
GENÇLERİN İSLAM'LA
YETİŞMESİ İÇİN ÇABALADI

ÇOCUK YAŞINDAN BERİ
SAHNELERDE YERALIYOR

Konya’nın önemli değerlerinden olan merhum Hüseyin 
Şimşek Hoca, ömrü boyunca gençlerin İslami ölçülere 
göre yetişmesi için çabaladı. Merhum Şimşek, İslami 
Değerleri Tanıtma Vakfı, Elmas Kur’an Kursu, Elmas 

Koleji gibi kurumları Konya’ya kazandırdı. 
n PANDEMİDE VEFAT EDEN DEĞERLERİMİZ 2’DE

Sinemanın önemli isimle-
rinden olan, aldığı rollerde-
ki başarısıyla dikkat çeken 
İsmail Hakkı, “Tiyatroya 
çocuk yaşta başlamıştım. 
Önce Konya İmam Hatip 

Lisesi tiyatro topluluğunda 
sonrasında ise şimdilerde 

Devlet Tiyatrolarına ait 
olan sahnede bir süre 

sahne tozu yuttum” dedi. 
n GURBETTEN KONYA’YA 

BAKANLAR 7’DE 

RAMAZAN'DA YENİGÜN

06 060504 Hurdaya dönen 
otomobilden çıktılar

Karayollarında tam 
kapanma öncesi yoğunluk

Ekonomi güven endeksi, 
Nisan’da sert düştü!

Esnaf, tam kapanmada 
tam destek bekliyor

Alaboyun, yeni ekiple
yola devam edecek

Konya’nın fidesini
Konya Fide karşılıyor

Bera Holding’in önümüzdeki olağan genel kuruluna 
yönetim kurulu için yeni bir liste ile katılacağını be-
lirten Ali Rıza Alaboyun, holdingde 4,5 yılda önemli 

başarılara imza attıklarını, bu başarıların devamı için 
çaba harcayacak güçlü bir ekip oluşturmayı planla-

dıklarını söyledi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Meram Belediyesi, Meram Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze 

Üreticileri Birliği ortaklığında kurulan tesiste, yılda 
yaklaşık 10 milyon sebze fidesi üretiliyor. Konya’nın 

fide ihtiyacının yüzde 15’i buradan karşılanıyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘ENGELLERİN KALDIRILMASI
İÇİN ÇABA HARCIYORUZ’

‘DÜNYA, MEVLANA’NIN
ÖĞRETİLERİNE MUHTAÇ’

DUDAĞINDAN SİGARA
ELİNDEN KALEM DÜŞMEZDİ

Türkiye Sakatlar 
Derneği Konya Şube 

Başkanı Ahmet Mıhçı, 
engellilerin sorunlarına 

çözüm bulunması, 
engellilerin günlük 

yaşama ve çalışma or-
tamına hazırlanmasına 
katkı verilmesi ve eği-
tim gibi birçok konuda 

faaliyetler yürüttüklerini 
söyledi. n KONYA 

STK'LARI 10'DA

İçine kapanık olan 
ve fazla konuşmayan 
merhum Koray Eke-

ner’in, sigarası duda-
ğından, kalemi elinden 

düşmezdi. Devamlı 
şiir yazan merhum 

Ekener, yazdığı şiirleri 
kendisi sessizce okur 
ve sonra da yırtıp atan 
bir isimdi. n KONYALI 

ŞAİR, SÖZ YAZARI, 
BESTEKARLAR 8’DE

Mevlana’yı en iyi an-
layan ve anlatan yazar 
ve düşünürlerden olan 
Doç. Dr. Yakup Şafak, 

Dünya Mevlana’ya 
muhtaç değerlen-
dirmesi yaptı. Doç. 

Dr. Şafak, “Mevlana 
ayırım yapmadan 

insana değer vermiş, 
ona saygı duymuştur” 

dedi. n MEVLANA 
AŞIKLARI 9’DA

‘ÇOK ŞÜKÜR KONYA’DA 
YAŞAMAK NASİP OLDU’

Kırım Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma 

Derneği Konya Şube 
Başkanı Hamdi 

Elmacı, Konya’nın 
kadim bir şehir ol-

duğuna dikkat çekti. 
Başkan Elmacı, “Şü-
kürler olsun burada 

yaşamayı nasip eden 
Allah’a” dedi.

n KONYA İLE YOĞRU-
LANLAR 16'DA

YASAK BAHANE 
ÇARŞI ŞAHANE!
Önümüzdeki 17 gün boyunca devam edecek ve Ramazan Bayramı’nın sonu itibariyle bitecek olan tam kapanma önce-
sinde Konya genelindeki çarşı, pazar, market ve alışveriş merkezlerinde uzun süredir görülmemiş bir yoğunluk yaşandı

YASAK BAŞLAMADAN ALIŞVERİŞE KOŞTULAR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam 
kapanmaya ilişkin yasaklar başladı. Ramazan Bay-
ramı’nın sonuna kadar sürecek olan yasaklar önce-
sinde şehir genelinde çarşı ve pazarlar ile alışveriş 
merkezlerinde uzun zamandır görülmeyen ve alışık 
olunmayan bir yoğunluk yaşandı.

YASAKTAN ÖNCEKİ SON GÜN YOĞUNLUĞU
Vatandaşlar, tam kapanma öncesinde alışverişlerini 
tamamıyla yapıp bitirmek ve Ramazan ayının ardın-
dan gelecek olan bayrama yönelik hazırlıklarını da 
tamamlamak için; bağı ve bahçesi olanlar fideleri 
dikip vakit geçirmek için alışverişlerini yasaktan ön-
cesi son güne bırakınca, çarşı ve pazarda adeta iğne 
atsanız yere düşmeyecek kalabalık oluştu.

ZAMAN ZAMAN KURAL İHLALLERİ DE OLDU
Yoğunluk trafikte de kendisini hissettirdi. Şehir mer-
kezindeki birçok caddede trafik, yoğunluk nedeniyle 
zaman zaman tamamen durdu. Yaşanan yoğunluk 
uzun süre işyerini açamayacak olan birçok esnafı 
kısmen de olsa sevindirirken; maske ve mesafe kura-
lının ise zaman zaman ihlal edildiği gözlendi.
n HABERİ SAYFA 3’TE



Konya’nın yakın zamanda 
kaybettiği değerlerinden biri de 
Hüseyin Şimşek Hoca. Küçük 
yaşlarda aldığı hafızlık eğitimi-
nin ardından fahri müezzinlik 
yapmaya başlayan Merhum 
Şimşek, eğitim için geldiği Kon-
ya’da Abdurrahman Öksüz Ho-
caefendi’nden medrese eğitimi 
aldı. 

Merhum Şimşek, Burada 
derslerini sürdürürken aynı za-
manda fahri müezzinlik görevini 
de yürüttü. Merhum Şimşek, 
medrese eğitimini sürdürürken, 
sınavlarda başarı göstererek 
İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 
Tahir Büyükkörükçü Hoca’nın 
İl Müftüsü olduğu dönemde Di-
yanet İşleri Başkanlığının açmış 
olduğu İmam-Hatiplik sınavına 
giren Merhum Şimşek, tek se-
ferde yüksek başarı göstererek 
ilk olarak Konya Burhan Dede 
Camiinde sonra Konya Sarı 
Yakup Camiinde imam-hatiplik 
vazifesi yaptı. 

Sarı Yakup Camiinde yap-
tığı Cuma vaazları ile ses geti-
ren merhum Şimşek, bu yolla 
Konya halkının dikkatini çekti. 
Bu durum Hüseyin Şimşek Ho-
ca’nın yurt içi ve yurt dışında 
birçok yerde vaaz vermesine 
sebep oldu. Merhum Şimşek, 
Sarı Yakup Camii’nden de 1988 
yılında emekli oldu.

GENÇLER İÇİN ÇABALADI 
Emeklilikten sonra çalış-

malarını sürdüren merhum 
Şimşek, memleketin her evladı 

için dertlenmiş ve bu uğurda da 
ömrünü vakfetmiştir. 

Bu kapsamda merhum 
Şimşek, gençliğin yetiştirilme-
sinde, manevi eksikliği görmüş 
ve dertlenerek bu yolda elinden 
geldiğince dernek ve vakıflar-
daki gençlere yardım yolunda 
çalışmalar yapmıştır. 

Merhum Şimşek, 1988 yı-
lında İslami Değerleri Tanıtma 
Vakfını, Elmas Kur’an Kursu ve 
Elmas Kolejlerini kazandırarak, 
hedefindeki öğrencilerin yeti-
şeceği müesseseler için çabala-
mıştır. Araştırmacı-Yazar Salih 
Sedat Ersöz, merhum Şimşek’le 
ilgili şu detayları paylaştı; 

ABDURRAHMAN ÖKSÜZ 
HOCA’NIN YANINDA YETİŞTİ 

Hüseyin Şimşek Hoca Efen-
di, 1938 yılında Ankara’nın Çu-
buk İlçesi Güzelyurt (Geldibul-
du) köyünde doğmuştur.

 İlkokul öğrenimini köyünde 
tamamladıktan sonra, o günün 
usulüne göre çevre köylerin 
meşhur hocalarından hafızlık 
dersi almıştır. 

Sonrasında Ankara mer-
kezde Leblebicioğlu Camii ders 
halkasında bulunmuş ve fahri 
müezzinlik yapmıştır. Bu arada 
kendi köyünden Habibe Hanım 
ile izdivaçta bulunmuştur. As-
kerliğini tamamlamış, eğitimi 
için Konya’ya gelmiştir. Bir süre 
Azade Osman Efendi’den ders 
aldıktan sonra ününü asker ar-
kadaşlarından duyduğu; Kon-
ya’daki Abdurrahman Öksüz 

Hoca efendinin yanına giderek, 
medresesinde eğitimine başla-

mıştır. 
Abdurrahman Hocanın 

derslerine devam ederken ge-
çimini devam ettirmek için fahri 
müezzinliğe devam etmiştir. 
O günün zor şartlarında hem 
derslerini aksatmamış hem de 
ailesine olan sorumluluğunu 
yerine getirmiştir.

Medrese öğrenimini belli 
noktaya getirdikten sonra ho-
casının tavsiyesi ile dışarıdan 
İmam – Hatip Lisesi sınavlarına 
girmiş, başarı ile mezun olmuş-
tur. 

Akabinde Tahir Büyükkö-
rükçü Hoca Efendi’nin Konya 
Müftüsü olduğu dönemde Di-
yanet İşleri Başkanlığının açmış 
olduğu İmam-Hatiplik sınavına 
girerek tek seferde yüksek ba-
şarı göstermiştir. 

İlk olarak Konya Burhan 
Dede Camiinde sonra Konya 
Sarı Yakup Camiinde imam-ha-
tiplik vazifesi yapmıştır. Sarı 
Yakup Camiinde yaptığı Cuma 
vaazları ile ses getirmiş, Konya 
Halkının dikkatini çekmiştir.

 Bu durum Hüseyin Şimşek 
Hocanın yurt içi ve yurt dışında 
birçok yerde vaaz vermesine 
sebep olmuştur. Sarı Yakup Ca-
miinden de 1988 yılında emekli 
olmuştur.

Beş çocuk babası olan Hü-
seyin Şimşek Hoca sadece ken-
di evlatları için değil memleketin 
her evladı için dertlenmiş ve bu 
uğurda da ömrünü vakfetmiştir. 

Gençliğin yetiştirilmesinde, 
manevi eksikliği görmüş ve 
dertlenerek bu yolda elinden 
geldiğince dernek ve vakıflar-
daki gençlere yardım yolunda 
çalışmalar yapmıştır. 

Halkın her yaş grubuna 
hitap etmenin yanı sıra, sürek-
li gençlerle bir araya gelmiş; 
onlara okumanın öneminden, 
Kur’an ve sünnet yolunda yürü-
mek gerektiğinden ısrarla bah-
setmiştir. Sadece anlatmakla 
kalmamış yaşantısı ile gençlere 
örnek olmuştur. 

Bunu somutlaştırarak Kon-
ya’mıza 1988 yılında İslami De-
ğerleri Tanıtma Vakfını, Elmas 
Kur’an Kursu ve Elmas Kolej-
lerini kazandırmıştır. Böylece 
hedefindeki öğrencilerin yeti-
şeceği müesseseler için çaba-
lamıştır.

Kendini gençlere vakfetti
Konya’nın önemli değerlerinden olan merhum Hüseyin Şimşek Hoca, ömrü boyunca gençlerin İslami ölçülere göre yetişmesi için çabala-
dı. Merhum Şimşek bu kapsamda İslami Değerleri Tanıtma Vakfı, Elmas Kur’an Kursu, Elmas Koleji gibi kurumları Konya’ya kazandırdı

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Hüseyin Şimşek-1

Merhum Hüseyin Şimşek Konya Burhan Dede Camiinde sonra Konya Sarı Yakup Camiinde imam-hatiplik vazifesi yaptı.

Merhum Şimşek, Abdurrahman Öksüz Hocaefendi'den eğitim aldı. 

