecek ve kirletmeyecek 
şeyleri mescide getirebilir. Mescidde yer, içer 
ve orada istirahat eder.

İTİKAF NEDİR?

İtikâf, bir mescitte ibadet niyetiyle ve 
belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek 
demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in 
Medine’ye hicretten sonra her yıl Ramazan’ın 
son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımları-
nın da genelde Resûl-i Ekrem ile birlikte itikâf 
yaptığını nakleder.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikâf yapmak isteyen kişi, itikâf niyetiyle 
mescit veya mescit hükmündeki bir yerde 

kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini 
namaz, Kur’ân tilâveti, dua, zikir ve tefek-
kür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve 
kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla 
değerlendirir. Doğal ihtiyaçlarını gidermek 
için mescidi meşgul etmeyecek ve kirletme-
yecek şeyleri mescide getirebilir. Mescitte yer, 
içer ve orada istirahat eder.Mescidin içinde 
giderilmesi mümkün olmayan zarurî ve doğal 
ihtiyaçları için dışarı çıkabilir. Ancak ihtiyacını 
giderdikten sonra hemen itikâf mahalline geri 
döner. Nafile itikâflar dışarıya çıkmakla bozul-
maz. Ancak vacip itikâflar, zorunlu ihtiyaçlar 
dışında itikâf mahallinin terk edilmesiyle 
bozulur. Ebu Hanife ve İmam Mâlik’e göre 
itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû 
Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu 
olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf 
için bir saati de yeterli bulur.

İTİKAFIN ŞARTLARI NELERDİR?
1- Niyet. Niyet diğer ibadetlerde şart ol-

duğu gibi itikâfta da şarttır. Niyet etmeksizin 
camide beklemek itikaf yerine geçmez.

2- Erkeğin beş vakit cemaatle namaz 
kılınan mescitte itikâfa girmesi. İtikâfın en 
faziletlisi Mescid-i Haram’da, sonra Mescid-i 
Nebevî’de, sonra Mescid-i Aksâ’da olandır. 
Diğer mescitlerdeki fazilet cemaatin çokluğu-
na göre değişir.

3- Oruç. Vacip olan itikâf için şarttır.
4- Kadınların hayız ve nifastan temiz 

olmaları. Cünüplük oruca mâni olmadığı için 
taharet, vâcib olan itikâfta bile şart değildir. 
Onun için itikâfa giren mescid içerisinde ihti-
lam olursa itikâfı bozulmaz.

ALLAH’A ADANMIŞ 10 GÜN

Ramazanın bitimine 10 gün kala itikafa girmek Peygamberimizin sünnetindendir. 
İtikaf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırdığı gibi daha fazla ibadette bulunmasına 

vesile olur. Bu yıl camiler kapalı olsa da itikafa girmek için evlerde fırsat var
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On bir ayın sultanı huzur ve bereket 
ayı Ramazan’a kavuştuk. Teravih 
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bütün geceyi ihya eder; ailesini uyandırır ve 
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niyetiyle bir müddet kalmaktan ibârettir. 
Kelime anlamı ise bir şeye devam etmek, bir 
şeyi bekleyip durmak anlamına gelmektedir. 
İtikafa giren kimseye ise, mûtekif veya âkif 
denir.

NİYET EDİLMESİ GEREKİR

Hatta Hanefîler, Hz. Peygamber’in bunu 
devamlı yapmış olmasından hareketle itikâfı 
kifâî nitelikte müekked sünnet saymıştır. 

İtikâf bir ibadet nevi olduğundan itikâfa gire-
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İHTİYAÇLAR ORADA KARŞILANIR

İtikaf yapmak isteyen kişi, itikâf niye-
tiyle mescit veya mesciti andıran bir yerde 
kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini 
namaz, Kur’ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür 
gibi ibadet ve itaatlerle veya dinî bilgi ve 
kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla de-
ğerlendirir. Doğal ihtiyaçlarını gidermek için 
mescidi meşgul etmeyecek ve kirletmeyecek 
şeyleri mescide getirebilir. Mescidde yer, içer 
ve orada istirahat eder.

İTİKAF NEDİR?

İtikâf, bir mescitte ibadet niyetiyle ve 
belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek 
demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in 
Medine’ye hicretten sonra her yıl Ramazan’ın 
son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımları-
nın da genelde Resûl-i Ekrem ile birlikte itikâf 
yaptığını nakleder.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikâf yapmak isteyen kişi, itikâf niyetiyle 
mescit veya mescit hükmündeki bir yerde 

kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini 
namaz, Kur’ân tilâveti, dua, zikir ve tefek-
kür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve 
kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla 
değerlendirir. Doğal ihtiyaçlarını gidermek 
için mescidi meşgul etmeyecek ve kirletme-
yecek şeyleri mescide getirebilir. Mescitte yer, 
içer ve orada istirahat eder.Mescidin içinde 
giderilmesi mümkün olmayan zarurî ve doğal 
ihtiyaçları için dışarı çıkabilir. Ancak ihtiyacını 
giderdikten sonra hemen itikâf mahalline geri 
döner. Nafile itikâflar dışarıya çıkmakla bozul-
maz. Ancak vacip itikâflar, zorunlu ihtiyaçlar 
dışında itikâf mahallinin terk edilmesiyle 
bozulur. Ebu Hanife ve İmam Mâlik’e göre 
itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû 
Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu 
olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf 
için bir saati de yeterli bulur.

İTİKAFIN ŞARTLARI NELERDİR?
1- Niyet. Niyet diğer ibadetlerde şart ol-

duğu gibi itikâfta da şarttır. Niyet etmeksizin 
camide beklemek itikaf yerine geçmez.

2- Erkeğin beş vakit cemaatle namaz 
kılınan mescitte itikâfa girmesi. İtikâfın en 
faziletlisi Mescid-i Haram’da, sonra Mescid-i 
Nebevî’de, sonra Mescid-i Aksâ’da olandır. 
Diğer mescitlerdeki fazilet cemaatin çokluğu-
na göre değişir.

3- Oruç. Vacip olan itikâf için şarttır.
4- Kadınların hayız ve nifastan temiz 

olmaları. Cünüplük oruca mâni olmadığı için 
taharet, vâcib olan itikâfta bile şart değildir. 
Onun için itikâfa giren mescid içerisinde ihti-
lam olursa itikâfı bozulmaz.

ALLAH’A ADANMIŞ 10 GÜN

Ramazanın bitimine 10 gün kala itikafa girmek Peygamberimizin sünnetindendir. 
İtikaf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırdığı gibi daha fazla ibadette bulunmasına 

vesile olur. Bu yıl camiler kapalı olsa da itikafa girmek için evlerde fırsat var
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Konya’da bulunan Türk Yıldızları Parkı, 
Sille Baraj Parkı, Meram Millet Bahçe-
si, Ecdat Parkı, Japon Parkı, Kozağaç 

Parkı ve Kent Ormanı gibi mesire alanları büyük 
ilgi görüyor. Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve 
Meram belediyelerince şehre kazandırılan 100 
bin metrekareden büyük parklar, yeşil dokusu, 
göletleri, kameriyeleri, yürüyüş yolları, çocuk 
oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre 
değer katıyor. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN 
BİRİ BURADA

Türkiye’nin en büyük parkları arasında göste-
rilen Selçuklu’daki tarihi Sille Mahallesindeki Sille 
Baraj Park, günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp 
nefes almak isteyen binlerce insanı göl manza-
rasıyla buluşturuyor. Parkta 221 bin metrekare 
yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplük 
tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen 
Barajı yer alıyor. Sille Antik Kenti’ni de görme 
fırsatı bulan ziyaretçiler baraj göletinde su spor-
larına katılma imkanı buluyor. Konyalıları su ile 
buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan parka 
gelenler, hafta sonları yer bulmakta zorlanıyor. 
Baraj çevresinde piknik alanları, çocuk oyun 
alanları, yürüyüş ve tırmanma parkurları yer 
alıyor. Kamp alanları oluşturulan parktaki gölette, 
kayıkla gezinti yapılabiliyor. Sille Baraj Park, 1 
milyon 985 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin 
en büyük parklarından biri olarak gösteriliyor.

MERAM MİLLET BAHÇESİ YEŞİL İLE İÇ İÇE 
OLMAK İSTYENLERİN GÖZDESİ 

Meram Belediyesince düzenlenen Meram 
Millet Bahçesi, yeşil ile iç içe olmak isteyenlerin 
gözdesi haline geldi.  Meram Millet Bahçesi ateşli 

Konya’da bulunan Türk 
Yıldızları Parkı, Sille Baraj 

Parkı, Meram Millet Bahçesi, 
Ecdat Parkı, Japon Parkı, 
Kozağaç Parkı ve Kent 

Ormanı gibi mesire alanları 
büyük ilgi görüyor. Konyalılar 
haftanın yoğunluğu tematik 

parklara giderek atıyor 

TEMATIK 
PARKLAR 
YOĞUN 

ILGI 
GÖRÜYOR 

ateşsiz piknik alanları, çocuk oyun grupları, 
sportif ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok alan-
da alternatif sunuyor. Şehre nefes aldıran bahçe-
de, 100 çocuk oyun grubu, 40 bin metrekarelik 
oyun parkı, 10 bin metrekarelik üzüm bağı, 10 
bin metrekarelik gölet, mescit, sosyal tesisler, 
kokuluk ve reçellik gül bahçesi gibi renkli ve ilgi 
çekici alanlar bulunuyor.

ECDAT PARKI’NDA GEÇMİŞE YOLCULUK

Birbirinden güzel tasarımlarla dikkati çeken 
Ecdat Parkı, geçmişi yansıtan donatılarıyla 
ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Şehir 
merkezindeki 110 bin metrekarelik parkta, 
surlar içinde liman, 12 bin 500 metrekarelik 
gölet, boğaz yalısı, orijinallerine benzetilerek 
imar edilen Osmanlı sokağı, namazgah çeşmesi, 
seyir kulesi, deniz feneri, Osmanlı otağı amfisi, 
hasbahçe ve Selçuklu hanı yer alıyor. 

TÜRKİYE’NİN HAVACILIK TEMALI PARKI: 
TÜRK YILDIZLARI

Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya-An-
kara kara yolunda 321 bin metrekarelik alanda 
yaptığı Türkiye’nin havacılık temalı parkı Türk 
Yıldızları, çok sayıda kişinin uğrak yeri oldu. 
Parktaki elips havuzlarda, Türk Yıldızları Filo-
su’ndaki iki F-5 jet gösteri uçağı sergileniyor. 
Parkta ayrıca, açık havacılık müzesi, temalı giriş 
tagları, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ anıtları, 
amfi tiyatro, sergi, yürüyüş ve spor alanları, 
çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı, macera 
parkurları, çeşmeler, kamelyalar, ateşli piknik 
alanları ve otopark bulunuyor.

BU PARK “JAPONYA’DAYMIŞ 
HİSSİ” UYANDIRIYOR

Konya ile Japonya’nın Kyoto şehri arasında 
kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 
Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Japon Kyoto 
Parkı, 36 bin metrekarelik alanı, göleti, balıkları, 
mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle gö-
renleri hayran bırakıyor. İstanbul Yolu üzerinde 
2010’da hizmete açılan park, kent halkı ve çevre 
illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 
Park, 4 bin metrekarelik göleti, Japon bitkileri 
ile balıkları, mimarisine uygun peyzaj düzenle-
meleriyle görenleri cezbediyor. Japon mimarisi 
tarzında yapılan ve açık büfe kahvaltı hizmeti 
verilen kafeterya ise özellikle hafta sonları yoğun 
ilgi görüyor.

YILLARDIR ZİYARETÇİSİ 
EKSİK OLMUYOR

Meram’daki Kozağaç Parkı ise 104 bin 
metrekarelik alanıyla şehrin büyük parkları ara-
sında yer alıyor. Yeni Antalya Çevre Yolu Hatıp 
Kavşağı yakınındaki park ziyaretçilerine sosyal 
faaliyet ve eğlence alanlarıyla yıllardır hizmet 
veriyor. Parka gelenler; piknik, mangal, fitness, 
basketbol ve futbol, kayıkla gölet turu, çocuklar 
için akülü araba, çarpışan araba, dönme dolap, 
trambolin, gondol, bisiklet turu yürüyüş olanağı 
sunuyor.