Merhum Şimşek gençlerin İslami ölçülere göre yetişmesi için büyük mücadeleler verdi.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:17 05:48 12:52 16:39 19:46 21:11
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                 17 °C   27°C

Karaman           14 °C 27°C 

Aksaray             13 °C      24°C

Ankara              15 °C        24°C Hicrî: 18 Ramazan 1442 -  Rûmî: 17 Nisan 1437

Konya’da Ramazan bir başka 
yaşanıyor. Ramazan ayı öncesinde 
hazırlıklar yapan yardım kuruluşları 
Ramazan ayı ile birlikte Konya’da gü-
zel çalışmalara imza atıyor. Konya’da 
başta Türk Kızılay Konya Şubesi başta 
olmak üzere Türk Kızılay Selçuklu, Me-
ram ve Karatay Şubeleri, Hayatı Payla-
şanlar Derneği, Hayra Koşanlar Derne-
ği, Rida, DostEli, Cansuyu, İHH, Ravza, 
AYDER kendilerine emanet edilen yar-
dımları en doğru ve en güzel şekilde 
sahiplerine ulaştırıyor. Bu yardımları 
yapan ve yardımların ulaştırılmasında 
emek veren herkesten Allah razı olsun. 
İnşallah Ramazan ayında yapılan yar-
dımlar Koronavirüs’ten kurtarmamıza 
vesile olur…

ADINDAN BAŞARI İLE 
SÖZ ETTİRİYOR

Selçuklu Mahmut Sami Rama-
zanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
eğitim vermeye başladığı günden bu 
yana eğitim kalitesinin yanında başarısı 
ile de adından söz ettiriyor. Mahmut 
Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam 
Lisesi katıldığı yarışmalarda, sınavlar-
da başarısını her geçen gün daha da 

arttırıyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam  Hatip Lisesi son olarak 
yapılan Milli Savunma Üniversitesi As-
keri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında 
da, başarının değişmeyen adresi oldu. 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi ilk 30000'de 
119 derece ile yine zirvede yer aldı.  
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anado-
lu İmam Hatip Lisesi’nin başarılarına 
destek olan Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'ı tebrik 
ediyorum. İdaresiyle, öğretmeniyle, 
öğrencileriyle, velileriyle el ele vererek 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ailesi olarak 'Önce 
karakter sonra kariyer' sloganıyla genç 
beyinlerin şekillenmesine katkı sunan 
başta Selçuklu Mahmut Sami Rama-
zanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü Nurullah Aktürk, Müdür 
Yardımcıları Halidun Arıkan, Ali Rıza 
Damar ve Keziban Kızıltuğ başta olmak 
üzere okulun öğretmenlerini başarıla-
rından dolayı tebrik ediyorum.

YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER
15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü bu yıl da Konya’da 
yaşatılıyor. Başta İHH 
olmak üzere birçok STK 
hem ülkemizde hem de 
yurtdışında yetimlerimize 
sahip çıkıyor. Peygambe-
rimiz (SAV) buyurdu ki; 
“Allah'a evlerin en güzeli, 
içinde güzel muamele 
edilen yetimin bulunduğu 
evdir.” Peygamberimizin 
emaneti yetimlere sahip 
çıkabilmek dileğiyle 15 Ramazan Dün-
ya Yetimler Günü'nün hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Özellikle Ramazan 
ayında yetimleri hatırlamaya ve yetim-
lere sahip çıkmaya davet ediyorum. 
Bir yetimin gözyaşı tüm dünyayı bo-
ğabilir... Biz onlara sahip çıktıkça bu 
gülümsemeler hiç bitmeyecek. Yetim 
güldükçe dünya da gülecek. #Yetim-
GülerseDünyaGüler
KONYA SANAYİ ODASI 47 YAŞINDA

Konya, dünya tarihindeki en 
önemli ticaret yolları arasında yer alan 

İpek Yolu güzergahında 
bulunan, yine insanlık 
tarihinin başlangıcı kabul 
edilen Çatalhöyük’e ev 
sahipliği yapan, her dö-
nemde önemli bir şehir-
dir. Öyle ki, 1097-1308 
yılları arasında 211 yıl 
Anadolu Selçuklu Dev-
letine başkentlik yapan 
Konya, tarım, ticaret, 
kültürel hayatta da kritik 

bir yer edinmiştir. Konya’da sanayi ve  
ticaret hayatının canlanması, planlı kal-
kınma politikalarının ülke geneline ya-
yılması neticesinde 1882 yılında Konya 
Ticaret Odası, 1926 yılında ise Konya 
Ticaret  ve Sanayi Odası kurulmuş-
tur. Konya imalat sanayi bu dönemde 
yapılan özel sektör yatırımları ile hızla 
gelişmiştir. İl merkezinde inşa edilen 
Organize Sanayi Bölgeleri ile merkez 
ve ilçelerdeki küçük sanayi siteleri bu 
gelişmeyi hızlandıran başlıca faktörler 
olmuştur. İmalat sanayindeki gelişme-

ler, üretim odaklı yatırımların artması 
ile birlikte 25 Nisan 1974 tarihinde 8 
meslek grubunda 165 sanayici üye 
ile Konaltaş İşhanı’nda Konya Sanayi 

Odası kurulmuştur. Konya Sanayi Oda-
sı kurucu yönetim kurulu üyeleri Ali Ak-
kaya, Hüseyin Alaybeyi, Abdurrahman 
Öznalcılar, Fethi Tunçalp  ve  Necati 
Yılmaz’ın uzun ve yoğun çalışmaları ile 
kurumsal yapı oluşturulmuştur. 

Konya Sanayi Odası’nın kurul-
masıyla birlikte Konya sanayisinin 
kurumsal gelişimi hızlanmış, özellikle 
1980 sonrasındaki dışa açılma dönemi 
ile birlikte, şehir Anadolu’daki önemli 
sanayi merkezlerinden birisi haline gel-
miştir. Konya Sanayi Odası kurulduğu 
günden bu yana kendisine yasalarla 
verilen görevlerin ötesinde, şehrin ve 
ülkenin sanayisine daha fazla katkıda 
bulunmak amacıyla stratejik hedefler 
edinme kararlılığını sergilemiş ve bu 
yönüyle de itibarlı, çözüm odaklı bir 
kurum haline gelmiştir. Konya sanayi-
sinin küresel rekabet gücünü artırmak 
amacıyla kümelenme, arge, inovasyon, 
ihracat, verimlilik başta olmak üzere 
pek çok alanda projeler yürütülmüş ve 

yürütülmeye devam etmektedir. Güçlü 
bir üretim ekosistemi kurulması için 
yürütülen çalışmalar kapsamında da 
INNOPARK Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi kurulmuştur. İnovasyon ve üretim 
odaklı araştırmaların ve çalışmaların 
yapıldığı INNOPARK bölgesel olarak 
faaliyet gösteren ve Organize Sanayi 
Bölgesi içerisinde kurulan ilk tekno-
kentlerden olmuştur. Sanayicilerimizle 
birlikte Konya sanayisinin gelişmesi, 
şehrimizin kalkınması için mücadele 
veren Konya Sanayi Odası’nın 47. yılı 
kutlu olsun...

KAN VER UMUT OL
Pandemi ve Ramazan’ın etkisiyle 

kan bağışlarında azalma yaşanıyor. 17 
günlük kısıtlama boyunca kan ve im-
mün plazma bağışı yapmak isteyenler, 
randevu alınan saatlerde kısıtlamadan 
muaf sayılacak. Bağış yapmak isteyen-
ler, Konya’da bulunan kan merkezleri-
ne giderek kan bağışında bulunabile-
cekler. Ulusal kan stoklarımızı korumak 
ve hastalarımızın artan kan, plazma 
ihtiyacını karşılamak için tüm sağlıklı 
bireyleri kan bağışına davet ediyorum. 
Kan ver Umut ol...

KONYA’DA RAMAZAN İKLİMİ YAŞANIYOR

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Önümüzdeki 17 gün boyunca devam edecek ve Ramazan Bayramı’nın sonu itibariyle bitecek olan tam kapanma öncesinde Konya gene-
lindeki çarşı, pazar, market ve alışveriş merkezlerinde uzun süredir görülmemiş bir yoğunluk yaşandı. Kurallar da zaman zaman ihlal edildi

Kapanmadan bir gün önce!
Koronavirüs tedbirleri kap-

samında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-
nan tam kapanmaya ilişkin yasak-
lar başladı. Ramazan Bayramı’nın 
sonuna kadar sürecek olan ya-
saklar öncesinde şehir genelinde 
çarşı ve pazarlar ile alışveriş mer-
kezlerinde uzun zamandır görül-
meyen ve alışık olunmayan bir 
yoğunluk yaşandı. 

Vatandaşlar, tam kapanma ön-
cesinde alışverişlerini tamamıyla 
yapıp bitirmek, Ramazan ayının 
ardından gelecek olan bayrama 
yönelik hazırlıklarını da tamamla-
mak için; bağı ve bahçesi olanlar 
fideleri dikip vakit geçirmek için 
alışverişlerini yasaktan öncesi son 
güne bırakınca, çarşı ve pazarda 
adeta iğne atsanız yere düşmeye-
cek kalabalık oluştu. 

Yoğunluk trafikte de kendisi-
ni hissettirdi. Şehir merkezindeki 
birçok caddede trafik, yoğunluk 
nedeniyle zaman zaman tama-
men durdu. Yaşanan yoğunluk 
uzun süre işyerini açamayacak 
olan birçok esnafı kısmen de olsa 
sevindirirken; maske ve mesafe 
kuralının ise zaman zaman ihlal 
edildiği gözlendi. 

BEDESTEN YOĞUN BİR GÜNÜ 
GERİDE BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kabine Toplantısının 

ardından 17 günlük kapanma ya-
şanacağını belirtmesinin ardından 
kapanmanın son gününde Tarihi 
Konya Bedesten Çarşısı yoğun bir 
günü geride bıraktı.

 Tarihi Konya Bedesten Çar-
şısında bulunan işyerlerine gelen 
Konyalılar 17 günlük ihtiyaçları-
nı karşıladı. Alışverişler sırasında 
zaman zaman sosyal mesafe ku-
rallarının da ihlal edildiği görüldü. 
Öte yandan Konya’da halk ara-
sında Kadınlar Pazarı olarak anı-
lan Tarihi Melike Hatun Çarşısı 
da yöresel lezzetlerinin yanı sıra 
sebze ve meyve satan işletmeler-

de yoğun bir günü geride bıraktı. 
Esnaflar Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kısıtlama kara-
rını duyurmasının ardından işle-
rinde önceki günlere göre artışlar 
yaşandığına dikkat çekti.

SEBZE VE MEYVE 
FİDELERİ YOK SATTI

Pandemi ile birlikte gıdanın 
önemi anlaşılmasına bağlı olarak 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 
fidelere Konyalılar yoğun ilgi gös-
terdi. Yaşanacak kapanma önce-
sinde bahçelerinde kendi sebzele-
rini yetiştirmek isteyen Konyalılar 
Kadınlar Pazarı civarında bulunan 

fide satıcılarına yoğun ilgi göster-
di. Fide satıcıları taleplere yetiş-
mek adına yoğun mesai harcadı.
BANKALAR VE ATM’LER ÖNÜNDE 

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Türkiye, yeni tip koronavirüs 

(Covid-19) tedbirleri kapsamında 
dün akşam başlayan ve 17 Ma-
yıs'a kadar devam edecek "tam 
kapanma" dönemi öncesinde ban-
kadaki işlerini halletmek isteyen 
vatandaşlar, şubelerin ve ATM’le-
rin önünde uzun kuyruklar oluş-
turdu.

 Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB), tam kapanma tedbirleri 

çerçevesinde bankacılık işlemle-
rine ilişkin duyuru yaptı. Alınan 
tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi 
için kurallara hassasiyetle uyul-
masının gerektiği belirtilen duyu-
ruda, kısıtlama sürecinde banka 
müşterilerinin işlemlerini şube 
dışı hizmet kanallarını kullanarak 
yerine getirmelerinin önem arz 
ettiği ifade edildi. 

BERBER VE KUAFÖRLERDE 'TAM 
KAPANMA' YOĞUNLUĞU

Koronavirüs salgını nedeniy-
le verilen tam kapanma öncesi 
berber ve kuaförlerde yoğunluk 
yaşandı. Tam kapanma öncesi, 

Konya’da berber ve kuaförlerde 
yoğunluk oluştu. Berber ve ku-
aförler, sosyal mesafe ve hijyen 
kuralları çerçevesinde müşterile-
rine hizmet verdi. 

PAZARLARA 17 GÜN ARA
Konya genelinde kurulan 

semt pazarları da dün son kez 
kuruldu. Türkiye ve Konya ge-
nelinde 29 Nisan 17 Mayıs 2021 
tarihleri arasında bütün pazarlar 
kapalı olacak. Pazarlarda da tam 
kapanma öncesinde ciddi yoğun-
luk yaşandı. Esnaf, bu yoğunluğu 
beklediklerini ve hazırlıklarını ona 
göre yaptıklarını, kimsenin mağ-
dur edilmediğini belirtti. 

VALİ ÖZKAN, ZİNCİR MARKET 
YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Konya Valisi Vah-

dettin Özkan, zincir market yöne-
ticileri ile bir araya gelerek tam 
kapanma döneminde marketlerde 
alınacak önlemler konusunda de-
ğerlendirmelerde bulundu. 

Tam kapanma döneminde 
açık olacak olan zincir marketle-
rin; gıda ve temizlik malzemeleri-
nin dışında kalan ayakkabı, zücca-
ciye, kırtasiye gibi temel tüketim 
malzemesi niteliği taşımayan 
ürünlerinin satışından kaynak-
lanan kalabalık oluşumunun ön-
lenmesi için alınabilecek tedbirler 
görüşüldü.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Ali Rıza Alaboyun, yeni ekiple yola devam edecek
Ali Rıza Alaboyun Bera Hol-

ding’in önümüzdeki olağan genel 
kuruluna yönetim kurulu için yeni 
bir listeyle katılacağını açıkladı. 
Son 4 buçuk yıldır holdinge birçok 
emeği geçtiğini, gelinen başarı-
nın devam ettirilmesi gerektiğini 
dile getiren Alaboyun, bu amaçla 
holdingi yalnız bırakmak gibi bir 
sorumluluktan kaçmayacağını dile 
getirdi. Alaboyun kendisiyle birlik-
te genel kurulda önerilecek 5 kişilik 
yeni yönetim kurulu listesini hem 
kamuoyuna hem de küçük ortak-
lara açıklamanın kurumsal yöneti-
şim ilkelerinin bir gereği olduğunu 
ifade etti. Alaboyun’un yönetim 
kurulu listesinde isimler şunlardan 
oluşuyor;

ALI RIZA ALABOYUN
Enerji Eski Bakanı olarak hiz-

met etti, 3 dönem Aksaray millet-
vekili olarak parlamentoda bulun-
du. EtiBank’ın eski genel müdür 
yardımcısı olan Ali Rıza Alaboyun 

son 4 buçuk yıldır Bera Holding 
yönetim kurulu başkanı olarak gö-
rev yapmaktaydı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Pennsylvania State 
Üniversitesi mezunu olan Alabo-
yun kamu ve özel sektördeki tec-
rübesi ve ilişkiler ağı ile holdingi 
başarılı bir noktaya taşıdı

NEVZAT PAKDIL
TBMM başkan vekili görevinde 

bulundu. Halen Türk Parlamen-
terler Birliği başkanı olarak devam 
etmektedir. Nevzat Pakdil Başba-
kanlık Personel Prensipleri Genel 
Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Personel Genel Müdürlüğü ve 
İstanbul Büyükşehir İETT genel 
müdürlüklerinde de bulundu. Ha-
len New Bridge şirketinde yönetim 
kurulu üyeliği görevini yürütüyor. 
Nevzat Pakdil aynı zamanda rah-
metli Muhsin Yazıcıoğlu başkanın 
da kayınbiraderidir. Nevzat Pak-
dil’in Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinden lisans, Türkiye Orta-

doğu amme idaresi enstitüsünden 
kamu yönetim master derecesi 
vardır.

ÜLKER GÜZEL
Eski bakanlarımızdan rahmetli 

Hasan Celal Güzel’in eşi olan Ülker 
Güzel geniş bir bürokrasi tecrübe-
sine sahiptir. Dış ticaret müsteşar 
yardımcılığı, Devlet Planlama Teş-
kilatı genel müdür yardımcılığı, 
New York ve Stockholm ticaret 
müşavirliği görevinde bulunan Ül-
ker Güzel birleşmiş milletler pro-
jelerinde görev aldı. Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunu olan Ülker Güzel annesi 
tarafından Konya’dan Çelebiler sü-
lalesi ile kökleri Mevlana’ya kadar 
ulaşmaktadır.

SÜLEYMAN YILMAZ
Halen Kobi A.Ş’nin genel 

müdürlüğü görevini yürüten Sü-
leyman Yılmaz son 3 yıldır Bera 
Holding yönetim kurulu bağımsız 
üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Bilkent Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler mezunu olan Süleyman 
Yılmaz finansman, yatırım, borsa 
ve SPK mevzuatları konusunda uz-
man bir kişidir. Bera Holdingde de 
Konya Kâğıt Fabrikasının halka arz 
konusuna öncülük etmiştir. Aslen 
Konya Beyşehir’li olan Süleyman 
Yılmaz ve ailesi Kombassan Hol-
dingin kurucu ortaklarındandır.

HÜSEYIN ÜZER
Bilkent Üniversitesi Ekonomi 

mezunu ve İngiltere Cambridge 
üniversitesinde MBA masterını 
yapmıştır. Sermaye Piyasası Kuru-
lunda daire başkanlığı görevinden 
ayrılarak özel sektöre geçen Hü-
seyin Üzer Başkent Gaz, Torunlar 
gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi 
firmaların borsaya açılmasına ön-
cülük etmiştir. Türk Ticaret Kanu-
nu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
konularında uzman olan Hüseyin 
Üzer aslen Konya Beyşehir’dendir.
n HABER MERKEZİ

Mobilya imalatçılarının malze-
me yokluğu ve gelen zamlarla bo-
ğuştuğu bir dönemde pandeminin 
devam etmesi sebebiyle açıklanan 
17 günlük tam kapanma mağazası 
olan esnafı da zor durumda bıraktı. 

Mobilyacı esnafının zor durum-
da olduğunu söyleyen Mobilyacılar 
Odası Başkanı Mehmet Günbaş, 
“İmalatçı Esnafımız malzeme yok-
luğu ve gelen zamlarla boğuşurken 
pandeminin devam etmesi sebe-
biyle Cumhurbaşkanımızın açıkla-
dığı 17 günlük tam kapanma son-
rası mağazası olan esnaflarımızı zor 
durumda bıraktı. 

Yüksek kira ve sezona gire-
cek olmamız nedeni ile yaptığımız 
bağlantılar ve bu aylarda düğün 
ve evini yenileyeceklere yapılacak 
satışlara güvenerek borçlarımızın 
yüksek oluşu 17 günlük kapanma 
esnafımızı çok zor durumda bırak-

mıştır. Bu zamana kadar devleti-
mizin aldığı kararlarda koşulsuz 
yanında olduk olmaya devam ede-
ceğiz. Lakin tatlıcılar, kuruyemişçi-

ler, manavlar, pastaneler, restoran-
lar, saatçiler, gözlükçüler, fırınlar, 
bakkallar, çiçekçiler vs daha bir çok 
sektörün açık olduğu özellikle zincir 

marketlerin mobilya satışları yaptı-
ğı zamanda bizim kapalı olmamız 
pandeminin başlangıcından bugü-
ne kadar diğer sektörler kadar fazla 
bir destek almayan mobilyacı esnafı 
olarak kira, stopaj, vergi, Bağkur ve 
SSK gibi ödemelerimiz için devle-
timizden yardım bekliyoruz.  Tam 
kapanma zamanı itibariyle her ay 
rutin yapılan ödemeler kesilen çek-
lerin vadesinin gelmiş olması, iş 
yeri kapalı olan esnafımızı zorlaya-
cağından ödemelerin ileri bir tarihe 
ertelenmesini saygılarımızla arz 
ediyoruz.

Bu süreçte, vatandaşlarımızdan 
ve getirilen kısıtlamalarda fedakar-
lık gösteren esnafımız ve yanların-
da çalışan kardeşlerimizden maske 
mesafe ve temizlik kurallarına uy-
malarını rica ediyor, sağlıklı günler 
diliyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Esnaf, tam kapanmada tam destek bekliyor

Hükümet, vatandaşın ve
esnafın derdini dinlemeli

Hayırlı olsun hediyelerini 
Kızılay’a bağışladılar 

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca iktidarın salgının 
başlamasından 14 ay geçmesine 
rağmen hala net bir çözümü ortaya 
koyamadığını söyledi. Deva Partisi 
olarak 17 Mart 2020 tarihinde bir 
basın açıklaması yaparak sürecin 
nasıl yönetilmesi gerektiğini ve bu 
süreçte en temel önceliğin insan 
sağlığı ve yaşam hakkının korun-
ması olması gerektiğini vurgula-
dıklarını söyleyen Dr. Seyit Karaca, 
“Biz salgın sürecini her zaman iki 
yönlü yönetilmesi ile ilgili hükü-
mete önerilerde bulunduk. Bunlar 
sağlık ve iş-ekonomidir. Hükümet 
bu kapanma sürecinde iş, aş ve 
ekonomik hayatla ilgili olarak hiç-
bir tedbir açıklamamıştır. Evine 
ekmek götürmekte zorlanan in-
sanlarımız bu süreçte ne yapacak-
lar? Yaklaşık 14 aydır ekonomik 
daralma içerinde olan esnafımız ve 
iş dünyamız ne yapacak? Bunlarla 
ilgili olarak hiçbir açıklama yapıl-
mamıştır. Bugün ülkemizde her 
gün onlarca işletme kapanmakta-
dır. Yokluk ve yoksulluk intiharları 
her geçen gün artmaktadır” dedi.

“Esnafın ve vatandaşın dert-
leri dinlenmelidir” diyen Dr. Seyit 
Karaca sorunların çözümü için şu 
önerilerde bulundu: “Acilen nakit 
ve kredi desteği kapsamı, süresi ve 
miktarı genişletilmelidir. Ayda as-
gari ücret kadar destek sağlanmalı 
ve bu destek minimum 9 ila 12 ay 
arasında sürdürülmelidir. Kısa ça-
lışma ödeneğinden yararlanma sü-

resi Pandemi süresi de göz önüne 
alınarak en az yüzde 50 artırılmalı 
ve 6, 8, 10 aylık yararlanma süre-
leri 9, 12 ve 15 aya çıkartılmalıdır. 
SGK prim ödemeleri, vergi borç-
ları, elektrik, su, doğalgaz ödeme-
leri acilen faizsiz olarak Pandemi 
bitene kadar ertelenmelidir. Kira 
desteğinin kapsamı genişletilme-
li, kirası bahsedilen sınırları aşan 
esnafımıza da destek olunmalı, 
desteğin uygulandığı iş kolları çe-
şitlendirilmelidir. Mevcut kiranın 
yüzde 50’sini geçmemek üzere, 
büyükşehirlerde 2.500 Türk Lirası 
ve diğer illerde ise 1.500 Türk Li-
rası kira desteği 9-12 ay boyunca 
sağlanmalıdır. Bankalardan kre-
di çeken vatandaşlarımızın kredi 
borçları ile diğer kamu borçları da 
faizsiz olarak en az 18 ay süreyle 
ertelenmelidir. Çarkların yeniden 
dönmesi için işletmelere rehabi-
litasyon destekleri, kredileri çok 
düşük faiz ve bir yılı geri ödemesiz 
olmak üzere en az 3 yıl vade ile ve-
rilmelidir. Ücretsiz izne çıkartılan 
vatandaşlarımızın sabit giderlerini 
karşılamaları, en azından askıda 
ekmek beklemeyecek derecede bir 
gelire sahip olmaları için yardımın 
asgari ücret kadar olması sağlan-
malıdır. Bu destek tüm Pandemi 
süreci boyunca yapılmalıdır. Vergi 
ve prim yapılandırmaların bozul-
maması için en az altı ay süreli 
faizsiz erteleme gerekmektedir” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyhekim Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil servis doktorları yeni 
yönetimlerine hayırlı olsun dilekle-
rini Kızılay Karatay şubesine yap-
tıkları bağışla iletti. Hayırlı olsun, 
hayırla olsun diyerek yola çıktıkla-

rını ve böyle bir fikir geliştirdikleri-
ni ifade eden Dr. Evren Bölükbaş, 
kendilerine bu konuda destek olan 
Kızılay Karatay şubesine ve Başka-
nı Mehmet Tekkaymaz’a teşekkür-
lerini iletti. n EMİNE ÖZDEMİR

Meram Belediyesi, Meram Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez 
Sebze Üreticileri Birliği ortaklığında kurulan tesiste, yılda yaklaşık 10 milyon sebze fidesi üretiliyor

İklime uygun fideyle
daha verimli üretim
Konya'da, iklim şartlarına uygun, 

hastalıklara dayanıklı, yerli ve hibrit 
tohumdan sebze fidesi üretiminin 
yapıldığı tesis, sağladığı imkanlarla 
üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Meram Belediyesinin, Meram 
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ka-
ratay Ziraat Odası ve Konya Merkez 
Sebze Üreticileri Birliğinin ortak-
lığında, Meram Kaymakamlığı ve 
KOP İdaresinin desteğiyle kurulan 
Sebze Fidesi Üretim Tesisi, sezona 
hazır.

Meram ilçesinde 2019 yılında 
kurulan ve 3 bin 250 metrekarelik 
serada 12 milyon fide üretim kapa-
sitesine sahip tesiste, yıl boyunca 
"Konya Fide" adı altında tüm fide çe-
şitlerinin üretimi yapılıyor.

Konya çiftçisinin rekabetini artı-
racak ari ve kaliteli tohuma duyulan 
ihtiyacı karşılamak üzere faaliyetini 
sürdüren tesis, kentte 5 ayrı nokta-
da kurulan satış istasyonlarında va-
tandaşlar ve üreticilere yetiştirmek 
istedikleri fideleri temin ediyor.

KONYA'NIN FIDE IHTIYACININ 
YÜZDE 15'INI KARŞILIYOR

Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, fide merkezinin kar amacı 
gütmeden çiftçisinin ihtiyacını en 

uygun şekilde karşılamayı amaçla-
dığını vurguladı. Kavuş, satışların 
talep yoğunluğuna göre mayıs ayı 
ortalarına kadar süreceğine işaret 
ederek, "Üretim her yıl da artarak 
devam ediyor. Kente sahil bölge-
lerinden yılda yaklaşık 90 milyon 
sebze fidesi girişi var. Tesiste bu 
ihtiyacın yaklaşık yüzde 15'ini üre-
tiyoruz. Bu yıl üretimde 10 milyona 
yaklaştık. Maliyeti düşük, iklime uy-
gun, hastalıktan arındırılmış ari ırk, 
verimliliği yüksek bir ürün. Üretici 
15 gün daha erken pazara ürünü 
getirmiş oluyor. Sürecin her aşama-
sında üreticisini kazandırıyor." diye 

konuştu.
‘PANDEMIDEN DOLAYI 

TALEP ÇOK FAZLA’
Konya'da seracılığın daha da 

yaygınlaşacağına inandığını belir-
ten Kavuş, şunları kaydetti: "Geçen 
yıl 3,5 milyon üretim oldu. Bu yıl 
10 milyon üretim planlıyoruz. Tam 
kapasiteye yaklaştık. Pandemiden 
dolayı talep çok fazla. Tesis, diğer 
belediyelere de örnek oldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de bu çalış-
maya başlıyor. Bundan dolayı da gu-
rur duyuyoruz. Ayrıca kadınlara da 
istihdam sağlamış oluyoruz." Kavuş, 
destekleri için Meram Kaymakamı 

Resul Çelik'e de teşekkür etti.
‘ANTALYA'DAN GELEN FIDELERE 
GÖRE 15 GÜN ERKEN UYANIYOR’

Konya Merkez Sebze Üreticiler 
Birliği Ali İhsan Uyanık da kentte 
900 bin hektarlık alanda yapılan 
sebze üretimi için yaklaşık 100 mil-
yon sebze fidesine ihtiyaç duyul-
duğunu dile getirdi. Tesisin bu yıl 
ihtiyacın yüzde 10'unu tek başına 
karşıladığını aktaran Uyanık, şöyle 
konuştu: "Tesiste üretilen fideler 
toprağa, ve iklime çabuk uyum sağ-
lıyor. Antalya'dan gelenlere göre de 
15 gün önce uyanıyor. Bu yüzden 
avantajımız büyük. Hastalık da gel-
miyor, verimi de yüksek. Önümüz-
deki yıllarda ihtiyacın yarısını, 50 
milyonunu buradan karşılamayı he-
defliyoruz. Üreticilerimiz çok mem-
nun."