DEDE BAHÇESİ GÖRKEMİ İLE DİKKAT 
ÇEKİYOR

Şimdi ki Kültür Park içerinde yer alan ve 
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Konya’da bulunan Türk Yıldızları Parkı, 
Sille Baraj Parkı, Meram Millet Bahçe-
si, Ecdat Parkı, Japon Parkı, Kozağaç 

Parkı ve Kent Ormanı gibi mesire alanları büyük 
ilgi görüyor. Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve 
Meram belediyelerince şehre kazandırılan 100 
bin metrekareden büyük parklar, yeşil dokusu, 
göletleri, kameriyeleri, yürüyüş yolları, çocuk 
oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre 
değer katıyor. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN 
BİRİ BURADA

Türkiye’nin en büyük parkları arasında göste-
rilen Selçuklu’daki tarihi Sille Mahallesindeki Sille 
Baraj Park, günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp 
nefes almak isteyen binlerce insanı göl manza-
rasıyla buluşturuyor. Parkta 221 bin metrekare 
yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplük 
tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen 
Barajı yer alıyor. Sille Antik Kenti’ni de görme 
fırsatı bulan ziyaretçiler baraj göletinde su spor-
larına katılma imkanı buluyor. Konyalıları su ile 
buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan parka 
gelenler, hafta sonları yer bulmakta zorlanıyor. 
Baraj çevresinde piknik alanları, çocuk oyun 
alanları, yürüyüş ve tırmanma parkurları yer 
alıyor. Kamp alanları oluşturulan parktaki gölette, 
kayıkla gezinti yapılabiliyor. Sille Baraj Park, 1 
milyon 985 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin 
en büyük parklarından biri olarak gösteriliyor.

MERAM MİLLET BAHÇESİ YEŞİL İLE İÇ İÇE 
OLMAK İSTYENLERİN GÖZDESİ 

Meram Belediyesince düzenlenen Meram 
Millet Bahçesi, yeşil ile iç içe olmak isteyenlerin 
gözdesi haline geldi.  Meram Millet Bahçesi ateşli 

Konya’da bulunan Türk 
Yıldızları Parkı, Sille Baraj 

Parkı, Meram Millet Bahçesi, 
Ecdat Parkı, Japon Parkı, 
Kozağaç Parkı ve Kent 

Ormanı gibi mesire alanları 
büyük ilgi görüyor. Konyalılar 
haftanın yoğunluğu tematik 

parklara giderek atıyor 
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YOĞUN 

ILGI 
GÖRÜYOR 

ateşsiz piknik alanları, çocuk oyun grupları, 
sportif ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok alan-
da alternatif sunuyor. Şehre nefes aldıran bahçe-
de, 100 çocuk oyun grubu, 40 bin metrekarelik 
oyun parkı, 10 bin metrekarelik üzüm bağı, 10 
bin metrekarelik gölet, mescit, sosyal tesisler, 
kokuluk ve reçellik gül bahçesi gibi renkli ve ilgi 
çekici alanlar bulunuyor.

ECDAT PARKI’NDA GEÇMİŞE YOLCULUK

Birbirinden güzel tasarımlarla dikkati çeken 
Ecdat Parkı, geçmişi yansıtan donatılarıyla 
ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Şehir 
merkezindeki 110 bin metrekarelik parkta, 
surlar içinde liman, 12 bin 500 metrekarelik 
gölet, boğaz yalısı, orijinallerine benzetilerek 
imar edilen Osmanlı sokağı, namazgah çeşmesi, 
seyir kulesi, deniz feneri, Osmanlı otağı amfisi, 
hasbahçe ve Selçuklu hanı yer alıyor. 

TÜRKİYE’NİN HAVACILIK TEMALI PARKI: 
TÜRK YILDIZLARI

Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya-An-
kara kara yolunda 321 bin metrekarelik alanda 
yaptığı Türkiye’nin havacılık temalı parkı Türk 
Yıldızları, çok sayıda kişinin uğrak yeri oldu. 
Parktaki elips havuzlarda, Türk Yıldızları Filo-
su’ndaki iki F-5 jet gösteri uçağı sergileniyor. 
Parkta ayrıca, açık havacılık müzesi, temalı giriş 
tagları, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ anıtları, 
amfi tiyatro, sergi, yürüyüş ve spor alanları, 
çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı, macera 
parkurları, çeşmeler, kamelyalar, ateşli piknik 
alanları ve otopark bulunuyor.

BU PARK “JAPONYA’DAYMIŞ 
HİSSİ” UYANDIRIYOR

Konya ile Japonya’nın Kyoto şehri arasında 
kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 
Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Japon Kyoto 
Parkı, 36 bin metrekarelik alanı, göleti, balıkları, 
mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle gö-
renleri hayran bırakıyor. İstanbul Yolu üzerinde 
2010’da hizmete açılan park, kent halkı ve çevre 
illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 
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Konya’nın en eski bahçelerinden biri olarak 
kabul edilen ‘Tarihi Dede Bahçesi’ bugün 
hala tarihe ışık tutan yerlerden biri olarak 
dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde bu tarla-
yı, 1650 yılında Mevlevî tarikatına mensup 
Es- Seyyid El- Hac Hasan Efendi, Es-Seyyid 
Hüseyin Efendi’den satın alarak etrafını 
duvarla çevirtip, bahçe haline getirmiştir. 
Ayrıca büyükçe bir havuz yaptırıp, arazinin 
güney batısında bulunan Kadıasker Çeşme-
si’nin suyunun altıda bir hissesini buraya 
akıttı. Bakımlı hale getirdiği bahçesini 
zamanla şeyhi ve dostu II. Bostan Çelebi’ye 
hediye etti. Bostan çelebi de bu bahçeyi Der-
gâh’a bağlayarak gelirini dergâh mensupları-
nın istifadesine sundu. Mevleviler tarafından 
ekilip dikilmeye başlayan bahçe, bu tarihten 
sonra Dede bahçesi diye anılmaya başladı.

‘ARDINDAN İKİ KATLI KÖŞK YAPILDI’

Seyyid Hacı Hasan Efendi’nin vakfiyesine 
göre dede bahçesinin hududu şöyledir: Kon-
ya’nın Binâri Mahallesinde güneyi kendinin 
mülk bağı, doğusu bostan ve Ağazade İbra-
him ile Kemal beşe hatunu mülkleri, kuzeyi 
Halil ve Hocacihanlı oğlu Mehmet Mülkü 
Hacı Nasrullah bahçesi ve Tacü’l- Vezir 
Medresesi, batısı da umumî yol ile çevrilidir. 
Abdülvahit Çelebi zamanında, dergâha bağlı 
bağ ve bahçelerde başlattığı imar faaliyetleri 
esnasında Dede Bahçesine de iki katlı bir 
köşk inşa ettirdi. Abdülvahit Çelebi riya-
setindeki Mevleviler, yaz günlerinde bazı 
günler müzik meclisleri bazı günler de sema 
ayinleri tertip ederlerdi. Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında halkın içine düştüğü karamsarlı-
ğı bir nebze gidermek gayesiyle Postnişin 
Abdülhalim Çelebi, Dede Bahçesi’ni dergâh 
mensuplarına ait olduğu ananesini kaldı-
rarak halka açtı. Yaz günlerinde bahçede, 
dönemin tanınmış saz heyetleri her gün 
ikindiden sonra meşke başlayıp akşam ezanı 
vaktinde bitirirlerdi. Bu arada bahçenin 
ürünü meyve ve sebzeler de ufak bedeller 
karşılığında ziyaretçilere satılırdı. 

‘1926 YILINDA 
BELEDİYE SATIN ALDI’

Böylece I. Dünya Savaşı yıllarında cep-
helerde bulunan askerlere silah, malzeme, 
yiyecek-içecek, giyecek ve para yardımla-
rının bir kısmı karşılanmış olurdu. 1926 
yılında tekke ve zaviyeler kapatılınca Dede 
Bahçesini belediye satın alarak duvarlarını 
tamir ettirdi. Büyük havuzu çimento-derz 
yaptırıp yanındaki metruk kuyuyu temizle-
terek içine pompa motoru oturttu. Ayrıca 
Çayırbağı suyollarını tamir ettirip, havu-
zun güneybatı ve doğusuna üzeri kiremit 
ile örtülü dört kafesli kamelyalar yaptırdı. 
1927 yılında köşkün önüne fıskiye, pelit 
ve çınarların altına genişçe bir dans pisti 
yaptırdı. Aynı sene içinde bahçenin güney-
doğu girişinin sağ tarafına küçük çapta bir 
hayvanat bahçesi ekleyerek buraya tavus 
kuşları, ceylanlar, kurt tilki gibi hayvan-
lar getirtti. Hayvanat bahçesiyle havuz 
arasındaki boşluğa da zamanın en modern 
iki tenis kortu inşa olunarak bahçeye giriş 
ücretli hale getirildi.

‘ÇOK AMAÇLI HİZMET VERDİ’
 
Bu arada havuza da ufak bir sandal 

konuldu. Bu dönemde bahçeye giriş 10 
kuruş, tenis kortunun saati 50 kuruş, 1 
saatlik sandal gezisinin ücreti de 25 kuruş 
idi. (2)  Daha sonra belediye hayvanat 
bahçesiyle tenis kortunu kaldırarak buraya 
bir çiçek serası ilave ederek ağaçların ve 
pelitlerin altını kiraya verdi. Burası” Dede 
Aile Gazinosu” adı altında halka hizmet 
vermeye başladı. Yaz akşamları Konya-
lı müzisyenlerin yanı sıra zaman zaman 
İstanbul’dan da gelen tanınmış sanatçılar 
burada sanatlarını icra ederlerdi. Ayrıca 
bazen inkıtaya uğrasa da veya Meram’a 
nakledilmiş olsa da 1950 yılında başlayıp 
1960’a kadar devam eden Gül Yarışması 
da burada yapılırdı. 1968 yılında Dede 
Bahçesi Ahmet Hilmi Nalçacı tarafından 
Kültür Park olarak yeniden düzenlendi. 
Daha sonra Dede Bahçesi fuar olarak dü-
zenlendi. 2008 Aralık’ında Konya Büyük-
şehir belediyesi tarafından yeniden tanzim 
edilen Kültür Park, 17 Aralık 2009 tarihin-
de yeniden halkın hizmetine açıldı.

100



Konya’nın en eski bahçelerinden biri olarak 
kabul edilen ‘Tarihi Dede Bahçesi’ bugün 
hala tarihe ışık tutan yerlerden biri olarak 
dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde bu tarla-
yı, 1650 yılında Mevlevî tarikatına mensup 
Es- Seyyid El- Hac Hasan Efendi, Es-Seyyid 
Hüseyin Efendi’den satın alarak etrafını 
duvarla çevirtip, bahçe haline getirmiştir. 
Ayrıca büyükçe bir havuz yaptırıp, arazinin 
güney batısında bulunan Kadıasker Çeşme-
si’nin suyunun altıda bir hissesini buraya 
akıttı. Bakımlı hale getirdiği bahçesini 
zamanla şeyhi ve dostu II. Bostan Çelebi’ye 
hediye etti. Bostan çelebi de bu bahçeyi Der-
gâh’a bağlayarak gelirini dergâh mensupları-
nın istifadesine sundu. Mevleviler tarafından 
ekilip dikilmeye başlayan bahçe, bu tarihten 
sonra Dede bahçesi diye anılmaya başladı.

‘ARDINDAN İKİ KATLI KÖŞK YAPILDI’

Seyyid Hacı Hasan Efendi’nin vakfiyesine 
göre dede bahçesinin hududu şöyledir: Kon-
ya’nın Binâri Mahallesinde güneyi kendinin 
mülk bağı, doğusu bostan ve Ağazade İbra-
him ile Kemal beşe hatunu mülkleri, kuzeyi 
Halil ve Hocacihanlı oğlu Mehmet Mülkü 
Hacı Nasrullah bahçesi ve Tacü’l- Vezir 
Medresesi, batısı da umumî yol ile çevrilidir. 
Abdülvahit Çelebi zamanında, dergâha bağlı 
bağ ve bahçelerde başlattığı imar faaliyetleri 
esnasında Dede Bahçesine de iki katlı bir 
köşk inşa ettirdi. Abdülvahit Çelebi riya-
setindeki Mevleviler, yaz günlerinde bazı 
günler müzik meclisleri bazı günler de sema 
ayinleri tertip ederlerdi. Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında halkın içine düştüğü karamsarlı-
ğı bir nebze gidermek gayesiyle Postnişin 
Abdülhalim Çelebi, Dede Bahçesi’ni dergâh 
mensuplarına ait olduğu ananesini kaldı-
rarak halka açtı. Yaz günlerinde bahçede, 
dönemin tanınmış saz heyetleri her gün 
ikindiden sonra meşke başlayıp akşam ezanı 
vaktinde bitirirlerdi. Bu arada bahçenin 
ürünü meyve ve sebzeler de ufak bedeller 
karşılığında ziyaretçilere satılırdı. 