Uyanık, tesisteki fidelerin yüzde 
90'ının Türk ziraat mühendislerinin 
geliştirdiği tohumlardan üretildiği-
ni vurgulayarak, "Üretici, fidelerin 
avantajları sebebiyle 2 liralık ürünü 
1,5 liraya satıyor. Maliyetteki bu 
avantaj, sofraya da tüketiciye de 
yansıyor. Hem üretici hem de tüke-
tici memnun." ifadelerini kullandı.
n AA
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İbrahim adında bir Allah dostu hac-
ca gitmek için yola çıkar giderken kafile 
bir yerde mola verir anda yanlarına bir 
dilenci gelir Allah rızası için bir sadakaya 
ihtiyacım var der

Kimileri bir şey vermez kimilerde 
birkaç kuruş verip adamı baştan sav-
mak ister hacı adayı İbrahim Efendi 
adamın durumuna bakar dilenci değil 
hakiki ihtiyaç sahibi olduğunu anlar 
ona ihtiyacını görecek kadar yüklüce bir 
para verir ve oradan ayrılıp yola revan 
olurlar

Hacda vazifelerini ifa ederlerken, Bir 
gün insanların etrafında tevazu ile akın 
akın dolaştığı Kabe yi muazzam anın 
dibinde laubali, gayri ahlaki, durumda 
yatan bir adam varmış. 

Hacı İbrahim adamı uyandırıp, 
böyle bir saygısızlığı nasıl yaptığını böy-
le bir saygısızlığın çok günah olduğunu 
acı bir dil ile adama söyler adamda hiç 
karşılık vermeden kalkar gider hacı İb-
rahim de o gün ziyaretini tamamlar ve 
evine gider. 
BUNLARI VE BUNDAN SONRA OLAN-

LARIŞAİR İSMAİL İN ŞİİRİNDEN 
OKUYALIMDA MERAKIMIZ GİTSİN

Bir zamanlar İbrahim adında Allah dos-

tu bir adam
Hacca gitmek için İstanbul dan yollara 
olur revan

Vasıtaları yolda bir beldede mola vermiş
Yanlarında çok utangaç bir dilenci be-
lirmiş

Herkes cebinden dilenciye üç beş kuruş 
uzatmış
İbrahim Efendi o zata şöyle dikkatlice bir 
bakmış

Herhalde bu adamın ihtiyacı çok fazladır
Cebinden yüklüce bir parayı dilenciye 
uzatır

Yola revan olurlar hac yerine varırlar
Vazifeyi ifa için saf saf olup dururlar

Kâbe kıblegahımız da tavaf yapıp du-
rurken
Yatan bir adam görmüş laubali 
uyurken

Şöyle dürtmüş adamı nedir böyle bu 
halin
Böyle günah işlersen çoğalır bak veba-
lin

Taa uzaktan gelmişiz bu-
ralar saygın yerler
Sonra sevap yerine bize 
günah yüklerler
Adam ses çıkarmadan 
oradan kalkıp gidiyor
İbrahim Efendi de iyi iş 
yaptım diye yola devam 
ediyor

Bizi hacı İbrahim’in dü-
şünde bir şey oldu
İki nur yüzlü adamın sözüne muhatap 
oldu

Biz Resulullah ın gönderdiği elçileriz
Hemen düş önümüze seni mahkeme 
götüreceğiz

Götürürler İbrahim beyi yemyeşilce bir 
yere
Her taraf hurma ağacı arada ufak bir 
eve

Getirdik suçluyu Resulullah diye kapıyı 

vururlar
İbrahim efendiyi suçlu ye-
rine alırlar
Bizim hacı İbrahim korku-
dan titrer durur
Davalı sandalyesinde uy-
kudan uyandırdığı adam 
oturur
Resulullah efendimiz he-
mence söz alarak
Hacı İbrahim beyin şöyle 
yüzüne bakarak

Bu kardeşinin uykusuna sen neden 
mani oldun
İstirahat halindeyken neden rahatını 
bozdun

Utancından korkudan hiç başını kaldır-
maz
Doğru bunu kaldırdım ama bu size say-
gılı olmaz

Orada yatarak size saygısızlık ediyordu
Çok laubali bir görüntü sergiliyordu
Amacım onu rahatsız etmek değildi

Eğer hata yaptıysam özür dilerim dedi

Bak dediler davacıya kardeşinin kötü 
niyeti yokmuş
Bizi lisan-ı dil ile uyarmak için yapmış

Mademki niyeti beni uyarmakmış bu 
kardeşin 
Bende davadan vazgeçip hakkımı helal 
ettim

Derler ve ayrılırlar orada mahkeme biter
Kimi mahzun kimi  sevinçli hepside evi-
ne gider

Ertesi gün aynı adamlar yolda karşıla-
şırlar
Hacı İbrahim o adama neden böyle yap-
tığını sorar

Derki adam ben kimim sen beni bilebil-
din mi?
Tanımadın herhalde çok para verdiğin 
dilenciyi

Senin iyiliğine karşı iyilik yapmak iste-
dim
Peygamberi gör diyerek seni şikâyet 
ettim

Siz bana bol yardım yaparak yüzümü 
ak ettiniz
Resulullahın yüzünü görmeyi siz çok-
tan hak ettiniz

Ama sen hicabı hayâdan yüzünü kaldır-
madın
Hâkim makamında oturan peygambere 
bakamadın

Yüzümün kızardığını görüp sadakayı 
benden esirgemedin
O hüsnü kalbin iyiliğinden şimdi gökle-
re erdin

Ozan İsmail der ki işte az sadaka çok 
bela savar
Hakka ulaşmak için bir bir açılır yollar 

Ver sadakayı ihtiyaçlıya fakir hor görül-
mesin
Sağ elin verdiğini sol el bile görmesin

Ne zengin toktur dünyada ne de fakir 
kalır aç
Ya rab namerde değil de merde de ey-
leme muhtaç

İSMAİL DESTELİ  
20 – 07  -- 2004  EV

SADAKADAKİ MUCİZE

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK),2021 yılı Mart ayı Hizmet 
Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisi-
ni açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat En-
deksi Mart ayında yıllık yüzde 23.70 
aylık yüzde 3.96 arttı.

H-ÜFE (2017=100) 2021 yılı 
Mart ayında bir önceki aya göre yüz-
de 3,96, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 6,11, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 23,70 ve on iki ay-
lık ortalamalara göre yüzde 17,42 
artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 
HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK 

YÜZDE 29.74 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre, 

ulaştırma ve depolama hizmetle-

rinde yüzde 29,74, konaklama ve 
yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,20, 
bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüz-
de 7,69, gayrimenkul hizmetlerin-
de yüzde 19,17, mesleki, bilimsel 
ve teknik hizmetlerde yüzde 17,20, 
idari ve destek hizmetlerinde yüzde 
22,11 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 
HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK 

YÜZDE 5.07 ARTTI
Bir önceki aya göre, ulaştırma 

ve depolama hizmetlerinde yüzde 
5,07, konaklama ve yiyecek hiz-
metlerinde yüzde 3,08 artış, bilgi ve 
iletişim hizmetlerinde yüzde 1,79 
azalış, gayrimenkul hizmetlerinde 
yüzde 20,56, mesleki, bilimsel ve 

teknik hizmetlerde yüzde 2,23 artış, 
idari ve destek hizmetlerinde yüzde 
1,81 artış gerçekleşti.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 5.85 

İLE TELEKOMÜNİKASYONDA
H-ÜFE sektörlerinde yıllık en 

düşük artış telekomünikasyon hiz-
metlerinde yüzde 5,85, bilgisayar 
programlama, danışmanlık ve ilgi-
li hizmetlerde yüzde 7,02, sinema 
filmi, video, TV programı yapımcı-
lık, ses kaydı ve müzik yayımlama 
hizmetlerinde yüzde 9,23 olarak 
gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu 
taşımacılığı hizmetleri yüzde 60,77, 
su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 
56,87, depolama ve destek hizmet-
leri (taşımacılık için) yüzde 46,46 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sek-
törler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 
3.91 İLE TELEKOMÜNİKASYON 
HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ
H-ÜFE sektörlerinden teleko-

münikasyon hizmetlerinde yüzde 
3,91, bilgisayar programlama, da-
nışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 
1,45, büro yönetimi, büro destek ve 
diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 
0,89 azalış gerçekleşti. Buna kar-
şılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 
20,56, su yolu taşımacılığı hizmetle-
ri yüzde 19,09, depolama ve destek 
hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 
10,12 ile endekslerin en fazla arttığı 
alt sektörler oldu. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Başkan Altay Selçuklu 
Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

Köprübaşı Cami’nin 
minaresi tamamlandı

Etkili olan dolu yağışı
Hüyük’ün çileğini vurdu

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram ve Karatay Muhtarlar Derne-
ği’nin ardından Selçuklu Muhtarlar 
Derneği’ni de ziyaret ederek şehre 
birlikte katkı sağlamak için istişa-
relerde bulunmaya devam edecek-
lerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret 
etti. Meram ve Karatay Muhtarlar 
Derneği’nin ardından Selçuklu 
Muhtarlar Derneği’nde Başkan 
Mustafa Avcıoğlu ve muhtarlarla 
bir araya gelen Başkan Altay, şehri 

yönetirken en önemli destekçile-
rinin muhtarlar olduğunu söyledi. 
Şehre birlikte katkı sağlamak için 
istişarelerde bulunmaya devam 
edeceklerini vurgulayan Başkan 
Altay, özellikle pandemi döne-
minde gösterdikleri gayretlerden 
dolayı tüm muhtarlara teşekkür 
etti. Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu da ziya-
ret dolayısıyla Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’a teşekkür ederek, muhtarlar 
olarak her zaman yanında oldukla-
rını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2021 verilerini açıkladı. Beklenti ve 
eğilimleri yansıtan ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 5,1 oranında azalıp 93,9 değerine düştü

Ekonomi güven endeksi, 
Nisan’da sert düştü!

Ekonomik güven endeksi, Mart 
ayındaki 98,9 değerinden Nisan 
ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 
93,9 değerine düştü. Tüketici ve 
üreticilerin genel ekonomik duru-
ma ilişkin değerlendirme, beklenti 
ve eğilimlerini yansıtan ekonomik 
güven endeksi, Nisan ayında yüzde 
5,1 oranında azalarak 93,9 değerine 
düştü.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
 YÜZDE 5,1 AZALDI

Ekonomik güven endeksi Mart 
ayında 98,9 iken, Nisan ayında 
yüzde 5,1 oranında azalarak 93,9 
değerine düştü. Endeksteki düşüş, 
tüketici, reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat 
sektörü güven endekslerindeki dü-
şüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir ön-
ceki aya göre Nisan ayında yüzde 
7,5 oranında azalarak 80,2 değerini, 
reel kesim güven endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 2,5 oranında azala-
rak 107,4 değerini, hizmet sektörü 

güven endeksi yüzde 2,0 oranında 
azalarak 103,3 değerini, perakende 
ticaret sektörü güven endeksi yüzde 
5,6 oranında azalarak 103,1 değe-
rini, inşaat sektörü güven endeksi 
yüzde 3,1 oranında azalarak 77,3 
değerini aldı.

Tüketici ve üreticilerin genel 

ekonomik duruma ilişkin değer-
lendirme, beklenti ve eğilimlerini 
özetleyen bir bileşik endeks olan 
ekonomik güven endeksi, mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici gü-
ven endeksi, reel kesim, hizmet, pe-
rakende ticaret ve inşaat sektörleri 
güven endekslerinin alt endeksleri-

nin ağırlıklandırılarak birleştirilme-
sinden oluşturuluyor.

Ekonomik güven endeksinin 
100’den büyük olması genel eko-
nomik duruma ilişkin iyimserliği, 
100’den küçük olması ise genel eko-
nomik duruma ilişkin kötümserliği 
gösteriyor. n MERVE DURGUT

Çumra’da uzun süredir yapımı 
için çalışmaları devam eden "Köp-
rübaşı " caminin yapımı tamam-
landı. Yeni dönem de restore edi-
len caminin ihtişamı ve güzelliğiyle 
Ramazan Ayında görselliği ile göz 

dolduruyor. Yaklaşık 6 ay süren 
çalışmalar kapsamında yapımı ta-
mamlanan caminin dış minare kıs-
mı ve İç dekorasyonu kısa zaman 
da tamamlanıp ilçe semalarını süs-
ledi. n HABER MERKEZİ

Özellikle son yıllarda yaptığı 
üretim faaliyetleri ile atağa kalkan 
Hüyük, çilek tarımında da önemli 
bir noktaya geldi. 

Çilek üretiminin her geçen gün 
arttığı Hüyük’te önceki gece 04.00 
sıralarında başlayıp gün ağarınca-
ya kadar etkili bir şekilde devam 
eden sağanak yağmur ve dolu ya-

ğışı, çilek ekili tarım arazilerinde 
büyük çapta maddi hasara neden 
oldu. Gün ağardıktan sonra tarım 
arazilerine giden çiftçiler, bilanço-
nun ne kadar ağır olduğunu gördü. 
Üreticiler, zararlarının büyük oldu-
ğunu belirterek, destek bekledikle-
rini ifade ediyor. 
n HABER MERKEZİ

Mart ayı hizmet üretici fiyat endeksi açıklandı

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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Hurdaya dönen otomobildeki 
yaşlı çiftin inanılmaz kurtuluşu

Baba ve 2 çocuğunun öldüğü 
kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kulu ilçesinde taklalar ata-
rak hurdaya dönen otomobildeki 
yaşlı çiftten sürücü kazayı yara 
almadan atlatırken, eşi yaralan-
dı. 

Kaza, saat 17.00 sıralarında 
Konya Ankara Karayolu Kulu 
ilçe merkezi Katır Tepesi mev-
kiinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya’dan Ankara 
istikametine seyir halinde olan 
Mehmet D. (72) idaresindeki 48 
FAE 28 plakalı Renault marka 
otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu kontrolden çıktı. Otomobil 
şarampole inerek takla atmaya 
başladı. 