‘1926 YILINDA 
BELEDİYE SATIN ALDI’

Böylece I. Dünya Savaşı yıllarında cep-
helerde bulunan askerlere silah, malzeme, 
yiyecek-içecek, giyecek ve para yardımla-
rının bir kısmı karşılanmış olurdu. 1926 
yılında tekke ve zaviyeler kapatılınca Dede 
Bahçesini belediye satın alarak duvarlarını 
tamir ettirdi. Büyük havuzu çimento-derz 
yaptırıp yanındaki metruk kuyuyu temizle-
terek içine pompa motoru oturttu. Ayrıca 
Çayırbağı suyollarını tamir ettirip, havu-
zun güneybatı ve doğusuna üzeri kiremit 
ile örtülü dört kafesli kamelyalar yaptırdı. 
1927 yılında köşkün önüne fıskiye, pelit 
ve çınarların altına genişçe bir dans pisti 
yaptırdı. Aynı sene içinde bahçenin güney-
doğu girişinin sağ tarafına küçük çapta bir 
hayvanat bahçesi ekleyerek buraya tavus 
kuşları, ceylanlar, kurt tilki gibi hayvan-
lar getirtti. Hayvanat bahçesiyle havuz 
arasındaki boşluğa da zamanın en modern 
iki tenis kortu inşa olunarak bahçeye giriş 
ücretli hale getirildi.

‘ÇOK AMAÇLI HİZMET VERDİ’
 
Bu arada havuza da ufak bir sandal 

konuldu. Bu dönemde bahçeye giriş 10 
kuruş, tenis kortunun saati 50 kuruş, 1 
saatlik sandal gezisinin ücreti de 25 kuruş 
idi. (2)  Daha sonra belediye hayvanat 
bahçesiyle tenis kortunu kaldırarak buraya 
bir çiçek serası ilave ederek ağaçların ve 
pelitlerin altını kiraya verdi. Burası” Dede 
Aile Gazinosu” adı altında halka hizmet 
vermeye başladı. Yaz akşamları Konya-
lı müzisyenlerin yanı sıra zaman zaman 
İstanbul’dan da gelen tanınmış sanatçılar 
burada sanatlarını icra ederlerdi. Ayrıca 
bazen inkıtaya uğrasa da veya Meram’a 
nakledilmiş olsa da 1950 yılında başlayıp 
1960’a kadar devam eden Gül Yarışması 
da burada yapılırdı. 1968 yılında Dede 
Bahçesi Ahmet Hilmi Nalçacı tarafından 
Kültür Park olarak yeniden düzenlendi. 
Daha sonra Dede Bahçesi fuar olarak dü-
zenlendi. 2008 Aralık’ında Konya Büyük-
şehir belediyesi tarafından yeniden tanzim 
edilen Kültür Park, 17 Aralık 2009 tarihin-
de yeniden halkın hizmetine açıldı.

101



MERAM BELEDIYESI 
VE TÜRK KIZILAY MERAM, IHTIYAÇ 

SAHIPLERININ YANINDA

Meram Belediyesi ve Türk 
Kızılay Meram, bu Ramazan 
ayında da ihtiyaç sahiplerinin 

yanında olacak. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Kızılay Meram Şube Baş-
kanı Mustafa Aydın, Ramazan ayı boyunca 
yapılacak yardım faaliyetlerinin istişare ve 
koordinasyonu için bir araya geldi. Meram 
Belediyesi bu yıl da Ramazan ayının her 
açıdan sıkıntısız ve huzur içinde geçmesi 
için tüm çalışmalarını tamamladı. Belediye 
özellikle Türk Kızılay Meram ile birlikte bu 
Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olmaya devam edecek. 

AYDIN: BAŞKAN KAVUŞ’A 
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ve Türk Kızılay Meram Şube Başkanı Mus-
tafa Aydın, Ramazan ayı boyunca birlikte 
yapılacak yardım faaliyetlerinin istişare ve 
koordinasyonu için bir araya geldiler. Kızı-
lay Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın, is-
tişare toplantısı öncesinde Başkan Mustafa 
Kavuş’a, Kızılay Meram’ın kurulduğu 2019 
yılından bu yana Meram’da gerçekleştirdik-
leri faaliyetler hakkında bir sunum yaptı ve 
2022 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Yardım çalışmalarıyla 
tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olma-
ya gayret gösteren Türk Kızılay’ı Meram 

Şubesi’nin yaptığı hizmetlere Meram 
Belediyesinin özellikle lojistik anlamında 
önemli destekler verdiğini hatırlatan Aydın, 
“Kurulduğumuz günden bu yana daima ya-
nımızda olan Meram Belediyesi ve Başkanı 
Mustafa Kavuş’a sadece kurumum adına 
değil, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız 
adına da şükranlarımı sunuyorum. Yapılan 
yardım çalışmalarında bizlere önemli des-

tekler verdiler. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 
faaliyetlerde de destek verecek olmaları 
bizim için önemli bir güç kaynağıdır” diye 
konuştu. 

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM 
HEMŞEHRİLERİMİN, RAHMET, BEREKET 

VE MAĞFİRET AYI RAMAZAN’INI 
KUTLUYORUM” 

Meram Belediyesi bu yıl da Ramazan ayının her açıdan sıkıntısız ve huzur içinde 
geçmesi için tüm çalışmalarını tamamladı. Belediye özellikle Türk Kızılay Meram ile birlikte 

bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek

Meram Belediyesi olarak 
sadece Ramazan ayında değil 
tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiple-
rinin yanında olduklarını belirten 
Başkan Mustafa Kavuş’ta, ancak 
oruç ve bereket ayı Ramazan’da 
bu yardımları daha da artırdıkları-
nı kaydetti. Türk Kızılay’ı Meram 
Şubesi ile birlikte Ramazan ayı 
boyunca ihtiyaç sahibi tüm Me-
ramlıların yanında olmaya devam 
edeceklerini belirten Başkan Ka-
vuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Meram Belediyesi olarak hemşe-
rilerimizin rahat, huzur ve sağlık 
içinde bir Ramazan ayı geçirmele-
rini sağlamak amacıyla başlattığı-
mız çalışmalarımızı tamamladık. 
Ay boyunca hijyen, fiyat uygula-
maları ve gramajlara kadar tüm 
denetimlerimiz daha da sıklaşacak. 
Ekiplerimiz, şikayetleri hızlı bir 
şekilde değerlendirebilmek ama-
cıyla teyakkuzda olacaklar. Bunun 
yanı sıra ihtiyaç sahibi yaşlılarımız, 
yetimlerimiz başta olmak üzere 
tüm vatandaşlarımız için Kızılay 
Meram’a destek vermeye devam 
edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da aşevi hizmetleri için biz 
de destek vermeyi sürdüreceğiz. 
Rahmet, bereket ve mağfiret ayı 
Ramazan’ın ilçemizde her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da en güzel haliyle 
yaşanmasını temenni ediyor, tüm 
hemşerilerimizin mübarek ayını 
kutluyorum. Tüm hemşerilerimin 
yılın bu en güzel zamanlarını en iyi 
şekilde değerlendirerek sevdik-
leriyle birlikte bayrama sevinçle 
ulaşabilmelerini Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da önemli faaliyetlere imza 
atmaya hazırlanan Türk Kızılay 
Meram’ın başkanından gönüllü-
lerine kadar emeği geçen her bir 
ismine de şahsım ve ilçem adına 
şükranlarımı sunuyorum.” 
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Meram Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘iftariyelik etkinliğiyle’ çocuklara bu yıl da bambaşka güzellikte 
bir Ramazan yaşatacak. Bu yıl farklı olarak dijital ortamda gerçekleşecek olan iftariyelik etkinliğinde belirtilen 

görevleri yerine getiren çocukları, Ramazan Bayramı’nda birbirinden güzel hediyeler bekliyor

MERAM’IN GELENEKSEL IFTARIYELIK 
ETKINLIĞI BU YIL DIJITAL ORTAMDA 

Meram Belediyesi, gelenek-
sel hale getirdiği ‘iftariyelik 
etkinliğiyle’ çocuklara bu yıl da 

bambaşka güzellikte bir Ramazan yaşa-
tacak. Bu yıl farklı olarak dijital ortamda 
gerçekleşecek olan iftariyelik etkinliğinde 
belirtilen görevleri yerine getiren çocukları, 
Ramazan Bayramı’nda birbirinden güzel 
hediyeler bekliyor. Meram’da çocuklar, 
Meram Belediyesi’nin geleneksel hale getir-
diği iftariyelik etkinliğiyle bu Ramazan’ı da 
sevinçli, çoşkulu, heyecanlı ve özüne yakışır 
bir şekilde yaşayacaklar. Meram Belediye-
si, ilçe genelinde ikamet eden ya da okul 
öncesi eğitimde ve ilköğretimde eğitim 
gören yaklaşık 40 bin öğrencinin katılacağı 
iftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak dijital 
ortamda çocuklarla buluşacak. Meram’da 
okuyanlar okullarında dağıtılacak kartlarla 
etkinliğe giriş yapabilecekler. Meram’da ya-
şayıp başka ilçelerde okuyanlar ise internet 
adresinden kayıt olabilecekler. Çocuklar, 
ramazan boyunca her gün dijital ortamda 
kendilerine verilen yardımlaşma, komşuluk 
ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi 
konularda kendilerinden istenen eğitici, öğ-
retici ve keyifli görevleri yerine getirecek. 
Bu görevleri yerine getiren çocukları ise 
Ramazan sonunda birbirinden güzel hediye-
ler bekliyor.        

BAŞKAN KAVUŞ: “ÇOCUKLARIMIZ 
RAMAZAN’IN GÜZELLİĞİNİ 

İFTARİYELİKLERLE HATIRLAYACAK”   

İslam’ın güzelliklerini en güzel şekil-
de yansıtan, ibadetin, yardımlaşmanın, 
birlik ve beraberliğin önemini hatırlatan 
on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler 
kaldığını hatırlatan Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Ramazan’ın rahmet, 
bereket ve günahlardan kurtuluş ayı olduğu 
kadar çocuklarımız içinde güzelliklerle dolu 
bir öğrenme ayı olduğunu ifade etti. Meram 
Belediyesi olarak çocukların Ramazan ayını 
en iyi şekilde değerlendirmeleri için gerçek-
leştirdikleri iftariyelik etkinliğini gelenek-
sel hale getirdiklerini kaydeden Başkan 

Mustafa Kavuş, açıklamasında şu görüşlere 
yer verdi; “Oruç ayı Ramazan dünyanın her 
yerinde güzeldir. Ama Konya’mızda bam-
başka bir başka güzelliktedir. Bu güzelliği 
yaşatmak, gelecek nesillerin de bu güzellik-
leri yaşamaları adına başlattığımız iftari-
yelik etkinliğine bu yıl da devam ediyoruz. 
İftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak dijital 
olarak çocuklarımızla buluşacak ve bu sa-
yede daha çok çocuğa ulaşacak. Meram’da 
yaşayan ya da Meram sınırları içerisinde 
okuyan tüm çocuklarımız bu etkinliğe katı-
labilecek. Etkinlikteki görevleri yapanları da 
çok güzel hediyeler bekliyor. Tüm çocuk-
larımızı bu etkinliğe davet ediyor, aileleri 
de bu değeri yaşatmak adına çocuklarına 
destek vermeye çağırıyorum.”   

Haydi çocuklar! birbirinden güzel hedi-
yeler sahiplerini bekliyor; İftariyelik etkinli-
ği ile ilgili detaylı bilgiye almak ulaşmak ve 
kayıt olmak isteyenlerin www.meramgeli-
sim.com adresini ziyaret etmeleri gerekiyor. 
İftariyelik görevlerinin tamamını eksiksiz 
yerine getirenlerden; 5 kişiye wr gözlük, 5 
kişiye elektrikli bisiklet, 5 kişiye ı-pad mini, 
En fazla 2 eksikle tamamlayanlardan; 10 
kişiye Drone, 10 kişiye elektrikli scooter, 
10 kişiye Laptop, Etkinliği en fazla 4 eksikle 
tamamlamış olanlardan; 30 kişiye blueto-
oth kulaklık,30 kişiye akıllı saat, 30 kişiye 
karaoke mikrofon,30 kişiye ses bombası,30 
kişiye mini fotoğraf makinesi,30 kişiye tab-
let Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılacak 
çekilişle verilecek. 
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Meram Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘iftariyelik etkinliğiyle’ çocuklara bu yıl da bambaşka güzellikte 
bir Ramazan yaşatacak. Bu yıl farklı olarak dijital ortamda gerçekleşecek olan iftariyelik etkinliğinde belirtilen 

görevleri yerine getiren çocukları, Ramazan Bayramı’nda birbirinden güzel hediyeler bekliyor

MERAM’IN GELENEKSEL IFTARIYELIK 
ETKINLIĞI BU YIL DIJITAL ORTAMDA 

Meram Belediyesi, gelenek-
sel hale getirdiği ‘iftariyelik 
etkinliğiyle’ çocuklara bu yıl da 

bambaşka güzellikte bir Ramazan yaşa-
tacak. Bu yıl farklı olarak dijital ortamda 
gerçekleşecek olan iftariyelik etkinliğinde 
belirtilen görevleri yerine getiren çocukları, 
Ramazan Bayramı’nda birbirinden güzel 
hediyeler bekliyor. Meram’da çocuklar, 
Meram Belediyesi’nin geleneksel hale getir-
diği iftariyelik etkinliğiyle bu Ramazan’ı da 
sevinçli, çoşkulu, heyecanlı ve özüne yakışır 
bir şekilde yaşayacaklar. Meram Belediye-
si, ilçe genelinde ikamet eden ya da okul 
öncesi eğitimde ve ilköğretimde eğitim 
gören yaklaşık 40 bin öğrencinin katılacağı 
iftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak dijital 
ortamda çocuklarla buluşacak. Meram’da 
okuyanlar okullarında dağıtılacak kartlarla 
etkinliğe giriş yapabilecekler. Meram’da ya-
şayıp başka ilçelerde okuyanlar ise internet 
adresinden kayıt olabilecekler. Çocuklar, 
ramazan boyunca her gün dijital ortamda 
kendilerine verilen yardımlaşma, komşuluk 
ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi 
konularda kendilerinden istenen eğitici, öğ-
retici ve keyifli görevleri yerine getirecek. 
Bu görevleri yerine getiren çocukları ise 
Ramazan sonunda birbirinden güzel hediye-
ler bekliyor.        