Taklalar attıktan sonra du-
ran hurdaya dönmüş vaziyetteki 
otomobilin sürücüsü Mehmet D. 
kazayı yara almadan atlatırken, 
araçta bulunan eşi Fadime D. 
(64) yaralandı. 

Kaza ihbarı üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık görevlileri yaralı 
kadına ilk müdahalesini olay ye-
rinde yaparken, eşi Mehmet D. 
yanından ayrılmadı. Yaralı kadın 

ambulansla Kulu Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırılarak tedavi altına 
alındı. 

Sürücü Mehmet D. de eşiyle 
birlikte hastaneye gitti. Kaza ile 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari 
araç ile motosikletin çarpışması so-
nucu, motosiklet sürücüsü baba ve 
2 çocuğunun hayatını kaybettiği 
ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın 
güvenlik kamera görüntüleri orta-
ya çıktı. 

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi ak-
şam saatlerinde Cihanbeyli-Yunak 

yolu Bahçelievler Mahallesi'nde 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, ara so-
kaktan çıkan Suriye uyruklu 4 ki-
şilik ailenin bulunduğu motosiklet 
ile caddede seyir halindeki D.K. 
idaresindeki Volkswagen marka 
hafif ticari araç çarpıştı.

 Kazada, motosiklette bulunan 

Suriyeli aileden baba ve 2 çocuğu 
hayatını kaybetti, anne ise yaralı 
olarak kurtuldu. 

Öte yandan baba ve 2 çocuğu-
nun öldüğü kaza güvenlik kamera-
sınca görüntülendi. Görüntülerde, 
ara yoldan çıkan motosiklete ticari 
aracın çarpması ve bir kişinin ha-
vada savrulması yer alıyor. n İHA

Türkiye’nin önemli geçiş nok-
talarından birisi olan Aksaray’da 
17 günlük tam kapanmalı kısıt-
lama öncesi Doğu ve Batı illerini 
birbirine bağlayan karayollarında 
trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ülke genelinde 29 Nisan Per-
şembe akşamı saat 19.00’da başla-
yıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 
05.00’e kadar sürecek olan tam 
kapanmalı sokağa çıkma yasağı 
öncesi memleketlerinde dönüş ya-
pan ve ticari amaçlı seyahat eden 
vatandaşlar yola çıkınca karayolla-
rında yoğunluk başladı. 

Batı, Kuzey, Güney ve Doğu 
illerinin geçiş güzergâhı olan Aksa-
ray’ın 6 farklı karayolu kavşağında 
araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. 

Aksaray-Ankara Karayolu Nevşe-
hir Kavşağında sabahın erken saat-
lerinde başlayan trafik yoğunluğu 

ilerleyen saatlerde artmaya başladı. 
Aksaray-Ankara karayolu TOKİ 

Kavşağında ise ticari amaçla bir 

ilden bir ile seyreden yük tırları 
otomobiller arasına karışarak uzun 
kuyruklardan nasibini aldı.

 E-90 Karayolu üzerinde trafik 
normal seyrederken, Aksaray-A-
dana Karayolu Karasu Kavşağında 
ve yine Aksaray-Adana Karayolu 
Organize Sanayi Kavşağında araç 
yoğunluğu oluştu. 

Konya istikametinden Aksaray 
istikametine seyreden araçlar ne-
deniyle ilerleyen saatlerde trafik 
kilitlenme noktasına geldi.

 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi 
ve Bölge Trafik Denetleme Şube-
si ekipleri karayollarında bulunan 
kavşaklarda yoğunluğa göre görev 
aldı. n İHA

Karayollarında tam kapanma öncesi yoğunluk

Denetim yapılan kafedeki 
kanalizasyon çukuruna düşüp öldü

Motosiklet çaldığı ileri 
sürülen zanlı gözaltına alındı

Konya'da yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
denetim yapılan kafedeki kanali-
zasyon çukuruna düşen sağlık ça-
lışanı yaşamını yitirdi. İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi 
Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde-
ki kafenin gece saatlerinde açık ol-
duğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ve mahalle bekçileri, yap-
tıkları kontrolde iş yerinin zemin 
katında müşteri olduğunu tespit 
etti. Polis ekipleri, kafedeki 4 ki-
şiye "sosyal mesafe" ve "sokağa 

çıkma kısıtlamasını ihlal"den idari 
para cezası uyguladı. Kafe kapa-
tılmak üzereyken çalışanlardan 
biri, karanlık alandaki kanalizas-
yon çukurunda bir kişinin olduğu-
nu görerek denetime gelen polise 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekiplerince çukurdan 
çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği 
belirlendi. Cesedin, içerideki müş-
terilerden Tevfik Sevi'ye (33) ait ol-
duğu tespit edildi. Hemşire olduğu 
öğrenilen Sevi'nin cenazesi, otopsi 
için morga kaldırıldı. n AA

Seydişehir ilçesinde bir evden 
motosiklet çalan hırsızlık şüphe-
lilerinden biri yakalandı. Alınan 
bilgiye göre, bir hırsızlık ihbarını 
değerlendiren Seydişehir Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, güvenlik 
kamera görüntülerini inceleyerek 
evden motosiklet çalan şüpheliler-
den birinin kimliğini tespit etti. Af-
yonkarahisar'a kaçtığı tespit edilen 
şüphelilerden M.D'nin, tekrar ilçe-
ye geldiği tespit edildi. Zanlı M.D. 
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 
düzenlenen operasyonla gözaltına 

alındı. Hırsızlık olayına karıştığı be-
lirlenen diğer zanlının yakalanması 
için çalışmalar sürüyor. n AA

12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker’in dosyasının incelenip itirazların  reddedilmesinin ardından Şeker’in 
avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve müvekkillerinin tahliye edilmesi için Yargıtay’a başvurdu

Kadir Şeker’in tahliyesi
için Yargıtay’a başvuruldu

Kız arkadaşını darbettiğini dü-
şündüğü kişiyi engellemek ister-
ken öldürdüğü gerekçesiyle Konya 
3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargı-
lanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası 
verilen Kadir Şeker'in dosyasının 
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. 
Ceza Dairesince incelenip itirazla-
rın reddedilmesinin ardından Şe-
ker'in avukatları temyize gitti.

Avukatlar, yerel mahkemenin 
kararının bozulması ve müvekkil-
lerinin tahliye edilmesi talebiyle 
Yargıtaya başvurdu.

İddiaya göre, üniversiteye ha-
zırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta 
merkez Selçuklu ilçesi Kosova 
Mahallesi'ndeki parkta duyduğu 
tartışma sesleri üzerine bir kadının 
şiddet gördüğünü düşünmüş, çif-
ti ayırmaya giden genç, bu sırada 
Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki mü-
dahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovala-
yan ve darbeden Özgür Duran, 
boğuşma sırasında aldığı bıçak 
darbesiyle yere yığılmış, göğsün-
deki yara nedeniyle ambulansla 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne kaldırılan Duran ha-
yatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki 
kan izlerini takip ederek Şeker'i, 

ikamet ettiği teyzesinin evinde gö-
zaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkeme-
since kabul edilen iddianamede 
Şeker hakkında "haksız tahrik al-
tında kasten öldürme" suçlama-
sıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis 
cezası istenmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kas-
ten öldürme" suçundan müebbet 

hapis cezası vermişti. Heyet, Şe-
ker'in cezasını haksız tahrik nede-
niyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 
12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, "haksız tahrik indiriminin üst 
sınırdan uygulanması gerektiği", 
Kadir Şeker'in avukatları "olayın 
meşru müdafaa veya sınırın aşıl-
ması kapsamında değerlendiril-

mesi gerektiği" ve maktul Özgür 
Duran'ın avukatları da sanığa 
"haksız tahrik indirimi uygulanma-
ması gerektiği" gerekçesiyle kara-
rın bozulmasını istemiş ve Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza 
Dairesine itirazda bulunmuştu. 
İstinaf mahkemesi, itirazları kabul 
etmemişti.
n AA



Tiyatroya çocuk yaşta başladım
Sinemanın önemli isimlerinden İsmail Hakkı, “Tiyatroya çocuk yaşta başlamıştım. Önce Konya İmam Hatip Lisesi tiyatro 

topluluğunda sonrasında ise şimdilerde Devlet Tiyatrolarına ait olan sahnede bir süre sahne tozu yuttum” dedi 

Bazen Eşref Aziz bazen Durali 
Başçavuş, bazen Ahmet yüzbaşı 
bazen Mevlüt Çavuş… Hepsi rol; 
o Konyalı İsmail Hakkı’dır. Hayatı 
ve Yeşilçam’a dair biz sorduk o 
anlattı.

Ben onu ortaokul öğrencisi ol-
duğu yıllarda güreş salonunda ta-
nıdım. Konya Büyükşehir Beledi-
yespor’un cevval pehlivanlarından 
biriydi. Hatta Antrenörleri sevgili 
dostlarım Mustafa Şahin ve Hay-
dar Şahin salonu terk etmemesi 
için çok da ısrar ettiler ama o ka-
rarını vermişti bir kere. Öğrencilik 
yıllarında televizyonculuk yaptı, 
tiyatroda sahne aldı. İmam Ha-
tip’ten sonra eğitimini Malezya’da 
devam ettirdi. Yurda döndükten 
sonra hem beyaz perdenin hem 
de ekranların sevilen oyuncuların-
dan biri oldu. Son yıllarda bilhassa 
tarih dizilerinde mühim şahsiyet-
leri canlandıran İsmail Hakkı ile 
çocukluğundan sanata uzanan 
hayat hikâyesini ve Yeşilçam’ın 
vaziyetini konuştuk. Biz sorduk o 
en samimi haliyle cevap verdi.

Doğum yeriniz ve aileniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

1976 yılında İstanbul Üskü-
dar’da doğmuşum. Ablam ve kız 
kardeşim var. Annem iş kadını, 
babam akademik hayatında do-
çent oldu, daha sonra Konya’da 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yaptı, milletvekili seçildi ve nihaye-
tinde emeklidir. İlk ve orta öğretim 
tahsilimi babamın görevleri sebe-
biyle Trabzon ve Konya’da yaptım.

Ortaokul yıllarında Konya 
Büyükşehir Belediyespor’da gü-
reşe başladınız ve muhtelif şam-
piyonalara da katıldınız. Sporcu-
luk anılarınızdan aklınızda neler 
kaldı?

Sporculuk dönemimden 
birçok güzel anı kalmış olsa da 
o dönem ata sporumuza kıymet 
verilmemesi, yurt dışından gö-
çen sporcu kardeşlerimizin bir 

takım taraflı ve haksız usullerle 
bize tercih edilmesini halâ unuta-
mıyorum. Nitekim sporu bırakma 
sebebim de budur.

“Olanda hayır var” diye-
ceğinizi kestirebiliyorum ama 
meselâ; “Keşke güreşe devam 
etseydim” dediğiniz oldu mu? 
Bir başka ifadeyle hayatınızda 
keşkelerin yeri var mı?

Keşke her şey usulüne uygun 
olsaydı ve devam etseydim, de-
dim tabii. Fakat çok fazla da keşke 
ile hemhal olmam. İyi düşünüp 
değerlendirerek hareket etmeyi 
keşke hayıflanmasına yeğ tutarım 
genelde.

Konya Anadolu Sahnesi'n-
deki tiyatro çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Kimler vardı, 
neler oynadınız?

Tiyatroya çocuk yaşta baş-
lamıştım. Önce Konya İmam 
Hatip Lisesi tiyatro topluluğunda 
sonrasında ise şimdilerde Devlet 
Tiyatrolarına ait olan sahnede bir 
süre sahne tozu yuttum. O yıllar-
dan Abdullah Ecevit Öksüz ve Ab-
dullah Şık hatırladığım iki isimdir. 
Halen dostluğumuz devam eder 
zira. Diğer dostlarım ve Anadolu 
Tiyatrosundaki büyüklerim, arka-
daşlarım alınmasınlar lütfen, zira 
üzerinden neredeyse 32-33 yıl 
geçti.

Televizyonculuk alanında da 
Kon TV'de bir deneyim yaşadı-
nız. O günün şartlarında neler 
yaptınız?

Kon TV malumunuz, Türki-
ye’nin ilk yerel televizyon kanalla-
rındandır. Kuruluşunda görev al-
dığım, hemen her branşta çalışma 
imkânı bulduğum bir kurum oldu 
şükür. Haberden tutun belgesele, 
komedi programından tutun fo-
rum programlarına, montajdan 
tutun seslendirmeye kadar her 
alanda çalıştım. İster Gül İster 
Ağla komedi skeç programı, Sille 
Belgeseli, Beyşehir Belgeseli, Bos-

na Savaş Belgeseli ve Özbekistan 
Belgeseli gibi programlar televiz-
yonculukta fiilen içinde bulundu-
ğum bazı projeler oldu. 

Yükseköğrenim için yurt dı-
şına gitme kararını nasıl aldınız. 
Nerede, hangi branşta tahsil 
gördünüz?

Aslında Kıbrıs’ta isteyerek ve 
burslu kazandığım bir bölüm ol-
muştu. Fakat babamla yaptığımız 
istişareler sonunda yurt dışında 
farklı bir coğrafyada eğitim alma-
mın vizyonel açıdan daha faydalı 
olacağını, dünyayı tanımama yar-
dımcı olacağını düşündük ve Ma-
lezya’da Uluslararası İslam Üni-
versitesinde okumak nasip oldu. 
Dünya Politikası tahsili aldım.

Malezya’nın sizde iz bırakan 
yönleri/anıları var mı?

Elbette var, neticede dört yıl 
kaldım orada. Malezya benim 
gözümde halâ dünya üzerindeki 
cennettir. Çok farklı, çok güzel 
bir ülkedir. Gerçi oralar zor bizim 
insanımıza ama biraz ama alışınca 
seviyor insan. Çokça anı ve dost 
edindim orada.

Malezya’da televizyonculuk 
deneyiminiz de oldu. Yabancı 
bir memlekette neler yaptınız, 
anlatır mısınız?