BAŞKAN KAVUŞ: “ÇOCUKLARIMIZ 
RAMAZAN’IN GÜZELLİĞİNİ 

İFTARİYELİKLERLE HATIRLAYACAK”   

İslam’ın güzelliklerini en güzel şekil-
de yansıtan, ibadetin, yardımlaşmanın, 
birlik ve beraberliğin önemini hatırlatan 
on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler 
kaldığını hatırlatan Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Ramazan’ın rahmet, 
bereket ve günahlardan kurtuluş ayı olduğu 
kadar çocuklarımız içinde güzelliklerle dolu 
bir öğrenme ayı olduğunu ifade etti. Meram 
Belediyesi olarak çocukların Ramazan ayını 
en iyi şekilde değerlendirmeleri için gerçek-
leştirdikleri iftariyelik etkinliğini gelenek-
sel hale getirdiklerini kaydeden Başkan 

Mustafa Kavuş, açıklamasında şu görüşlere 
yer verdi; “Oruç ayı Ramazan dünyanın her 
yerinde güzeldir. Ama Konya’mızda bam-
başka bir başka güzelliktedir. Bu güzelliği 
yaşatmak, gelecek nesillerin de bu güzellik-
leri yaşamaları adına başlattığımız iftari-
yelik etkinliğine bu yıl da devam ediyoruz. 
İftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak dijital 
olarak çocuklarımızla buluşacak ve bu sa-
yede daha çok çocuğa ulaşacak. Meram’da 
yaşayan ya da Meram sınırları içerisinde 
okuyan tüm çocuklarımız bu etkinliğe katı-
labilecek. Etkinlikteki görevleri yapanları da 
çok güzel hediyeler bekliyor. Tüm çocuk-
larımızı bu etkinliğe davet ediyor, aileleri 
de bu değeri yaşatmak adına çocuklarına 
destek vermeye çağırıyorum.”   

Haydi çocuklar! birbirinden güzel hedi-
yeler sahiplerini bekliyor; İftariyelik etkinli-
ği ile ilgili detaylı bilgiye almak ulaşmak ve 
kayıt olmak isteyenlerin www.meramgeli-
sim.com adresini ziyaret etmeleri gerekiyor. 
İftariyelik görevlerinin tamamını eksiksiz 
yerine getirenlerden; 5 kişiye wr gözlük, 5 
kişiye elektrikli bisiklet, 5 kişiye ı-pad mini, 
En fazla 2 eksikle tamamlayanlardan; 10 
kişiye Drone, 10 kişiye elektrikli scooter, 
10 kişiye Laptop, Etkinliği en fazla 4 eksikle 
tamamlamış olanlardan; 30 kişiye blueto-
oth kulaklık,30 kişiye akıllı saat, 30 kişiye 
karaoke mikrofon,30 kişiye ses bombası,30 
kişiye mini fotoğraf makinesi,30 kişiye tab-
let Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılacak 
çekilişle verilecek. 

105



BUNALMIŞ RUHLARA RAMAZAN MÜJDESI

Kalplerimiz daraldı, yüreklerimiz sıkıştı. Salgın 
hastalık ve yıkımları gönül dünyamızı çok 
hırpaladı. Camiler kapanmış, cuma namazına 

gidemez olmuştuk. Çoktandır uğramayı unuttuğumuz 
camiler kapıyı yüzümüze kapatmıştı. Kovulmuştuk 
sanki mabedlerden. Her şey eskisi gibi gitmiyordu. 
Bildiğimiz ne varsa yerinde durmuyordu. Şikayet edip 
durduğumuz eski halimizi özlüyorduk. Sosyal hayattan 
ekonomiye, insanı ilişkilerden ibadet hayatına hiç 
birşey eskisi gibi değildi. Yaşlı dünyamızdan çatırdılar 
geliyor kıyamete doğru sürükleniyorduk sanki... demek 
ki dünyada mutlu kalacağımız bu kadarmış dediğimiz 
bir süreçte bir misafir belirdi ufukların ötesinde... O 
gelen bize hayat veren Kur’an’ı bağrına basmış on bir 
ay önce uğurladığımız Ramazan ayıydı. 

Gel ey Ramazan hayata küsmüş insanları yeniden 
çağır kurtuluş gemisine, Müjdeler ver, darılmamış 
Rabbiniz size deyiver kalabalıklar içerisinde yalnız 
kalmış bu çağın insanına, ölmüş ruhlarımızı dirilt 
yeniden. Çaresiz kalmış beşer bunalmış üstüne 
üstüne gelen dertlerinden, genişlet daralan 
kalplerimizi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed 
Mustafa’ya inşirah veren Cebrail’in geldiği gibi sen de 
kuraklaşmış gönlümüzü yeşertmeye gel... Haberler 
getir maveradan, göklerin bize darılmadığını yeniden 
yağmur yüklü bulutların yeniden geleceğini hayatın 
eskisi gibi bereketli olacağını söyle...

Peygamberimiz inen yağmur tanesine kucağını açmış 
ve bu yağmurun Rabbimle sözleşmesi daha taze 
demişti. Şimdi Rabbimin katından gelen Ramazan 
her yıl aramızda bir ay klamasıyla ne büyük rahmete 
mazhar olmuşuz hiç farkında olmadan... Ramazan, 
Rabbimizden bize  sessizce gelen bir kutlu elçi, bir 
aylık teslimeti, itaatı, takvayı, mağfireti, cennete 
götüren reyyan kapısı bileti hepsini yüklenmiş geldi. 
Heybenin diğer gözünde oruç, iftar, sahur, mukabele, 
teravih, rahmet, af ve azad günleri, itikaf, Kadir Gecesi, 
Ramazan Bayramı...

Ramazan, alışılagelmişi değiştirmek, kalbimizi 
yenilemek, takvayı kuşanmak, kötülüklerden uzak 
durmak, unuttuklarımızı hatırlamak, kaybettiklerimizi 
bulmak, dağınıklığımız toparlamak üzere bize 
yaran olur, dost olur. Omzumuzdan tutar candan 
bir arkadaş gibi cennet yolunun kapısını gösterir. 
Yaratılış gayemizi, dünyanın fani olduğunu kimsenin 
bu hayattan bir şey götüremediğini, bu aldatıcı 
hayatta oyun ve eğlence içerisinde hakiki hayatı 
unuttuğumuzu bize hatırlatıp elimizden tutar. 

Tuttuğumuz oruçla nefsimize esir hayatın her gün 

zararla kapattığımızı öğretir. İradeli ve özgür bir 
hayatın insana neler kazandırdığını, hoşumuza gitse 
de nefsin isteklerini yerine getirmekle köle bir hayat 
yaşadığımızı bize söyler.  “Unutma sen basit bir hedef 
için yaratılmadın üstün bir gayeyi gerçekleştirmek 
üzere ulvi bir davayı omuzlamak için gönderildin” 
der. Hayat kısa, beyhude ömür tükenirken dön artık 
Rabbinin yoluna, bu yol çıkmaz sokak diye haykırır...

Hiç kimsenin dışarıdan üzerimizde bekçilik yaparak, 
yola getirmek için kontrol altına alamadığı bizi, 
oruç verdiği hikmet ve irfanla sevdirerek ve kendi 
isteğimizle nezih ve müstakim hayatın yolcusu yapar.

Hiçbir gücün kontrol altına alamadığı toplumu ve 
fertlerini yalnız başına kalsalar da Allah’ın huzurunda 
ve O’nun gözetimi altında olduğu bilincini yüreklerde 
oluşturarak tertemiz toplumlar inşa eder. Sahip 
olduklarımızın emanet olduğunu iftara sayılı dakikalar 
kala uygulamalı öğretir. Kişi kendi helal kazancına 
dahi minareden yükselen ezanla Allah izin vermeden 
yiyemeyecegini bilir. Anlar ki sahip oldukları Allah’ın 
insana bir emanetiymiş neticede bu emanetler Allah’ın 
razı olduğu yolda kullanılması gerekiyormuş. Bu 
anlamda Ramazan kişinin içinde oluşabilecek kimseye 
ihtiyaç duymadan kendine yeter mütekebbir ruhu da 
pasivize ediyor. Yoksulun halini aç kalarak anlamaya 
davet ediyor. Demek açlık böyle zor bir durummuş 
diye oruç tutana açların halini anlatıyor ki ihtiyaç 
sahiplerini Ramazan da unutmasın. Zekâtla, fıtır 
sadakasıyla her türlü infakla yardımlaşma gibi ruhların 
huzura kavuştuğu müthiş mekanizmayı kuruyor.

Ramazan bir mekteptir kişiyi eğiten, olgunlaştıran, onu 
cennete hazırlayan, dünya onu koynuna almış götürüp 
giderken, dünyanın aldatıcı kıskacından alıp ulvi 
gayeye götüren yardımcı bir dosttur insana... Oruçlu 
ayartıcı nefsine karşı verdiği mücadeleyi kazanıp, 
nefsinin dizginlerini Ramazan’la ele alabileceği 
hakikati keşfeder...

Ramazan Kalbi yumuşatır, yüreği yufkalaştırır. Oruç 
hülâsa Rabbimizin istediği hayatı dünyada iken 
yaşamayı öğretir de sonunun bayrama çıkacağı 
müjdesini verir.  Bir aylık hızlandırılmış imar ve onarım 
faaliyetleri sonunda büyük bir mutlulukla üç gün 
bayram verir dünyadayken Ramazan’ı gönderen Allah 
Teala...

Ömrünüz Ramazan safiyetinde geçerse Ahiretiniz de 
Bayram sevincinde olacaktır der.

Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek olsun. Oruç yâr Kur’an 
arkadaşınız olsun.

ALI HAYRI ÇELIK
Mardin İl Müftüsü
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Şehrin çeşitli bölgelerinde açtığı 
Kafemlerle ve Konya Mutfakları 
ile şehre önemli hizmetler sunan 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaş-

lara sunduğu bu hizmet ağını gün geçtikçe 
büyütüyor. 

Akyokuş’un bakım ve onarımını yapa-
rak, bölgeye kafe ve restoran kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Caddesi 
üzerinde yeni bir hizmete imza atarak 
Büyükşehir Belediyesi Konya Mutfağı 
Restoran’ı hizmete açmıştı. Böylece Konya 
Mutfağı olarak Akyokuş Park ve Mevlana 
Caddesi’nde hizmet veriliyor. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Akyokuş bölgesinde 
yürüttüğü Akyokuş Kasrı ve palye düzen-
lemesi kapsamında  Konya yeni bir cazibe 
alanına kavuşacak.

KAFEMLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rine bağlı olarak hizmet veren Kafem; Ta-
vusbaba Kafem, Dede Bahçesi Kafem, Ecdat 
Bahçesi Kafem, Japon Parkı Kafem, Konya 
Bilim Merkezi Kafem, Konevi- Zafer 

Kafem, Nişantaşı Kafem, Evliya Çelebi Parkı 
Kafem, Meram Çamlıbel Kafem, Şefikcan 
Kafem farklı hizmet anlayışıyla büyük ilgi 
görüyor

Akyokuş Park Kafem de Akyokuş Kasrı 
ve palye düzenlemesi ardından yeniden 
Konyalılar ile buluşacak. Konya’nın Taşkent 
İlçesi’nde de Pirlenkondu Otel’i tamamla-
yan Konya Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri 
vasıtasıyla 4 yıldız kapasitesindeki bu oteli 
de işletiyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE HİZMET 
VERİYOR

Zengin tarihi mirası, kültürü ve Hz. 
Mevlana’nın şehri olarak dikkat çeken 
Konya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı 
turistin uğrak mekanı oluyor. Bu nedenle, 
özellikle on binlerce turistin ziyaret ettiği 
Mevlana Türbesi, çevresi itibari ile de turist-
lerin uğrak yerleri haline geliyor. Bölgenin 
bu özelliği nedeniyle de, türbe çevresinde 
yerli ve yabancı turistlere hizmet eden çok 
sayıda restoran, hediyelik eşya satan esnaf-

lar, oteller gibi bir çok işletme bulunuyor. 
Bu işletmeler aynı zamanda şehrin de vizyo-
nunu ve değerlerini de ortaya koyuyor. Bu 
anlamda Büyükşehir Belediyesi’nin Mevlana 
Caddesi üzerinde Mevlana Türbesi’ni gören 
bir bölgede açtığı Konya Mutfağı, yerli halka 
hizmet vermenin dışında, şehre gelen yerli 
ve yabancı bir çok turiste de hizmet verecek 
olması, oldukça önem taşıyor. 