Malezya’da bulunduğum dö-
nemde sadece devlet televizyon-
ları vardı. Özel televizyon kanalları 
henüz kurulmamıştı. O zamanlar 
oranın en büyük devlet televizyo-

nu olan TV3 kanalı haftada iki gün 
Türk filmi yayınlardı. Satın aldıkları 
son filmlerin dublaj senaryola-
rını almayı unutmuşlar. Çözüm 
üretmek için de Büyükelçiliğimize 
ulaşmışlar. Onlar da benim Kon 
TV geçmişimi bildikleri için bana 
ulaştılar. Bir yıla yakın TV3’te ça-
lıştım. Ayrıca bazı film, reklam ve 
TV dizilerinde oyunculuk yapma 
şansım da oldu. 

Uluslararası ilişkiler eğitimi 
aldıktan sonra 1998-1999’da 
Film Akademisi'ne gitme kararı-
nı nasıl verdiniz ve Almanya’da 
neler yaşadınız?

Malezya’da okuduğum oku-
lun diploma denkliği Mesut Yıl-
maz’ın Başbakanlığı döneminde 
iptal edildi. E ne de olsa İslam 
Üniversitesiydi adı! Dolayısıyla 
bütün arkadaşlarla başka arayış-
lara girdik. Kimileri okulu bitirip 
mezun oldular. Ben de az evvel 
saydığım TV projeleri referans 
vererek Ludwigsburg’daki Filma-
kademie Baden-Württemberg’e 
başvurdum ve kabul edildim. Okul 
öncesi Almanca kursumu da bi-
tirdim. Tam okula başladığım es-
nada Türkiye’de “askerlik zamanı 
geldiği halde askere gitmeyenlerin 
vatandaşlıktan çıkarılması” içerikli 
bir kanun onaylanınca, mecburen 
okulu dondurup askere geldim. 
Okulu bir dönem dondurabildim, 
ikinci dönem halen askerde oldu-
ğum için tertemiz atıldım okuldan. 
Haberi askerde aldım. Sonra da 
artık bir okulda okumanın benim 
için geç olduğunu düşündüm ve 
okul hayatıma son verdim. As-
lında bizler de 28 Şubat’ın başka 
mağdurlarıydık. Fakat bunda da 
bir hayır vardır, deyip yolumuza 
devam ettik.

Askerlik görevini nerede ve 
ne zaman yaptınız?

Acemi Birliği görevimi Anka-
ra-Mamak’ta yaptıktan sonra Usta 
Birliğinde İstanbul Hasdal 6mot-

pakom’da görevlendirildim.
Uzun zamandır görüşmü-

yoruz; evlilik yaptınız mı, çoluk 
çocuk var mı?

Evlendim. 15 yaşında bir oğ-
lum ve 5 yaşında bir kızım var.

Sinema öncesi başka işler 
de yaptınız mı?

Televizyonculuğun yanında 
radyolarda çalıştım. Ayrıca kısa 
süreli ticari deneyimlerim de oldu. 
Hatta sokakta ayran da sattım. 

Sinemaya girişiniz nasıl 
oldu. İlk hangi filmde rol aldınız?

İlk profesyonel işim TV dizi-
siydi. Esra Film yapım şirketinin 
yaptığı Kanal7’de yayınlanan Mih-
rali adlı dizide rol aldım. İlk sinema 
filmim ise Recep İvedik oldu.

Yer aldığınız Sakarya Fırat 
tazeliğini yitirmeyen hikâyesiy-
le, oyuncuların tamamının yük-
sek performansıyla ne zaman 
yayınlansa yeni hayran kitleleri 
edinebilen uzun soluklu bir dizi 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu ya-
pımda Karadenizli bir astsubay 
rolüyle diziyi ölmeden tamamla-
yan karakterlerden biri oldunuz. 
O hikâyeye dair neler anlatmak 
istersiniz?

Osman Sınav şüphesiz bu 
ülkenin sinema-TV adına yetiştir-
miş olduğu en kıymetli isimlerden 
birisidir. Kendi inandığı bu güzide 
projeyi bizlerle öyle güzel paylaştı 
ki, bütün ekip inanarak ve severek 
yola çıktık. Benden deneme çeki-
mi istediler, verdim. Nasip işte, 
Durali Başçavuş karakteri için beni 
seçtiler. 

Yıllar sonra öğrendim ki aynı 
karakter için audition yaptıkları 
çok güçlü ve tanınmış 8-10 farklı 
oyuncu daha varmış, onların ara-
sından beni seçmişler. Sakarya Fı-
rat Türk televizyon tarihinin en zor 
prodüksiyonlarından biriydi. Ama 
gerçekten çok severek büyük öz-
veri ile çalışarak yaptık o işi.

DEVAM EDECEK

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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Gerek gazeteci Sabit Horasan 
gerekse Haşmet Öyken ve Kemal 
Soylu’nun, birlikte çalıştıkları Koray 
Ekener’e dair anlatacağı çok şeyler 
olmalıydı. Önce Sabit Horasan’a 
kulak verelim:

Koray Ekener ile ne zaman 
tanıştınız?

Yeni Konya Gazetesi’nde Ga-
zeteciliğe başladığım 1972-73’lü 
yıllarda tanıştık. Eniştesi Yeni Kon-
ya Gazetesi’nde başyazı yazardı ve 
aralarındaki kırgınlık nedeniyle çok 
gelmezdi gazeteye. Ara sıra uğrar, 
çay içer giderdi. Ancak, 1976 yılının 
Mayıs ayında Konya’nın Sesi gaze-
tesinin yayına başlamasıyla birlikte 
görüşmelerimiz sıklaştı. Haftanın 
en az 5 günü gazeteye uğrar, soh-
bet eder, bizimle birlikte yemek yer, 
çay içer giderdi. Ara sıra Konya 
dışına çıkar, kafasını dağıtır yine 
gelirdi.

Gazetede edebiyat yazıları dı-
şında görevler de aldı mı?

1974-75 yılları arasında kısa bir 
süre Konya’nın Sesi Gazetesi’nde 
ilan servisinde görev yaptı.  Ama 
verilen ücreti az bulmuş olacak ki, 
göreve devam etmesi konusunda 
tüm ısrarlarımıza rağmen, “benim 
emeğimi sömürüyorlar” diyerek 
ayrıldı. 

Fakat bu ayrılık sadece görev 
konusunda oldu. Yine sık sık ga-
zeteye geldi, biz de elimizden gel-
diğince kendisine destek vermeye 
çalışırdık.

Nasıl bir dünyası vardı Koray 
Ekener’in?

Hayatın tokadını yemiş, ağır 
yaralar almış, ailesi tarafından za-
man zaman dışlanmış, duygusal 
bir insandı. Ablası ve Konya dışında 
bulunan ağabeyleri ile uzun süre 
görüşmedi. Daha sonra ağabeyle-
rinden biriyle irtibata geçerek yar-
dım istediğini ve onun da kendisine 
giysi gönderdiğini anımsıyorum. 
Ama onun beden ölçüleri Koray’a 
uymadığı için o giysileri satmıştı.

Yapayalnız bir yaşama nasıl 
düşmüştü?

Eski dostların anlattıklarına 
göre, yalnız kalmasında belki onun-
da hataları vardı. Örneğin, geçmişte 
İbrahim Sur’un ağabeyi Fransızca 
öğretmeni Faruk Sur, dostlarının 
yardımı ile Koray’a Kocaeli Pet-
kim’de iş bulmuş ve çalışmaya 
başlamış.

 Ancak, Koray bir süre sonra 
çalışma ortamına ayak uydurama-
dığı ve özgürlüğünün kısıtlanma-
sını bahane ederek işten ayrılmış. 
Aç kalsa bile belirli sürelerle işlerde 
çalışmayı gözüne kestiremeyen, 
özgürlüğe aşırı düşkün bir kişiliğe 
sahipti. 

Şairliğine dair neler söyle-
mek istersiniz?

Koray, duygusal, içten gelerek 
yazan iyi bir şairdi. Şiirlenin bir bö-
lümünü, “Gücüme Giden Dünya” 
isimli kitapta yayınlamıştı. Ayrıca, 
bu kitapta yer almayan “Sen saç-
larıma koşan aklar gibisin” şiiri, 
ünlü müzisyen, besteci Avni Anıl 
tarafından bestelenmiş ve o dönem 
radyolardan sık sık yayınlanmıştır.

Sen saçlarıma koşan aklar gi-
bisin.

Ansızın uykularıma dolan rüya-
lar gibisin.

Acılar, kahırlar, dertler getirdin 
bana.

Şimdi içimde açan baharlar 
gibisin.

Ansızın uykularıma dolan rüya-
lar gibisin.

Yalnızlığa nasıl tahammül 

gösteriyordu?
Garip bir insandı. Yaşamının 

son yıllarında fizik olarak çökmesi 
nedeniyle de yapılan şakaları, ken-
disi hakkında ki bazı konuşmaları 
kaldıramayacak duruma gelir, sıkı 
sık sinirlenir ve isyan ederdi. Kon-
ya’nın Sesi gazetesinden sonra 
Yeni Meram Gazetesi’nde çalış-
tığım yıllarda da beni bırakmadı. 
Her gün gazeteye uğrar, sohbet 
ederdik. Tutkulu bir Fenerbahçe 
taraftarıydı, takım yenildiği zaman 
çok kızar, kendisiyle dalga geçe-
ceğimiz için iki-üç gün gazeteye 
uğramazdı. Alkol almazdı ama si-
nirsel bir rahatsızlıktan ötürü elleri 
titrerdi. Dolmuş veya otobüste elle-
rinin titremesi nedeniyle kendisine 
sarhoş muamelesi yapanlara çok 
kızar, gelip içini bana dökerdi.  Onu 
yatıştırmak yine bana düşerdi. Türk 
Halk Müziğinin değerli sesi Ahmet 
Alıcı’nın amcasının yanında çalıştığı 
Alaaddin Caddesi’ndeki otelde de 
bir süre konakladı. Alıcı Koray’a çok 
destek oldu. 

Ekener’in Şiirlerine de konu 
olan bir Sultan Hanımı tanıyor 
musunuz?

Platonik aşklar yaşayan Ko-
ray’ın, kendilerini görmese bile 
Konya dışından mektuplaştığı hay-
ranları vardı. Onlara şiirler yazıp yol-
lardı. Sultan ise Koray’ı belki de aşk 
potasında eriten insandı. Sultan’ı 
Koray’ın anlattıklarından gıyaben 
tanıyordum. Hemşire olduğunu ve 
şimdi şehrini unuttum, görevi gere-
ği ege illerinden birinde yaşıyordu. 
Koray’ın vefatından sonra bir gün 
ansızın Yeni Meram gazetesine bir 
bayan çıkageldi. Yanında da genç 
bir kız vardı. Spor Servisine gelip 
“Ben Koray Ekener’in arkadaşı Sul-
tan” diyerek kendini tanıttı. Emek-
liye ayrıldığını söyledi ve Koray’ın 
Gücüme Giden Dünya’sını istedi. 
Meğer bir görüşmelerinde Koray 
Sultan’a benden bahsedip kita-
bın bende olduğunu da söylemiş. 
“Veremem” dedim ama o kadar 
ısrar etti ki dayanamayıp yıllardır 
sakladığım kitabı, Koray’ın ömrünü 
adadığı Sultan’a verdim. Bir daha 
bulamayacağım için üzüldüm ama 
vermiş bulundum.

Koray Ekener benim Konya’da 
olmadığım 1992 yılında vefat et-
miş. Hayatının son demleri ve ve-
fatına dair neler anlatabilirsiniz?

Son yıllarını, iş insanı İhsan 
Atasagun’un Çimenlik mahallesin-
de kendisine açtığı bahçeli evde 
geçirdi. 1992 yılının Mayıs ayında 
yanıma uğramıştı ve bana “Kıvırcık, 
bu kış da ölmedik, bahara kavuş-
tuk” demişti. Saçlarımın dalgalı ol-
ması sebebiyle bana kıvırcık derdi. 
Ancak 29 Haziran 1992 günü yalnız 
yaşadığı o bağ evinde hayatını kay-
betmiş, Daha acı olan, ölüm haberi 
üç gün sonra gelmişti. Musalla me-
zarlığında toprağa verdik. Mezarını 
ise bizim girişimlerimiz sonucu iş 

insanı Abidin  Erenmemiş yaptırdı. 
Bu Dünya’dan garip bir şair böyle 
geldi geçti. Acılarla dolu bir yaşa-
mın ardından garip bir şekilde, se-
siz sedasız veda etti. 

Terki diyar edip yıllardır An-
talya’da gazetecilik yapan Haş-
met Öyken’de Koray Ekener’in 
dost bellediği insanlardan biriydi. 
Telefon edip Koray Ekener’e dair 
bir yazı istedik. Dostunu özenle 
seçilmiş cümlelerle anlattığı şu 
yazıyı yolladı:

“Bir yerlerde birlikte bir fotoğ-
rafımız var ama bulamıyorum. İb-
rahim Sur, Sabit Horasan, Selçuk 
Demirel, Feyyaz Caner, Ethem Öy-
ken, Orhan Berk, ben ve o...

Kış günüydü, çok iyi anımsıyo-
rum, şehir telaşlı. Ya vuslat tören-
leri öncesi ya da sonrası. Karanlık 
odanın kırmızı ışığında sakal tıraşı 
olmaya çalışıyordu. Elleri titrerdi. 
Yemek yerken, yazarken, kitap say-
falarını çevirirken... ‘Bekle’ dedim. 
Kabanımı çıkartıp geldim. Yüzünü 
sabunladı, gülümsedi. ‘Favorileri 
biraz uzun bırakmak istiyorum’ 
dedi... Aslında bu telaşını gazete-
de hepimiz biliyorduk. Uzaklardan 
mektuplaştığı bir kızla buluşacak-
lardı. Birbirlerine şiirler yazıyor, 
fotoğraflar gönderiyor, aşk ilan 
ediyorlardı. Gelmeyeceğini bilse de 
heyecanlanmış, ‘Ya bu sefer gelir-
se’ diye umutlanmıştı. Tıpkı diğerle-
rinde olduğu gibi. Tıraşını bitirdim, 
teşekkür etti. ‘Çıkıyorsunuz değil 
mi halâ o kızla’ diye sordu. Gülüm-
sedim. ‘İki satır yazayım sana. Ku-
laklarına fısılda, kül olsun...’ dedi. 
Briyantinimden verdim. Titreyen 
avuçlarının içerisinde ovalayıp bir-
kaç haftadır yıkanmamış saçlarına 
sürdü. Sobanın başına oturdu. 
Cemal Botsalı amca ‘Çay vereyim 
mi ‘ diye sordu... Gücüyenerler bir 
kitabını basmıştı 68 yılında. Not kâ-
ğıtlarının altında tutardı. Neredeyse 
her şiirinde bir ‘tut ki’ diye başlayan 
satırlar... ‘Gücüme giden dünya’...