KONYA’YI TANITIYOR

110 kişi kapasiteli, iki katlı Konya Mut-
fağı, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. 
Yöresel Konya lezzetleri başta olmak üzere, 
geniş yemek çeşitleriyle vatandaşların 
damak tadına güzel bir şekilde hitap ediyor. 
Çorba, salata ve yoğurtlu yiyecekler, zeytin-
yağlı yiyecekler, pideler, börek ve pilavlar, 
et yemekleri, tava çeşitleri, ızgaralar ve 
tatlılar ana başlıklarıyla sunulan menüde, 
ana hatlarıyla Konya mutfağı sergilenecek. 
Böylece şehrin yöresel lezzetleri yerli ve ya-
bancı turistlerin beğenisine, uygun fiyatlarla 
sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 
tesisler ile Konya’nın tatları vatandaşlar ile buluşturuyor 

KONYA TATLARINI VATANDAŞLARLA
BULUŞTURUYORLAR 

Bilim Merkezi Kafem, Konevi- Zafer 

YÖRESEL LEZZETLER TANITILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin Konya Mut-
fağı, iç dizayn olarak yine Konya kültürünü 
yansıtan önemli bir dekorun işlenmesiyle 
dikkat çekiyor. Tavana asılan Hz. Mevlana’yı 
simgeleyen semazen figürleri, duvarlara 
asılan Selçuklu dönemine ait işlemeler, hafif 
şekilde çalan ney dinletisi ile birleştirilerek, 
Konya’nın tarih ve kültür kokan atmosferi-
nin oluşturulması oldukça beğeni topluyor. 
Ayrıca, duvarlara yerleştirilen Konya’nın 
eski fotoğrafları da, şehrin tanıtımı açısından 
vatandaşların beğenisine sunulmuş. Böylece 
Konya Mutfağı’na gelen yerli ve yaban-
cı turistler, Konya’yı bütünüyle mekanda 
bulabiliyor. Misafirler hem şehrin yöresel 
lezzetlerini tanıyacak hem şehrin farklı ta-
rihlerde çekilmiş arşivlik fotoğraflarıyla şehri 
tanıyacak hem de şehrin kültürel ve manevi 
iklimini aynı anda mekanda yaşayabiliyor. 

KAFE MERAM YENİ BİR SOLUK 
GETİRİYOR

Meram Belediyesi tarafından Konyalı-
lara hizmet vermek adına kazandıran Kafe 
Meram ve Ala Balık Meram Millet Bahçesi 
içerisinde yer alan Âlâ Balık tam not alıyor. 
Kafe Meram  7 şubesi ile Huzur, Yenice, Ye-
niyol, Berlika, Hocafakıf, Melihşah, Tantavi 
de hizmet veriyor. Alâ Balık Restoran’da 
Şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olan 
Dutlu Millet Bahçesi içerisinde, yenilenen 
yüzü ve konsept değişikliği ile Konyalılara 
hizmet veriyor.  Karatay  Belediyesi de yakın 
zamanda kafe çalışmasını Konyalılar ile 
buluşturacak.buluşturacak.
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Şehrin çeşitli bölgelerinde açtığı 
Kafemlerle ve Konya Mutfakları 
ile şehre önemli hizmetler sunan 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaş-

lara sunduğu bu hizmet ağını gün geçtikçe 
büyütüyor. 

Akyokuş’un bakım ve onarımını yapa-
rak, bölgeye kafe ve restoran kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Caddesi 
üzerinde yeni bir hizmete imza atarak 
Büyükşehir Belediyesi Konya Mutfağı 
Restoran’ı hizmete açmıştı. Böylece Konya 
Mutfağı olarak Akyokuş Park ve Mevlana 
Caddesi’nde hizmet veriliyor. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Akyokuş bölgesinde 
yürüttüğü Akyokuş Kasrı ve palye düzen-
lemesi kapsamında  Konya yeni bir cazibe 
alanına kavuşacak.

KAFEMLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rine bağlı olarak hizmet veren Kafem; Ta-
vusbaba Kafem, Dede Bahçesi Kafem, Ecdat 
Bahçesi Kafem, Japon Parkı Kafem, Konya 
Bilim Merkezi Kafem, Konevi- Zafer 

Kafem, Nişantaşı Kafem, Evliya Çelebi Parkı 
Kafem, Meram Çamlıbel Kafem, Şefikcan 
Kafem farklı hizmet anlayışıyla büyük ilgi 
görüyor

Akyokuş Park Kafem de Akyokuş Kasrı 
ve palye düzenlemesi ardından yeniden 
Konyalılar ile buluşacak. Konya’nın Taşkent 
İlçesi’nde de Pirlenkondu Otel’i tamamla-
yan Konya Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri 
vasıtasıyla 4 yıldız kapasitesindeki bu oteli 
de işletiyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE HİZMET 
VERİYOR

Zengin tarihi mirası, kültürü ve Hz. 
Mevlana’nın şehri olarak dikkat çeken 
Konya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı 
turistin uğrak mekanı oluyor. Bu nedenle, 
özellikle on binlerce turistin ziyaret ettiği 
Mevlana Türbesi, çevresi itibari ile de turist-
lerin uğrak yerleri haline geliyor. Bölgenin 
bu özelliği nedeniyle de, türbe çevresinde 
yerli ve yabancı turistlere hizmet eden çok 
sayıda restoran, hediyelik eşya satan esnaf-

lar, oteller gibi bir çok işletme bulunuyor. 
Bu işletmeler aynı zamanda şehrin de vizyo-
nunu ve değerlerini de ortaya koyuyor. Bu 
anlamda Büyükşehir Belediyesi’nin Mevlana 
Caddesi üzerinde Mevlana Türbesi’ni gören 
bir bölgede açtığı Konya Mutfağı, yerli halka 
hizmet vermenin dışında, şehre gelen yerli 
ve yabancı bir çok turiste de hizmet verecek 
olması, oldukça önem taşıyor. 

KONYA’YI TANITIYOR

110 kişi kapasiteli, iki katlı Konya Mut-
fağı, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. 
Yöresel Konya lezzetleri başta olmak üzere, 
geniş yemek çeşitleriyle vatandaşların 
damak tadına güzel bir şekilde hitap ediyor. 
Çorba, salata ve yoğurtlu yiyecekler, zeytin-
yağlı yiyecekler, pideler, börek ve pilavlar, 
et yemekleri, tava çeşitleri, ızgaralar ve 
tatlılar ana başlıklarıyla sunulan menüde, 
ana hatlarıyla Konya mutfağı sergilenecek. 
Böylece şehrin yöresel lezzetleri yerli ve ya-
bancı turistlerin beğenisine, uygun fiyatlarla 
sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 
tesisler ile Konya’nın tatları vatandaşlar ile buluşturuyor 

KONYA TATLARINI VATANDAŞLARLA
BULUŞTURUYORLAR 

Bilim Merkezi Kafem, Konevi- Zafer 

YÖRESEL LEZZETLER TANITILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin Konya Mut-
fağı, iç dizayn olarak yine Konya kültürünü 
yansıtan önemli bir dekorun işlenmesiyle 
dikkat çekiyor. Tavana asılan Hz. Mevlana’yı 
simgeleyen semazen figürleri, duvarlara 
asılan Selçuklu dönemine ait işlemeler, hafif 
şekilde çalan ney dinletisi ile birleştirilerek, 
Konya’nın tarih ve kültür kokan atmosferi-
nin oluşturulması oldukça beğeni topluyor. 
Ayrıca, duvarlara yerleştirilen Konya’nın 
eski fotoğrafları da, şehrin tanıtımı açısından 
vatandaşların beğenisine sunulmuş. Böylece 
Konya Mutfağı’na gelen yerli ve yaban-
cı turistler, Konya’yı bütünüyle mekanda 
bulabiliyor. Misafirler hem şehrin yöresel 
lezzetlerini tanıyacak hem şehrin farklı ta-
rihlerde çekilmiş arşivlik fotoğraflarıyla şehri 
tanıyacak hem de şehrin kültürel ve manevi 
iklimini aynı anda mekanda yaşayabiliyor. 

KAFE MERAM YENİ BİR SOLUK 
GETİRİYOR

Meram Belediyesi tarafından Konyalı-
lara hizmet vermek adına kazandıran Kafe 
Meram ve Ala Balık Meram Millet Bahçesi 
içerisinde yer alan Âlâ Balık tam not alıyor. 
Kafe Meram  7 şubesi ile Huzur, Yenice, Ye-
niyol, Berlika, Hocafakıf, Melihşah, Tantavi 
de hizmet veriyor. Alâ Balık Restoran’da 
Şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olan 
Dutlu Millet Bahçesi içerisinde, yenilenen 
yüzü ve konsept değişikliği ile Konyalılara 
hizmet veriyor.  Karatay  Belediyesi de yakın 
zamanda kafe çalışmasını Konyalılar ile 
buluşturacak.buluşturacak.
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TEK BAŞINA IFTAR KORKUSU

Ömer Seyfettin tadında bir usluba sahip olan 
günümüz yazarlarından Ahmet Turan Alkan’ın 
şöyle bir tespiti vardır:

“Dünyanın en yalnız insanı, tek başına iftar eden oruçlu 
kimsedir.”

Esasen büyük şair Yahya Kemal’de, 1934 ramazanında 
Üsküdar’ın Atik Valde semtinde yaşadığı ve tek başına 
kaldığı iftar vaktini şöyle şiirleştirir:

     “….

     Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri,

     Bir nurlu neş’e kapladı, kerpiçten evleri,

     Ya Rab, nasıl ferahlı alem, nasıl temiz,

     Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz,

     Yurdun ve iftardan uzak kalmanın gamı

     Hadsiz yaşattı ruhuma bu gurbet akşamı.

     …”

Bizim tek başına iftar endişemiz de uzun yıllar önce 
Üsküdar  da başladı.

Oruçlu idik ve 20 ay süren askerlik vazifemiz bitmişti. 
Oruçlu olarak terhis olmuştuk ve iftara İzmit’e 
yetişmemiz gerekiyordu.

İzmit’te dünürlerimiz vardı. En önemlisi babamın asker 
arkadaşı, ve 2 ramazan oruç arkadaşı Hafız Fazlı Gün 
amca vardı.

“Bir bilet aldık gişeden,

Yolculuk başladı Haydarpaşadan” şiirine uygun olarak 
trene bindik. Meşhur şiirin şairi Karamanlı hemşehrimiz 
Bekir Sıtkı Erdoğan’ı, bizzat tanımamıza, dinlememize 
daha 15 sene vardı.

İzmit’e yetiştik.

İzmit’te iftara yetiştik.

O gün terhis olmuş biri olarak babamın asker arkadaşı, 
oruç arkadaşı Hafız Fazlı amcanın iftar sofrasına 
yetiştik. 

Konya’da defalarca duyduğum şu hatırayı bu defa 
İzmit’te duyduk:

“Biz hafızla iki ramazan beraber oruç tuttuk. Yoğurt, 
üzerine toz şeker ve tayın ekmeği. Ne tok tutardı 
ama…”

Anlatanların ikisi de hafız olunca adresin Konya veya 
İzmit olması farketmiyor ki…

Elbette gece sahur ve sabah elimde azık ile istasyon. 
Hedef, ver elini Konya. Trene azığımla ve endişelerimle 
bindim. İlk defa yalnız iftar edecektim. İlk defa tek 
başına oruç açacaktım.

Terhis olmuştum, seviniyordum ama tedirgindim. 
Gittik, gittik.

Ne vakit sonra, herkeste tatlı bir telaş başladı. Azıklar 
çıkarılıyor, birleştiriliyor ve trende mütevazi sofralar 
ortaya çıkıyordu.

Tek başına idim. Azığıma davranırken bir ses, az ileriden 
bir ses, eliyle ve diliyle “buraya gel” diyordu. Ak sakallı 
bir amca yanına çağırıyordu. Kalktım. Kavruk Anadolu 
çocuklarına mahsus bir mahcubiyetle gösterdiği yere 
oturdum.

Sordu: Asker misin?

Kısa ve üç numara saçlarımdan bilmiş olmalıydı.

“Evet” dedim. “Bugün tezkere aldım. Konya’ya 
memlekete dönüyorum.”

“Bende Karamanlıyım. Emekli albayım. Şimdi beraber 
iftar edeceğiz” dedi.

Yalnız değildim. Tek başına iftar etmiyordum ama 
bir albayın yanında idim. İftar güzel oldu. Azıklar 
karıştırıldı, karıştıkça bereketlendi. Ama sohbet, bir 
erat ile bir albay arasında ne kadar bereketlenirse 
o kadar bereketlendi. Çok teşekkür ederek yerime 
geçtim. Bir ömür boyu bir daha yalnız iftar imtihanı ile 
karşılaşmadık çok şükür. Karamanlı emekli albayı da her 
zaman sevgiyle hatırladık.

Siz de, bir gün bir yolculuk anında tek başına iftar 
telaşesinde olan birini görürseniz lütfen yanınıza 
çağırınız. Sofranız bereketlensin. 

Aradan 40 yıl bile geçse hayırla hatırlanırsınız.

Tecrübe ile sabittir…

MUSTAFA SINAN ÜMIT
Kültür İnsanı
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RAMAZAN HATIRALARIMIZ 
VE ÇOCUKLARIMIZ

İnsan hayatında unutulmayacak ve yıllar sonra 
özleyerek ve önemseyerek yazılıp anlatılabilecek 
anı ve hatıralar eksik olmaz. Bunlar insanın 

askerlik hayatına, kurs ve okul hayatına, hac ve umre 
yolculuklarına, nişanlılık ve evlilik hayatına, ölümlere 
ve doğumlara, ayrıca bütün bunlarla birlikte çocukluk 
ve gençlik yıllarına dair unutulmayan, tadı damağında 
kalan, yaşandığı zamanki tat ve lezzeti ile anarken 
gözleri doldurup insanı hüzünlendiren anılar ve 
hatıralardır.

İçinde bulunduğumuz ayın kutsiyetine istinaden 
âcizane bu yazımda sizlere Ramazan aylarında 
yaşadığımız ve hafızalarımızdan silinmeyen Ramazan 
hatıralarımızdan bahsetmek isterim.

Anlatacaklarımın çoğu elbette bugün de bir şekilde 
yaşanıyor. Ama içi boş olarak yaşanıyor. İçinde 
yıllar önceki aşk, muhabbet, ruh ve coşku olmadan 
yaşanıyor. İçinde o zamanki aşk ve şevk olmadığı için 
anı ya da hatıra olarak kalmaları mümkün olmayacaktır. 
Bugünlerde yaşanan ya da yaşanmış gibi görünen 
yaşanmışlıklar çocuklarımızın hafızalarında yer 
etmeyecektir. Bizler belki de zamanın şartları içinde 
doya doya yaşadığımız o güzelliklerden sonsuz zevk 
aldık ve doyamadık yaşamaya. Onun için unutamadık 
yaşadıklarımızı…

Çumra Merkez Kuran Kursunda çocukluk 
yıllarımızda hafızlık çalışması yaptığımız dönemlerde 
arkadaşlarımızın ve hocalarımızın Ramazan aylarındaki 
gayreti ve çabası gözlerimizin önünden gitmiyor. 
Çocukluk dönmeleri iki yüzden fazla çocuk Kuran 
Kursu hocaları ve aşçılar tarafından sahura kaldırılır ve 
sahur yemeğinden sonra civardaki camilere ikişer üçer 
hafızı müezzinlik yapsınlar diye gönderilirdi. Teravih 

namazlarında ve iftar sofralarında yaşadığımız o eşsiz 
sohbet, bekleyiş, saygı ve yapılan dualar o dönemin 
ramazan hatırları arasında yerini almıştır. İmam Hatip 
Lisesi yıllarımızda yine aynı öğrencilik heyecanı ve 
hevesleriyle arkadaşlarımız ve hocalarımızla gerek 
yakın ve gerekse uzak köylerdeki camilerde vaaz etmek, 
hutbe okumak ve imam hatiplik mesleğine alışmak 
için yapılan icraatlar ve gayretler yine unutamadığımız 
Ramazan hatıralarımız arasındadır.

Ramazan aylarında mahallelerimizde komşular 
arasındaki yakınlaşmalar ve ikramlaşmalar her ne kadar 
terk edilmiş ise de unutulmamıştır.  Komşularımızla bir 
gün olmazsa bir gün mutlaka iftar sofralarında buluşup 
dertleşmeler, evlerde pişirilen yemeklerin bir komşu 
sofrasında birleştirilip sohbet ve muhabbetler eşliğinde 
iftar ezanının beklenmesi ve ezanın okunmasıyla 
birlikte bir edep ve terbiye çerçevesinde iftarların 
yapılıp namazların evde cemaat olarak kılınması ve 
sonrasında da mahalle camilerinde teravih namazına 
birlikte gidilip gelinmesi unutulmamış ama terk edilmiş 
iyiliklerimizdedir. Bugünlerde birbirlerini tanımakta bile 
zorlanan komşuların o zamanki versiyonları bırakın 
iftar sofrasını sahur yemeklerinde bile çoğu zaman 
bir araya gelirler ve asla kopmazlardı. Aralarındaki 
hürmet, muhabbet ve saygı sonraki nesillere örnek 
olacak türdendi. Yemeklere katılamayanlar evlerinden 
bu komşuların sofralarına ikramlık ve iftarlık yemekler 
gönderirlerdi.

Ramazan aylarında camilerimizin cemaatleri öğle 
namazına bir saat kadar evvel gelirler ve camide 
hafızlarımız tarafından mukabele usulü hatimler 
okunur ve cemaat tarafından da sayfa sayfa takip 
edilirdi. Bugün yine hatimler ve mukabeleler yapılan 
yerler var ama eski tadı ve eski muhabbeti arıyor insan 

SEDAT ULUPINARLI
Araştırmacı - Yazar
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her yerde ve her şeyde.

Şimdiki çocuklara da aynımı bilmem ama sanmıyorum. 
Ramazan ayında teravih namazlarının kalabalık 
cemaatlerle ve de özellikle çocukların çoğunlukta 
olduğu camilerde büyük zevk ve neşelerle kılınırdı. 
Teravih öncesi büyükler ve hocalar camiye gelen 
çocuklara iftariyelikler, çikolatalar, sorma şekerler 
ve çerezler dağıtırlardı. Cami cemaatleri teravih 
namazlarında aileleriyle birlikte mahalle mahalle 
gezerek ayrı ayrı camilerde teravih namazı kılmanın 
gayreti içinde olurlardı. Şimdilerde bunun sadece 
anılarını yazabiliyoruz. Çocuklarımıza bu güzellikleri 
yaşatacak bir ramazan ve teravih anlayışımız kalmadı 
sanıyorum. Hanımların kendi aralarında düzenledikleri 
ramazan oturmaları, hatim ve mukabele okumaları 
ve yardımlaşmaları da özlemini duyduğumuz güzel 
işlerimizdendi. Zaman ve bizler maalesef bu güzelliklere 
sahip çıkamadık.

Ramazan ayında rabbim nasip etti kutsal topraklarda 
oruç tutmak ve ramazan bereketini yaşamak defalarca 
nasip oldu. Hem Mekke’nin hem Medine’nin manevi 
yönünün daha ziyade olması nedeniyle mi bilmem 
oralarda yaşanan ramazanlar daha bir coşkulu 
ve gayretli oluyor. Ramazan umresi için oralara 
giden kardeşlerimizin heyecanlarını yüzlerinden ve 
hallerinden okumak hiçte zor değil. Sabaha kadar 
Kâbe’de veya Ravza da toplu olarak kılınan teravih 
namazları, tavaflar, umreler, teheccüd namazları, vitir 
namazları, Kâbe’de ya da Ravza da açılan iftarlar ve 
orada yapılan sahurlar, yapılan dualar, okunan hatimler, 
dağıtılan sadakalar derken insanlar akıllarına bile 
gelmeyecek yoğunlukta bir ibadet akışı ile yaşarlar 
ramazan ayını. Otelde iftar açan kardeşlerimizin acele 
bir şekilde abdestlerini alarak servis araçlarına dolup 
kabeye heyecan içinde gitmeye çalışmaları onların 
sanıyorum Allah’ın en sevdiği amellerinden sadece 
bir tanesidir. İftarda otel yemekhanesinde topluca 
açılan iftarlardan önce yapılan dualara canı gönülden 
âmin diye feryat etmeleri onların heyecanlarını 
dile getirmeleridir aslında. Ramazan umresinden 
memlekete geri dönerken yüzlerindeki sevincin ve 
hüznün birlikte yaşandığı tarifsiz ifadelerinden onların 
imanlarındaki kuvvetlenmeyi anlarsınız aslında. 

Ramazan ayı Allahın insanlara en büyük lütfudur. 
Affedilmenin, bağışlanmanın, coşku ile ibadet 
etmenin heyecanını yaşarız toplum olarak. Hem 

ibadethanelerde, hem de sosyal hayatta yaşanan bütün 
bu coşkunun birtek ifadesi var aslında. Sadece Ramazan 
ayında millet olarak yaşamaya çalıştığımız bu sevincin 
altında Allah’ın Ramazan ayına mahsus bizlere lütfettiği 
güzelliklerin hayallerimizi ve ümitlerimizi süslediğinin 
alametleri yatmaktadır. Ramazan ayında cennet 
kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar 
zincire vurulur, ibadetlere kat kat fazla sevaplar verilir 
ve Allah iman sahibi kullarını affedip bağışlar. Bunun 
sevincidir aslında yaşanmaya çalışılan. Ramazan ayında 
Kur’an inmeye başlamış, dinimiz İslam yeryüzüne 
gönderilmiş,  Hz. Muhammed peygamber olmuş, kadir 
gecesi bu ayın içinde gizlenmiş, bayram bu aydan 
sonra hediye edilmiş… Yani bu mübarek ayın manası 
çok derin, heyecanı çok yüksek, bereketi sonsuz, 
sonu şeksiz şüphesiz cennet olduğu için bu ay içinde 
bizim heyecana kapılıp koşuşturmamız sadece Allahın 
rızasını kazanmaya çalışmamız ve kazandığımıza olan 
inancımızın aşk ve heyecanıdır.

Ramazan ayı bizler için aslında en büyük fırsat 
ve imkândır. Birlik beraberliğimizi, anılarımızı, 
hayallerimizi, arkadaşlıklarımızı, paylaşımlarımızı, 
özlemlerimizi, yaşanmışlıklarımızı yeniden canlandırıp 
çocuklarımıza yaşanası ramazanları ve hayatları 
öğretmemiz gerekir. Evlatlarımız bizim hatıralarımız 
ve anılarımızla avunmasınlar. Onlarında hatıraları 
olsun, onlarında yaşanmış güzel günleri olsun. İçinde 
arkadaşlıkların, kardeşliklerin, ibadet sevgisinin ve Allah 
aşkının olduğu güzel anıları olsun onlarında.

Yine yaşayalım Ramazanı dolu dolu… Koşalım 
camilere çocuklarımızın ellerinden tutarak, oturalım 
seccadelerin üzerine ellerimizde tesbihler yanımızda 
çocuklar olsun. Komşularımız yine gelsinler iftarlara, 
sahurlara, bayramlara yanlarında çocuklar olsun… 
Bizde onlara gidelim komşu olduğumuz ve Ramazan 
ayında olduğumuz belli olsun yanımızda çocuklar 
olsun... Hatimler okunsun yine camilerde mukabele 
usulüyle, dinlesin cemaat ellerinde Kuranlar yanlarında 
çocuklar olsun… Teravihler kılınsın yine camilerde 
coşku ile yanımızda çocuklar olsun… Hem çocuklar 
camilerde ön saflarda olsun namaz kılsınlar, arka 
saflarda olsun oyunlar oynasınlar… Çocukların olmadığı 
camilerin ve okulların bize hiçbir şey kazandırmadığını 
unutmayalım… Geçmişte bizim yaşadığımız ve 
anlatırken gözlerimizin nemlenip içimizin ürperdiği 
Ramazanları çocuklarımızda yaşasınlar ve bu onlara 
bırakacağımız en güzel miras olsun…
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Konya’da Ramazan ayında iftar 
ve sahur safralarında geleneksel 
bir lezzet haline gelen erişteler 

hazırlanıyor. İftar ve sahur sofralarında 
tüketilecek eriştelerin yapımı için ilk sahur 
öncesi kadınlar bir araya geliyor. Sabahın 
erken saatlerinde toplanan kadınlar, erişte 
için hazırlanan hamurları imece usulü açarak 
sac üzerinde ısıtıyor. Özellikle sahurda 
yenilen erişte için ısıtılan hamurlar bir süre 
bekletilmesinin ardından ince ince kadınlar 
tarafından bıçak yardımıyla kesiliyor. Kesilen 
hamurlar bir süre kurumaya bırakıldıktan 
sonra iftar ve sahur sofralarına hazır hale 
geliyor.

HER GÜN İMECE USULÜ ERİŞTE 
KESİYORLAR

Ramazan ayında iftar ve sahurda tü-
kettikleri ve besleyici ve tok tutma özelliği 
taşıyan erişteyi yıllardır yapan Rabia Can, 
“Erişte kesiyoruz, bir gün birimize bir gün 
birimize erişte keseriz. Yufka yapacağımız 
sabah ezanla kalkarız. Hamurunu yoğuru-
ruz. Arkadaşlar toplandıktan sonra başlarız 
yapmaya. Yufkaya devam ederiz, yufka 
bittikten sonra ertesi gün de erişte keseriz. 
O gün arkadaşın birine yaparız başka bir gün 
diğerine bu şekilde devam eder. Bugün ben 
yardıma geldim. Arkadaşa yardım ediyorum. 
Yarın da bana gelecekler. Sırayla dolaşıyoruz 
biz arkadaşlarla” dedi.