Eğer bu dünya için kahırlana-
cak birisi varsa oydu...

İhsan Atasagun sahip çıkmıştı 
son zamanlarında. Yatıp kalkacağı 
bir yer verdi. Harçlığını eksik etmi-
yordu, biliyorduk. Zamanının çoğu-
nu yanımızda geçirir, yemez içmez 
cebindeki son kuruşa kadar renkli 
kâğıtlar alır, yazar, postalardı. Ülke-
nin her tarafından onlarca mektup 
gelir, sevdalı kadınlar, kızlar mek-
tupların ucunu yakardı.

Önceki gün radyoda Avni Anıl 
tarafından bestelenen bir hicaz şar-
kıda gözlerim doldu. Güftesi ona 
aitti ve ben ezbere biliyordum. Işık-
lar içinde uyu sevgili dostum Koray 
Ekener...” Öyken’in de dediği gibi 
Koray’ın elleri titrerdi. Birkaç defa 
camiye gitmeye ısrar ettiğimizde 
yürek yakan şu serzenişini unuta-
mam: “Bir Cuma günü camiye git-
tim. Ben oturduğum yerde titredik-
çe sağımda solumda, önümde kim 

varsa gözlerini bana dikti. Birinin 
yanındakine ‘Sarhoş’ diye fısılda-
dığını duyunca camiye sığamaz ol-
dum.” Aynı şey bir de Kayalıpark’ta 
otururken gelmişti başına. Onun 
titreyen halini gören biri ‘Gündüz 
vakti içmeye utanmadın mı’ demiş. 
Oysa sarhoşluktan değil hastalıktan 
titriyordu. Avni Anıl’dan başka, bir-
kaç bestekârın elinde bestelenme-
sini beklediği güfteleri vardı, bunu 
kendisi söylemişti. Fakat akıbetini 
bilmemiz mümkün değil. Merhum 
Ümit Yaşar Oğuzcan’dan Cahit Za-
rifoğlu’na kadar pek çok şairden 
‘dostum, arkadaşım’ diye bahse-
derdi. 

Gazeteci Kemal Soylu’da me-
sai arkadaşı Koray Ekener’e dair 
şu satırları yazdı, bizim için:

“Yıl 1991... Otobüsle İzmir’e gi-
diyorum. O zamanlar otobüslerde 
“Şu şu koltukta seyahat etmekte 
olan çok kıymetli yolculuklarımız 
için, falancanın sesinden, falanca 
şarkı/türküyü armağan ediyoruz” 
diye özel kasetler yapılır, yolcu-
luk başladıktan bir süre sonra da 
otobüsün hoparlöründen anons 
yapılırdı. Bir kaç şarkıdan sonra, 
aralarında benimde olduğum 3-4 
yolcu için yapılan anonsla irkildim. 
Anonsta, “Bestesi Koray Ekener’e, 
güftesi Avni Anıl’a ait olan ‘Sen 
saçlarıma koşan aklar gibisin’ adlı 
Hicaz şarkıyı Bekir Sıdkı Sezgin’in 
sesinden dinleyeceksiniz” denili-
yordu... Şarkıyı biliyordum ama 
bizim Koray abinin güftesi olduğu-
nu bilmiyordum. Konya’ya döndü-
ğümde durumu anlattım ve kendi-
sine de “Abi senin değerin ölünce 
anlaşılacak” diye takıldım. Hemen 
çekmeceden bir kâğıt çıkardı, koca 
koca harflerle “Benim değerim öl-
dükten sonra anlaşılacakmış laf... 

Sağlığımda sefilleri oynadıktan 
sonra...” diye elleri titreyerek iki 
satır bir şiir yazdı, o günün tarihini 
attı, imzaladı bana uzattı. Bunu ben 
oturduğum masamın arkasındaki 
panoda uzun yıllar sakladım... Ha-
yatında hiç evlenmedi. Yeni Meram 
ve Yeni Konya Gazetelerinde mu-
habir olarak çalıştı. Başka gazete-
lerde edebi yazılar yazdı. Çok daha 
eskiden de Türkiye genelinde ya-
yınlanan Yeni İstanbul Gazetesi’nin 
Konya temsilciliğini yaptı. Koray abi 
bizim çıkardığımız Flaş Dergisi’nde 
çalışırken vefat etti. Deccal İhsan 
Atasagun abinin Aslanlı Kışla’nın 
arkasındaki Yonca Fabrikasındaki 
evde kalırdı. Rahmetli avukat Suat 
Abanazır eniştesi olurdu. Gerek 
ablası Yıldız hanım ile gerekse 
İstanbul’da yaşayan abisi ile gö-
rüşmezdi. Siyasetçi Turan Bilge, 
sarraf Şeref Nalçacıgil ile Deccal 
İhsan Atasagun’dan başka bizim 
cenahtan Rahmetli Mehmet Gazel, 
rahmetli İbrahim Sur, Allah uzun 
ömür versin Sabit Horasan ve Haş-
met Öyken ile Konya Folklorünün 
değerli sesi Ahmet Alıcı’nın dışında 

pek samimi olduğu insan yoktu. 
Fazla konuşmaz, İçine kapanıktı. 
Sigarası dudağından, kalemi elin-
den hiç düşmezdi. Devamlı şiir ya-
zar, yazdığı şiirleri kendisi sessizce 
okur ve sonra da yırtıp atardı. Yitik 
kitabından başka, gazete ve dergi 
sayfalarında onlarca şiiri vardır. Bu 
dünyadan garip bir şekilde geldi 
geçti.” 

Birkaç kelam da Gücüme Giden 
Dünya üzerine edip konuyu tama-
ma erdirelim. Gazeteci Nurettin 
Özkan, arşivindeki kitabı bulamadı. 
Emanet alan birisi getirmemiş ol-
malı diye düşündük. Kemal Soylu 
ve Ahmet Alıcı’da da yoktu ama 
Alıcı ‘Turan Bilge’yi çok severdi, 
oğlu Turgay’da olabilir” dedi. Sev-
gili Turgay baba emanetlerine ulaş-
mada yaşadığı imkânsızlığı anlattı, 
haklıydı. Kime sorduysak kitap yok-
tu. Derken Bolu İl Halk Kütüphane-
si’nde bulduk ve kitap olarak değil-
se bile fotokopi olarak elde ettik. O 
sıralarda Haşmet Öyken’e sormayı 
akıl edememiştik ama yazı istemek 
üzere telefonla aradığımızda sorun-
ca heyecanla “Evet, o kitap bende 
var. Hem de İstanbul’da sahafları 
gezerken tesadüfen bulup almış-
tım” diye hikâyesini anlattı. Kitabın 
ön ve arka kapak fotoğraflarını da 
Öyken yolladı. Birinci bölümün ya-
yınlanmasını müteakiben yazar Ali 
Işık Konya Ansiklopedisi için Koray 
Ekener maddesini yazarken mer-
hum Seyit Küçükbezirci’nin kütüp-
hanesindeki kitaptan yararlandığı 
bilgisini paylaştı. Tetkik ettik; Gü-
cüme Giden Dünya’da Kücükbezir-
ci’nin diğer kitapları gibi Koyunoğlu 
Müzesi envanterine girmişti.

Koray Ekener 1968’de Çağrı 
Yayını olarak Yenikitap Basımevin-
de basılan ilk ve son kitabı Gücüme 
Giden Dünya’yı Yüksek Mühendis 
Faik Sevilir’e ithaf etmiş. Takdim 
Yazarı Yaşar Kaya ise “Siz nereden 
bileceksiniz bu genç adamı? Ben de 
belki kolay kolay bilemedim. Umut-
suz bir çocukluğun, yaşanmamış 
bir gençliğin, tutkunun, aşkın, 
sevdanın karanlık kentler ortasında 
boy attığı saatlerde sokakların yal-
nız adamı… Kendi hayatının yor-
gun savaşçısı…” diyerek Ekener’e 
dair tespitlerde bulunuyor. Kitabı 
bulamamış olsak, Koray Ekener’in 
ödüllü şiirinden de haberimiz ol-
mayacaktı. Meğer 1960’lı yıllarda 
Selçuk Eğitim Enstitüsü’nün açtığı 
Şiir Yarışmasında Koray Ekener’in 
‘Nice ki?’ başlıklı şiiri birinci seçil-
miş. Okuyunca onu birinci se-
çen jüriye hak vereceksiniz.

NİCE Kİ?
Bir bayram öncesi bende 
kalan yalnızlığım,
Bunca 

köy 
akşamlarından 
daha da yitik...
Çaresiz düşün-
celer arasında 
karamsar,
En kutsal duy-
gulardan uzak,
Bir rüzgârın 
tesiri ile savru-
lup... 
Bozkır otlarına doğru düşmek, 
Nice ki?
Tutup ellerini öpmekler aksakallı-
ların,
Ufak çocukların mutluluğuna özen-
mek hani...
Renkli balonlarımız yok ki oynaya-
lım.
Yok ki patlatalım mantar tabanca-
larını bir, bir.
Bu garipsi köy akşamlarında,
Gayrı sigara dumanlarında dağılır 
efkârımız... 
Gelip elimizden tutan kimse de yok.
Düşler uykularımızda ser sefil...
Sıçrayıp kalkmalar gece yarılarına 
doğru, nice ki?
Uzak ama çok uzak mutluluklar...
Gökyüzündeki bulutlar örneği.
Bir tutup yakalamak lâzım.
Şöyle sonsuzluğa doğru uzanıp, 
Yeniden doğmak… Yeniden yaşa-
mak gibi.
Karma karışık bir yol uzanır önü-
müzde, 
Uzanır da nereye varır bilinmez...
Oturup ağlamalar delicesine, Nice 
ki?
Ben böyle zamanlarda kaçarım 
kent akşamlarından... 
Top seslerinden, renkli ışıklardan!
Görmemesi içindir ki çaresizliğimi 
kimsenin... 
Ağır yükler misali taşırım acıyı yü-
reğimde, 
Oysa bir tek ben bilirim yaşarken 
öldüğümü.
Birde katran gibi… Zift gibi gece-
ler...
Efkâr dolu azap dolu geceler, 
Geceler offff, Nice ki?
Nice ki bu yalnızlığımdaki sır. 
Bu umutsuzluk, bu kavram!
Kaşıklamak bir kenarı kırık tastan 
acıyı,
İsli lambaların ışığı gibi titreşip,
İçmek bir ömür boyu...
Nice ki?
Ressam Atıf Kemal Atalayer kapak 
tasarımının yanı sıra çizgileriyle 
Gücüme Giden Dünya’nın sayfa-
larına canlılık kazandırmış. Biz ne 
kadar uğraşsak da kendini en iyi o 
anlatmış bir şiirinde:
“Ben her şeyden bigâne,
İnsancıl kavgalardan uzak,
Cümle yağmurların kahrına kur-
ban,
Uzanıp giderim bir avuç toprağın 
üstünde,
Yaşamayacak sevilere tutsak.”

Ekener devamlı şiir yazardı 
İçine kapanık olan ve fazla konuşmayan merhum Koray Ekener’in, sigarası dudağından, kalemi elinden düşmezdi. 

Devamlı şiir yazan merhum Ekener, yazdığı şiirleri kendisi sessizce okur ve sonra da yırtıp atan bir isimdi

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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İnsanlık tari-
hinin nadir gördü-
ğü şahsiyetlerden 
biri olan Mevlâna 
Celâleddin-i Rûmî 
(1207-1273), 
gerek yaşamı sı-
rasında, gerekse 
ölümünden son-
ra pek çok kişi ve 

topluluğu etkilemiş büyük bir İslâm 
mütefekkiri ve mutasavvıfıdır. Mevla-
na’yı en iyi anlayan ve anlatan yazar ve 
düşünürlerden olan Doç. Dr. Yakup 
Şafak, Dünya Mevlana’ya muhtaç 
değerlendirmesi yaptı. Doç. Dr. Şafak, 
“Mevlana ayırım yapmadan insana 
değer vermiş, ona saygı duymuştur” 
dedi. İşte Şafak’ın Mevlana değerlen-
dirmesi yaptığı değerli cümleler;

Engin dehâsı, derin fikirleri, bü-
tün insanlığı kucaklayan sevgi ve 
hoşgörüsüyle kitleleri etkileyen, yol 
gösteren, aydınlatan Mevlâna, dün 
olduğu gibi bugün de doğuda ve ba-
tıda manevi önderliğini sürdürmekte, 
kendi ifadesince “eserleriyle insanlığa 
rehberlik” etmektedir. Doğu’da ve  Ba-
tı’da ona ve eserlerine duyulan ilgi her 
geçen gün sür’atle artmakta ve geniş 
kitleleri içine almaktadır.