“ZAHMETİNE DE DEĞER 
LEZZETLİDİR ERİŞTE”

Geleneksel olarak arkadaşlarıyla Rama-
zan aylarındaki hazırlıklarını çocuklarına 
da aşıladığını anlatan Rabia Can, “Erişte 
doyurucudur, tok tutar içerisinde yumurta 
olduğu için ve besleyici o yüzden erişteyi 
kesiyoruz. Normalde çoğu insan makarna 
yer ama biz bunu eskiden geleneksel olarak 
annelerimizden gördüğümüz gibi devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Biz çocukluğumuzdan 
alıştığımız için biz de çocuklarımızı alış-
tırdık. Bizim çocuklarımız yiyor ama yeni 
yetişen çocuklar bilmeyebilir. Bazı çocuk-
lar ve aileler ise sevmiyorlar, yemiyorlar. 

Ama tadına baksalar aslında mükemmel bir 
şey, doyurucudur. Temizliği olsun içindeki 
malzemeleri olsun kendi yaptığımız şeyler. 
Makarna çeşitleri, spagetti olsun çocuk-
lar şu an onları seviyor. Zor yanları oluyor 
erişte hazırlamanın zahmetli ama değer 
yani. Zahmetine de değer lezzetlidir erişte” 
şeklinde konuştu. Arkadaşlarıyla erişte kesen 
Meral Karadeli, “Ramazan ayı nedeniyle 
erişte kesiyoruz, yufka yapıyoruz. Arkadaşlar 
toparlanıp her gün birimize kesiyoruz. Bunu 
Ramazan ayında yiyoruz. Sabah erken saatte 
kalkarız. Hazırlarız malzemelerini arkadaşlar 
gelirler. Kahvaltı yaptıktan sonra dördümüz 
dört yandan yufkamızı yaparız. Sonra oturur, 
eriştemizi keseriz” diye konuştu.

GELENEKSEL LEZZETLER 
IMECE USULÜ YAPILIYOR

Konya’da kadınlar Ramazan ayında tüketmek için evlerinde imece usulü 
yardımlaşarak erişte hazırlıyor. İftar ve sahur sofralarında geleneksel lezzet haline gelen 

erişteyi kadınlar elleriyle tek tek keserek yapıyor
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Konya’da Ramazan ayında iftar 
ve sahur safralarında geleneksel 
bir lezzet haline gelen erişteler 

hazırlanıyor. İftar ve sahur sofralarında 
tüketilecek eriştelerin yapımı için ilk sahur 
öncesi kadınlar bir araya geliyor. Sabahın 
erken saatlerinde toplanan kadınlar, erişte 
için hazırlanan hamurları imece usulü açarak 
sac üzerinde ısıtıyor. Özellikle sahurda 
yenilen erişte için ısıtılan hamurlar bir süre 
bekletilmesinin ardından ince ince kadınlar 
tarafından bıçak yardımıyla kesiliyor. Kesilen 
hamurlar bir süre kurumaya bırakıldıktan 
sonra iftar ve sahur sofralarına hazır hale 
geliyor.

HER GÜN İMECE USULÜ ERİŞTE 
KESİYORLAR

Ramazan ayında iftar ve sahurda tü-
kettikleri ve besleyici ve tok tutma özelliği 
taşıyan erişteyi yıllardır yapan Rabia Can, 
“Erişte kesiyoruz, bir gün birimize bir gün 
birimize erişte keseriz. Yufka yapacağımız 
sabah ezanla kalkarız. Hamurunu yoğuru-
ruz. Arkadaşlar toplandıktan sonra başlarız 
yapmaya. Yufkaya devam ederiz, yufka 
bittikten sonra ertesi gün de erişte keseriz. 
O gün arkadaşın birine yaparız başka bir gün 
diğerine bu şekilde devam eder. Bugün ben 
yardıma geldim. Arkadaşa yardım ediyorum. 
Yarın da bana gelecekler. Sırayla dolaşıyoruz 
biz arkadaşlarla” dedi.

“ZAHMETİNE DE DEĞER 
LEZZETLİDİR ERİŞTE”

Geleneksel olarak arkadaşlarıyla Rama-
zan aylarındaki hazırlıklarını çocuklarına 
da aşıladığını anlatan Rabia Can, “Erişte 
doyurucudur, tok tutar içerisinde yumurta 
olduğu için ve besleyici o yüzden erişteyi 
kesiyoruz. Normalde çoğu insan makarna 
yer ama biz bunu eskiden geleneksel olarak 
annelerimizden gördüğümüz gibi devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Biz çocukluğumuzdan 
alıştığımız için biz de çocuklarımızı alış-
tırdık. Bizim çocuklarımız yiyor ama yeni 
yetişen çocuklar bilmeyebilir. Bazı çocuk-
lar ve aileler ise sevmiyorlar, yemiyorlar. 

Ama tadına baksalar aslında mükemmel bir 
şey, doyurucudur. Temizliği olsun içindeki 
malzemeleri olsun kendi yaptığımız şeyler. 
Makarna çeşitleri, spagetti olsun çocuk-
lar şu an onları seviyor. Zor yanları oluyor 
erişte hazırlamanın zahmetli ama değer 
yani. Zahmetine de değer lezzetlidir erişte” 
şeklinde konuştu. Arkadaşlarıyla erişte kesen 
Meral Karadeli, “Ramazan ayı nedeniyle 
erişte kesiyoruz, yufka yapıyoruz. Arkadaşlar 
toparlanıp her gün birimize kesiyoruz. Bunu 
Ramazan ayında yiyoruz. Sabah erken saatte 
kalkarız. Hazırlarız malzemelerini arkadaşlar 
gelirler. Kahvaltı yaptıktan sonra dördümüz 
dört yandan yufkamızı yaparız. Sonra oturur, 
eriştemizi keseriz” diye konuştu.

GELENEKSEL LEZZETLER 
IMECE USULÜ YAPILIYOR

Konya’da kadınlar Ramazan ayında tüketmek için evlerinde imece usulü 
yardımlaşarak erişte hazırlıyor. İftar ve sahur sofralarında geleneksel lezzet haline gelen 

erişteyi kadınlar elleriyle tek tek keserek yapıyor
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Selçuklu Belediyesi tarafından 
şehre kazandırılan ve 2015 yılında 
hizmete açılan Konya Tropikal 

Kelebek Bahçesi, Konya’ya yeni bir ufuk 
açtı. “İnsanla doğa arasındaki bağı kurma” 
hedefiyle açılan yatırım, hedeflerinin öte-
sinde bir karşılık buldu. Yılda yaklaşık 400 
bin ziyaretçi alan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi, Konya turizmine önemli katkılar 
sağlayan bir mekan haline geldi. Öyle ki; 
sadece Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
si’ni görmek için yılda 50-55 bin ziyaretçi 
geliyor. Bu da Konya’nın turizmine önemli 
bir katkı sağladığını kanıtlıyor. Ayrıca bazı 
uluslararası turistlik bölge araştırmaların-
da da Konya’nın en önemli turizm mekanı 
olarak Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2. 
sırada gösteriliyor. Bu durum yine yatırı-
mın turizmine olan katkısını gözler önüne 
seriyor.

TÜRKİYE’DE TEK

Türkiye’nin alanında ilk ve tek olma 
özelliğini barındıran Konya Tropikal Ke-
lebek Bahçesi, Avrupa’nın da en büyüğü 
durumunda. 7 bin 200 metrekarelik toplam 
alanı bulunan yatırımın kullanım alanı 3 bin 
600 metrekare.  Proje kapsamında bin 597 
metrekarelik bir alan oluşturulmuş durum-
da. Bu alanda kelebeklerin doğal yaşam 
ortamını oluşturmak için yapay kayalar, 

göletler, özel bitkiler bulunuyor. Farklı 
kotlarda ilerleyen yaya sirkülasyon yolu, 
tropikal kelebek bahçesi ve koza oluşumları 
da yine bu bölüm içerisinde yer alıyor. Tro-
pikal bitki yetiştirilebilecek alanlar, değişik 
böcek türleri ile ilgili görsel objelerin oldu-
ğu böcek müzesi, yaşam döngüleri ile ilgili 
projeksiyonlu sunumların yapıldığı sinema 
salonu, çok amaçlı salon ve kafeteryası da 
mevcut. 

ÇOK SAYIDA KELEBEK ÇEŞİDİ MEVCUT

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, tropi-
kal kelebeklerin doğal yaşamını sağlamak 
amacıyla dizayn edilmiş durumda. Bu 
anlamda tropikal mevsim şartları düşü-
nülerek nem ve sıcaklık oranları sürekli 
sabit tutuluyor. Kurulan sistem sayesinde 
tropikal bahçe kısmında 26 derece sıcaklık 
ve yüzde 80 nem mevcut.  Bu da kelebek-
lerin doğal yaşam alanına uygun bir ortam 
sağlıyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
si’nde şuanda farklı çeşitlerde olmak üzere 
460-480 arasında kelebek çeşidi bulunuyor. 
Bu kelebeklerin 60’ı endemik olarak sadece 
burada bulunuyor. 

KELEBEKLERİN AŞAMALARI 
GÖRÜLEBİLİYOR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde bir 

de müze kısmı yer alıyor. Burada kelebek-
lerin doğada sergiledikleri 11 davranışı 
görebilme imkanı sağlanıyor. Bunlar kur, 
meyve beslenmesi, güneşlenme, korunma, 
aktif yalancı göz, pasif yalancı göz, çamur 
banyosu, çiftleşme, nektar beslenmesi, 
yumurtlama, kamuflaj davranışları olarak 
biliniyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 
içerisinde bir de mini sinema salonu yer 
alıyor. Burada böceklerle ilgili kısa film 
seyredilirken, böcekler dünyasında da kısa 
bir yolculuğa çıkılması sağlanıyor. Kelebek 
Sınıflandırması bölümünde de 6 kelebek 
ailesine ait dünya kelebeklerinin renkleri 
meraklıların ilgisine sunulmuş durumda. 
Yine böcek müzesi kısmında da hymenopte-
ra, mantodea, coloptera, odanata ve phaz-
mita böcek takımlarına ait yumurtaların 50 
bin kat büyütülmüş halleri sergileniyor. Bu 
yumurtaların içerisinde bu böceklerin haya-
tımızda nasıl bir yer aldığını anlatan dijital 
anlatım cihazları bulunuyor. Bu sayede 
böcekler hakkında kısa ama önemli bir bilgi 
elde edilebiliyor. 

HEDİYELİK EŞYA BÖLÜMÜ

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 
hediyelik eşya bölümü de bulunuyor. Bura-
ya gelen misafirler Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi turunu tamamlamalarının ardından 
bu bölüme gelerek Konya Tropikal Kelebek 

SELÇUKLU KANATLANDI
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, “İnsanla doğa arasındaki bağı kurma” gibi özel bir amaçla 

kurulmuş olsa da hedefleri aşarak Konya’nın önemli bir turizm merkezi haline geldi

Bahçesi’nden hatıra kalacak şekilde çeşitli 
ürünleri alabiliyor. Böylece Konya Tropi-
kal Kelebek Bahçesi’ndeki muhteşem tur, 
ölümsüzleştirilebiliyor. 

ÖZEL DERS ALANI

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 
küçük çocuklar için özel ders sınıfı da 
bulunuyor. Herkese açık olan bu alan, 
yapılan başvuru ve verilen randevuya 
göre kullanılabiliyor. Bu alanda böceklerle 
ilgili detaylı anlatımlar çocuklara özel ders 
şeklinde birebir verilebiliyor. Böylece, 
doğayla içiçe olabilecek, doğa dostu birey-
lerin yetişmesine büyük bir katkı sağlan-
mış oluyor. 

ÖZEL BİTKİLER YETİŞİYOR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 
kelebeklerin doğal yaşam alanlarını oluş-
turabilmek adına özel bitkiler bulunuyor. 
Bu bitkiler özel bakımlar sayesinde ayakta 
tutuluyor. Bu bitkilerle rengarenk kele-
bekler adeta bütünleşiyor. 

ÖZEL BİR AMACI VAR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin 
bir turizm ve cazibe merkezi olması dışın-
da özel bir amacı da bulunuyor. Doğaya 
uygun bir şekilde dizayn edilen Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi, çocuklara doğa 
ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyor. 
Aynı zamanda doğayı ve bazı canlı türle-
rinin de tanınması sağlanarak önyargıları 
ortadan kaldırıyor. Böylece doğada var 
olan canlılar arasında bir bağ oluşturul-
masına katkı sunulmuş oluyor.
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Selçuklu Belediyesi tarafından 
şehre kazandırılan ve 2015 yılında 
hizmete açılan Konya Tropikal 

Kelebek Bahçesi, Konya’ya yeni bir ufuk 
açtı. “İnsanla doğa arasındaki bağı kurma” 
hedefiyle açılan yatırım, hedeflerinin öte-
sinde bir karşılık buldu. Yılda yaklaşık 400 
bin ziyaretçi alan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi, Konya turizmine önemli katkılar 
sağlayan bir mekan haline geldi. Öyle ki; 
sadece Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
si’ni görmek için yılda 50-55 bin ziyaretçi 
geliyor. Bu da Konya’nın turizmine önemli 
bir katkı sağladığını kanıtlıyor. Ayrıca bazı 
uluslararası turistlik bölge araştırmaların-
da da Konya’nın en önemli turizm mekanı 
olarak Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2. 
sırada gösteriliyor. Bu durum yine yatırı-
mın turizmine olan katkısını gözler önüne 
seriyor.

TÜRKİYE’DE TEK

Türkiye’nin alanında ilk ve tek olma 
özelliğini barındıran Konya Tropikal Ke-
lebek Bahçesi, Avrupa’nın da en büyüğü 
durumunda. 7 bin 200 metrekarelik toplam 
alanı bulunan yatırımın kullanım alanı 3 bin 
600 metrekare.  Proje kapsamında bin 597 
metrekarelik bir alan oluşturulmuş durum-
da. Bu alanda kelebeklerin doğal yaşam 
ortamını oluşturmak için yapay kayalar, 

göletler, özel bitkiler bulunuyor. Farklı 
kotlarda ilerleyen yaya sirkülasyon yolu, 
tropikal kelebek bahçesi ve koza oluşumları 
da yine bu bölüm içerisinde yer alıyor. Tro-
pikal bitki yetiştirilebilecek alanlar, değişik 
böcek türleri ile ilgili görsel objelerin oldu-
ğu böcek müzesi, yaşam döngüleri ile ilgili 
projeksiyonlu sunumların yapıldığı sinema 
salonu, çok amaçlı salon ve kafeteryası da 
mevcut. 

ÇOK SAYIDA KELEBEK ÇEŞİDİ MEVCUT

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, tropi-
kal kelebeklerin doğal yaşamını sağlamak 
amacıyla dizayn edilmiş durumda. Bu 
anlamda tropikal mevsim şartları düşü-
nülerek nem ve sıcaklık oranları sürekli 
sabit tutuluyor. Kurulan sistem sayesinde 
tropikal bahçe kısmında 26 derece sıcaklık 
ve yüzde 80 nem mevcut.  Bu da kelebek-
lerin doğal yaşam alanına uygun bir ortam 
sağlıyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
si’nde şuanda farklı çeşitlerde olmak üzere 
460-480 arasında kelebek çeşidi bulunuyor. 
Bu kelebeklerin 60’ı endemik olarak sadece 
burada bulunuyor. 

KELEBEKLERİN AŞAMALARI 
GÖRÜLEBİLİYOR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde bir 

de müze kısmı yer alıyor. Burada kelebek-
lerin doğada sergiledikleri 11 davranışı 
görebilme imkanı sağlanıyor. Bunlar kur, 
meyve beslenmesi, güneşlenme, korunma, 
aktif yalancı göz, pasif yalancı göz, çamur 
banyosu, çiftleşme, nektar beslenmesi, 
yumurtlama, kamuflaj davranışları olarak 
biliniyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 
içerisinde bir de mini sinema salonu yer 
alıyor. Burada böceklerle ilgili kısa film 
seyredilirken, böcekler dünyasında da kısa 
bir yolculuğa çıkılması sağlanıyor. Kelebek 
Sınıflandırması bölümünde de 6 kelebek 
ailesine ait dünya kelebeklerinin renkleri 
meraklıların ilgisine sunulmuş durumda. 
Yine böcek müzesi kısmında da hymenopte-
ra, mantodea, coloptera, odanata ve phaz-
mita böcek takımlarına ait yumurtaların 50 
bin kat büyütülmüş halleri sergileniyor. Bu 
yumurtaların içerisinde bu böceklerin haya-
tımızda nasıl bir yer aldığını anlatan dijital 
anlatım cihazları bulunuyor. Bu sayede 
böcekler hakkında kısa ama önemli bir bilgi 
elde edilebiliyor. 

HEDİYELİK EŞYA BÖLÜMÜ

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 
hediyelik eşya bölümü de bulunuyor. Bura-
ya gelen misafirler Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi turunu tamamlamalarının ardından 
bu bölüme gelerek Konya Tropikal Kelebek 
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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, “İnsanla doğa arasındaki bağı kurma” gibi özel bir amaçla 

kurulmuş olsa da hedefleri aşarak Konya’nın önemli bir turizm merkezi haline geldi

Bahçesi’nden hatıra kalacak şekilde çeşitli 
ürünleri alabiliyor. Böylece Konya Tropi-
kal Kelebek Bahçesi’ndeki muhteşem tur, 
ölümsüzleştirilebiliyor. 

ÖZEL DERS ALANI

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 
küçük çocuklar için özel ders sınıfı da 
bulunuyor. Herkese açık olan bu alan, 
yapılan başvuru ve verilen randevuya 
göre kullanılabiliyor. Bu alanda böceklerle 
ilgili detaylı anlatımlar çocuklara özel ders 
şeklinde birebir verilebiliyor. Böylece, 
doğayla içiçe olabilecek, doğa dostu birey-
lerin yetişmesine büyük bir katkı sağlan-
mış oluyor. 

ÖZEL BİTKİLER YETİŞİYOR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 
kelebeklerin doğal yaşam alanlarını oluş-
turabilmek adına özel bitkiler bulunuyor. 
Bu bitkiler özel bakımlar sayesinde ayakta 
tutuluyor. Bu bitkilerle rengarenk kele-
bekler adeta bütünleşiyor. 

ÖZEL BİR AMACI VAR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin 
bir turizm ve cazibe merkezi olması dışın-
da özel bir amacı da bulunuyor. Doğaya 
uygun bir şekilde dizayn edilen Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi, çocuklara doğa 
ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyor. 
Aynı zamanda doğayı ve bazı canlı türle-
rinin de tanınması sağlanarak önyargıları 
ortadan kaldırıyor. Böylece doğada var 
olan canlılar arasında bir bağ oluşturul-
masına katkı sunulmuş oluyor.
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Yayın hayatına başladığı ilk 
günden buyana ortaya koyduğu 
projelerle dikkatleri üzerinde 

toplayan Konya Yenigün Gazetesi, ilkeli 
yayıncılık anlayışıyla yoluna devam ediyor. 
Doğru, tarafsız, güncel habercilik yapma 
adına büyük bir özveriyle çalışmalar yapan 

Konya Yenigün Gazetesi, bunun yanında 
milli, manevi ve kültürel değerlere de 
sahip çıkmak adına elini taşın altına koyu-
yor. Yaptığı yayınlarla şehrin ve ülkenin 
her anlamda gelişmesine katkı sağlamayı 
hedefleyen Konya Yenigün Gazetesi, hem 
ortaya koyduğu özel haberleriyle hem de 

çıkardığı eklerle bu hedefler için çalıştığını 
gösteriyor. Milli, manevi ve kültürel değer-
lerimize sahip çıkmak, unutturmamak, bu 
değerlerin gelecek nesillere ışık tutmasını 
sağlamak adına önemli projeler ortaya ko-
yan Konya Yenigün Gazetesi, her Ramazan 
ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da 

RAMAZAN’DA YENIGÜN 
YINE FARKINI ORTAYA KOYDU

Milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak, unutturmamak, bu 
değerlerin gelecek nesillere ışık tutmasını sağlamak adına önemli projeler ortaya koyan 

Konya Yenigün Gazetesi, bu Ramazan’da da fark oluşturan projelere imza attı 

benzer projelere imza attı. “Kardeş Şe-
hirler”, “ Hafızlık ve Hafızlık Müesseleri”, 
“Gurbetteki Konyalılar Derneği”, “Konya 
İçindeki Hemşehri Dernekleri”, “Ulusla-
rarası İmam Hatip Mezunları”, “Vefa”, 
“Oradaydım”  “İlmihal Sayfamız” konu 
başlıklarıyla Ramazan boyunca tam sayfa 
haberlerle okuyucusuyla buluşan Konya 
Yenigün Gazetesi, birbirinden değerli ha-
berlerle yine fark oluşturdu.

VEFA SAYFASI İLE HİZMET EDENLER 
UNUTULMADI

Konya Yenigün Gazetesi’nin Rama-
zan boyunca her gün tam sayfa verdiği 
haberlerde biri Vefa Sayfası. Ramazan’da 
Vefa Sayfasın ’da Konya’ya hizmet etmiş 
ve yaşantıları örnek olmuş isimler Vefa 
Sayfasında işlendi.  Vefa Sayfası Meram 
Belediyesi’nin desteği ile yayınlandı.

İLMİHAL SAYFASI 

Yine Ramazan boyunca Yenigün 
Gazetesi’nin okuyucusuyla buluşturduğu 
sayfalardan biri de İlmihal Sayfası oldu. 
Mevlüt Egin’in hazırladığı İlmihal Sayfa-
sı’nda Ramazan İslami bakış, Zekat, fitre, 
oruçla ilgili detaylı bilgiler gibi önemli 
içerikler yer aldı.

KARDEŞ ŞEHİRLER İŞBİRLİĞİ ANLATILDI

Yaptığı hizmetler ile Konyalıların 
gönüllerinden büyük taht kuran Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediye-
si, Karatay Belediyesi ve Meram Beledi-
yesi’nin Türkiye dışında gönül coğrafyası 
ile kurduğu ilişkiler ile beraber yaptıkları 
çalışmalar Sumak Group’un destekleri ile 
okuyucuları ile buluştu.

GURBETTEKİ KONYALI DERNEKLERİ VE 
KONYA İÇİNDE HEMŞERİ DERNEKLERİ 

TANITILDI

Gazeteci Yazar Mustafa Güden Gurbet-
teki Konyalı Dernekleri sayfası ile gurbet-
teki Konyalıların memleket özlemini ile 
gurbetteki Konyalıların buluşturmalarını 
kaleme alırken, Konya içinde faaliyet gös-
teren hemşeri derneklerinin faaliyetlerini 
kaleme aldı. Çalışma Karatay Belediye-
si’nin desteği ile yayınladı.

ULUSLARARASI İMAM HATİP 
MEZUNLARI

Türkiye’de dünyanın dört bir yanın-
dan eğitim için gelmiş lise ve üniversite  
öğrencileri var.  Bazıları burs aldığı için, 
bazısı farklı bir dünya tanımak için geldiler 
Türkiye’ye. Kimi ise ülkesindeki şartlar-
dan dolayı evinden kilometrelerce uzakta 
sürdürüyor eğitim hayatını.  Bu kapsamda 
Konya’da bulunan Uluslararası Mevlana 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimi 
tamamlayan uluslarası öğrenciler mem-
leketlerindeki ramazanları ile Konya ve 
Türkiye ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Bu 
çalışmada Long up Dezenkon sponsorların-
da yayınlandı.

ORADAYDIM SAYFASI TARİHE 
YOLCULUĞA ÇIKARDI

Bazı anılar ve olaylar  hiç unutulmaz. 
Bu kapsamda Gazeteci Samet Aktaş tara-
fından hazırlanan Oradaydım sayfasında 
Türkiye’nin yakın geçmişinde yaşanan 
olaylara, dünyada yaşanan olaylara ve 
Konya’da yaşanan olaylara tanıklık eden 
isimlerin olaylar ile ilgili görüşleri Hiz-
met Petrol sponsorluğunda okuyucularla 
buluştu.

HAFIZLAR VE HAFIZLIK MÜESSELERİ 

Milli ve manevi değerlerine her dö-
nemde bağlı olan Konya, bu doğrultuda 
önemli ilim yuvalarına da ev sahipliği 

yaptı. Bu ilim yuvalarından ise birçok 
ilim adamı yetişti. Asırlar boyu süregelen 
bu gelenek, Konya’nın önemli hafızlar 
çıkarmasına da vesile oldu. Bu kapsamda 
Konya’nın yetiştirdiği yaşayan veya haya-
tını kaybeden önemli hafızlarımız bulunu-
yor. Bu hafızlarımıza sahip çıkmak, onları 
gelecek kuşaklara örnek birer isim olarak 
aktarmak adına önemli bir çalışma yürüten 
Konya Yenigün Gazetesi, Ramazan bo-
yunca her gün bir hafızımızın hikayesi ile 
hafızlık yetiştiren kurumlarını tam sayfa 
haber olarak verdi. Böylece değerli hafızla-
rımızın hafızlık serüvenleri, hafızlıkla ilgili 
düşünceleri, hafızlık yapmayı düşünen 
gençlere önemli tavsiyeleri gibi değerli 
bilgileri ile hafızlık kurumları  okuyucula-
rımızla buluşturmuş olduk. Sayfa Selçuklu 
Belediyesi’nin desteği ile yayınlandı 
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