MEVLANA HUZUR ARAYAN 
KALPLERE HİTAP EDER

Şurası muhakkaktır ki gerek İs-
lâm coğrafyasında, gerekse dünyanın 
diğer yerlerinde Mevlâna  kadar ilgi ve 
sevgiye mazhar olan çok az kişi vardır. 
Günümüzde yurt içinde ve yurt dışın-
da, Mevlâna ve eserleri üzerine yapı-
lan çalışmalar büyük bir hız kazan-
mıştır. Özellikle maddenin dar kalıpları 
arasına sıkışmış olup rûhen huzur ve 
sükûn arayan, hayatlarını anlamlı kıla-
cak ve ona derinlik katacak arayışlar 
içinde bulunan Batılılarda bu yöneliş, 
önemli boyutlara varmıştır. Bugün 
“Mevlana” ve “Rumi” kelimelerinin 
içinde yer aldığı web sayfalarının 
yüzbinlere ulaştığını ve Mevlâna’nın 
eserlerinin ABD’de yıllardır en çok 
satılan kitaplar arasında yer aldığını 
zikredersek konunun geldiği nokta 
anlaşılabilir.

Mevlâna’daki engin şefkat, insa-
na verilen değer, huzurlu ve mutlu 
bir hayata duyulan özlem, kısacası 
“hümanizm” tabiriyle ifadeye çalışılan 
fikirler, şüphesiz kaynağını İslâmiyet-
ten almaktadır. İslâm’ı derin bir ruh, 
heyecan ve sanat olarak yaşamış olan 
Mevlânâ, inancından aldığı ilhamla 
herkese ve her varlığa karşı derin bir 
anlayış, saygı ve müsamaha ile do-

luydu.
Şahsiyetinde, 

eserlerinde ve tesirindeki evrenselli-
ğin kaynağını, elbette burada aramak 
gerekir. Mevlâna’ya göre mutluluk, 
benlikten geçip Hakk’a yönelmekte, 
nefsî arzuların ve cüz’î aklın dar ka-
lıplarından sıyrılıp özgür olmakta ve 
hakikati aramaktadır:

“Bağları kopar ve hür ol ey oğul! 
Ne zamana kadar altın, gümüş kay-
dında olacaksın?”

“ Önümde kendi ayran tasım oldu 
mu Allah’a yemin ederim ki hiç kim-
senin balını düşünmem. Yoksullukla 
ölüm kulağıma sürtünse bile hiçbir 
zaman özgürlüğü köleliğe değiş-
mem” diyen Mevlâna, tam bir hürri-
yetseverdir. Ona göre, asıl özgürlük 
yolunu gösterenler de peygamberler-
dir. İnananlar peygamberler sayesin-
de özgürlüğe kavuşmuşlardır.

Büyük düşünür, aslî kaynağın-
dan beslenmeyen aklın, karanlıkta fili 
tarif edenlerin durumuna düşmekten 
kurtulamayacağını belirtir. Nitekim O, 
“Hevâ ve hevesini kendine vezir yap-
ma; aklın varsa başka bir akılla dost ol; 
akl-ı küllü kendine vezir yap” diye tav-
siyede bulunur. Bugünkü insan, ka-
naatimizce duygularının ve zevklerinin  
elinde tutsak olduğu, aklını ve gücünü 
yeterli gördüğü için bunca sıkıntılar, 
problemler içinde kıvranmaktadır. 

“Tanrı’nın insanı yaratırken kul-
landığı dili, şifreleri çözüyoruz” diyen 
insanoğlu, çıkarlarına ve ihtiraslarına 
esir olmak yerine bunu, hakikati an-
lamak ve ona teslim olmak gayesiyle 
yapmış olsaydı elbette bu çelişkili ve 
sıkıntılı yapılanma ortaya çıkmaya-
caktı.

Hz.Mevlâna’nın “Kim olursan ol, 
gel” sözleriyle sembol haline getiri-
len evrensel mesajı, bütün insanları 
Hakk’ın mazharı saymak, “bir bedenin 
uzuvları gibi” görerek sevmek esasına 
dayanır. “Bir ayağım İslâm dininde 
sabit, 72 milleti dolaşırım” diyen bü-
yük düşünür, bu inanış çerçevesinde 
hangi dinden, ırktan, renkten olursa 
olsun, kadın-erkek, zengin-fakir ayı-
rımı yapmadan insana değer vermiş, 
ona daima saygı duymuştur.

HER SÖZÜNDE 
KARDEŞLİK MESAJI VAR

Hz. Mevlâna’nın ağzından çıkan 
her sözü ve davranışı birlik ve kar-
deşlik mesajlarıyla doludur. Seslenişi 
bütün insanlara, insanlığadır: “Kendi 
halinde kalırsan bir damlasın; ama 
bütüne katılırsan bir derya olursun. 
Ey insan! Sen yüzbinlerin birisin ama, 
bütününle sen yüzbinlersin.” Küresel-
leşme olgusuyla tek bir köy ya da tek 

bir şehir olmaya 
doğru git-
mekte olan 
dünya,”Be-
ri gel, daha 

beri; bu 
yo l 

vuruculuk nereye dek böyle? Bu hır 
gür, bu savaş nereye kadar? Sen 
bensin, ben senim işte!” diyen Mev-
lâna’nın birlik ve barış çağrılarına ne 
kadar muhtaçtır!

Fakat bu birliği temin için insa-

nın daima yaratıcısına yönelmesi ve 
yardımı O’ndan beklemesi gerekir: 
“Zenginliğini defineden, hazineden, 
maldan mülkten değil, O’ndan dinle. 
Yardımı amcadan, dayıdan değil, O’n-
dan iste!” Hz. Mevlâna’nın coşkun ve 

hudutsuz aşkı, topluma, fertlerini aynı 
değerler etrafında birleştiren, kaynaş-
tıran ve bir potada eriten bir güç, yani 
sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanış-
ma olarak yansır: “Sevgiyle acılar tat-
lılaşır; sevgiyle dertler şifa bulur; sev-
giyle ölüler dirilir; sevgiyle padişahlar 
kul olur.”

 O, toplumdaki kardeşlik ve daya-
nışmanın temininde inanç ve  mane-
viyatın  rolünü ısrarla vurgularken bu 
hususta asıl belirleyici olanın sevgi ve 
duygu birliği olduğunu hatırlatır: “Aynı 
dili konuşanlar değil, aynı duyguları 
paylaşanlar anlaşır.”

Kalpten kalbe yol vardır; kardeş-
lik de düşmanlık da bu gizli yoldan 
geçer.””Mü’min mü’minin aynası 
olursa, kimse karşısındakinin ayıbını 
göremez.” der. Bir taraftan, “Zâlimle-
rin zulmü karanlık bir kuyudur. Ey zu-
lümle bir kuyu kazan! Sen kendin için 
tuzak hazırlıyorsun.” sözleriyle kaba 
kuvvete ve haksızlıklara karşı çıkarken, 
diğer taraftan “Kin ve nefret duyguları 
kalpleri karartır. Barış dalgaları kalp-
lerden kinleri atar; savaş dalgaları ise 
sevgileri altüst eder.” sözleriyle de bir 
bakıma kolay ve ilkel olan kin ve inti-

kamı değil, zor ve erdemli olan sulh ve 
kardeşliği işaret eder.

BİRBİRİMİZE TAHAMMÜL 
ETMEMİZİ ÖĞÜTLER

 “Yâriyle hoş geçinen yârsiz kal-
maz, müşteri ile iyi anlaşan iflâs et-
mez. Ay geceden ürkmediği için öyle 
parlak kaldı; gül de dikenle uyuştuğu 
için o kokuyu elde etti.” diyerek  top-
lumsal barış için birbirimize taham-
mül etmemiz ve zorluklara göğüs 
germemiz gerektiğini öğütler. İnsan 
sevgisiyle dolu olan büyük ahlâkçı ve 
eğitimci  “Hangi tohum yere atıldı da 
bitmedi. Neden insan için de aynı şey 
geçerli olmasın?” sözleriyle de insan 
için her zaman ümitvar olunması ve 
kapının daima aralık bırakılması ge-
rektiğini belirtir.

 Ona göre insanı olgunlaştıran 
ve yücelten şey, gerek ferdî yaşamda 
gerekse hayat mücadelesinde çekilen 
ıstıraplardır. Onun için “Git, kendine 
dert ara, dert çekmeden dermana 
eremezsin. 

Bütün bu sıkıntılar neden? Acı ca-
nın tatlılaşsın, altın ve gümüş gibi tor-
tulardan arınasın diye! Allah, canının 
yarısını alırsa yerine yüz can bağışlar; 
kırmasını bilen, sarmasını da bilir.” 
der.

 Denilebilir ki daimi bir hareket, 
Hak yolunda sürekli ilerleme ve geliş-
me, Onun şaşmaz karakteridir. “Dün 
gitti, evvelsi gün geçti, gün bugün-
dür.” diyen Mevlâna’nın yeniliğe ve 
her an yeni bir oluşumda bulunmaya 
verdiği önem, bundandır.

 İşte modern hayatın getirdiği 
nimetlere mukâbil, biyolojik ihtiyaçla-
rının karşılanmasıyla tatmin olmayan, 
acımasız rekâbetler içerisinde basit bir 
tüketim aracı olmayı kabullenemeyen, 
dahası hayatın derin anlamını arayan 
ve içinde bulundukları mânevi boşlu-
ğu doldurmak isteyenler, akın akın Hz. 
Mevlâna’nın bütün insanlığı kucakla-
yan fikirlerine, engin sevgi ve hoşgö-
rüsüne doğru koşmakta; onun mane-
vi huzuruna gelmekte; semazenlerin 
vecd içindeki dönüşlerine gönülleriyle 
iştirak ederek ruhlarını yıkamaya çalış-
maktadırlar.

 Mevlâna’nın tarihin her döne-
minde feyz alınmış seçkin ve yol gös-
terici fikirlerine, bütün insanlık olarak 
bugün her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız olduğu inkâr edilemez bir 
gerçektir. 

Maddî refaha, bilim ve tekno-
lojideki baş döndürücü gelişmelere 
karşılık, dünyanın pek çok yerinde 
çatışmaların devam ettiği; açlık ve 
sefâletin hüküm sürdüğü; huzursuz-
lukların, haksızlık ve adaletsizliklerin 
büyük boyutlara ulaştığı günümüzde 
insanlık, gittikçe ağırlaşan ve çözümü 
güçleşen sorunlarını çözme şansına, 
ancak Mevlâna gibi insan ruhunun 
derinliklerini keşfeden ve evrensel 
gerçeklikleri yakalayabilen fikir ve gö-
nül adamlarının kılavuzluğunda sahip 
olabileceklerdir.

‘Dünya Mevlana’ya muhtaç’
Mevlana’yı en iyi anlayan ve anlatan yazar ve düşünürlerden olan Doç. Dr. Yakup Şafak, Dünya Mevlana’ya muhtaç de-

ğerlendirmesi yaptı. Doç. Dr. Şafak, “Mevlana ayırım yapmadan insana değer vermiş, ona saygı duymuştur” dedi

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Türkiye Sakatlar Derneği 
ülkemizdeki en eski engelli der-
neklerinden biri olarak 60 yıldır 
çalışmalarını sürdürüyor. İlk kez 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul 
Tıp Fakültesi’ndeki bir grup gö-
nüllü akademisyenin ve engel-
linin girişimleriyle 1958 yılında 
“Felçliler Derneği” olarak ku-
rulan dernek 1960 yılına kadar 
bu isimle İstanbul Tıp Fakültesi 
ve İstanbul Valiliği’nin de des-
teğiyle alanında hizmet vermiş. 
1960 yılında dernek, “Türkiye 
Sakatlar Derneği” ismini alarak 
çalışma ve etkinlik alanını ge-
nişletmiş. 1963 yılında yaptığı 
hizmet ve etkinlikler dikkate 
alınarak dönemin Bakanlar Ku-
rulu kararıyla “kamu yararına 
dernek” statüsü kazandı. Bu 
tarihten itibaren taşıdığı statüye 
ve Tüzüğündeki temel amaçla-
ra uygun olarak çalışmış ve gi-
derek ülke geneline yayılan bir 
örgütlülük ağına ulaştı. Bugün 
itibariyle 57 şube ve 5 temsil-
cilik ile hemen hemen ülkemi-
zin tamamına yakın bir alanda 
engellilerin sorunlarına çözüm 
bulunması, ihtiyaç sahiplerine 
destek verilmesi, hukuksal ve 
tıbbi konularda yardımcı olun-
ması, rehabilitasyon, meslek 
edindirme gibi engellilerin gün-
lük yaşama ve çalışma ortamına 
hazırlanmasına katkı verilmesi, 
eğitim gibi birçok konuda faali-
yetler yürütüyor. Türkiye Sakat-
lar Derneği Konya Şube Başkanı 
Ahmet Mıhçı dernek çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulun-
du. 

Öncelikle bize kurumunu-
zun dününden ve bugününden 
bahseder misiniz?

1981 yılında kurulan bir der-
nek. Benimde içinde olduğum 7 
kişilik bir grupla kuruldu. Kamu 
yararına devlete bağlı çalışan bir 
kurum. 4 engelli ve 3 normal 
arkadaşla birlikte derneğimi-
zin kuruluşunu gerçekleştirdik. 
Amacımız; evden çıkamayan 
engelli vatandaşlarımızın sosyal 
aktivitelerini gerçekleştirmekti.

Faaliyet alanınız ve bu alan-
da çalışmalarınız neler?

Derneğimizin tüzük ve ça-
lışmalarının hepsini birim birim 
kademe kademe ilerleyerek 
engelli kardeşlerimizi sokağa 
taşımakta vakıf olduk. “Ev ha-
pishane, özürlü mahkum, an-
ne-baba gardiyan.” söylemini 
bertaraf ederek, başarılı çalış-
malara imza atıyoruz. 2004 yı-
lından bu yana da bu anlamda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Tedavi edilemediği için en-
gelli olan kardeşlerimiz vardı. 
İmkanlarımız doğrultusunda, 
ulaşabildiğimiz kardeşlerimizin 
tedavilerini gerçekleştirdik. Bu 
kardeşlerimizin de sağlam bi-
reyler olarak hayatlarına devam 
etmelerini sağladık.

Bedensel engellilerin yaşa-
dığı zorlukları bizimle paylaşa-
bilir misiniz?

En büyük sıkıntımız, kal-
dırımların önüne park edilmiş 
arabalar… Bazı okullarımızda 
engelli rampaları yok, bu da 
büyük bir problem oluşturuyor. 
Konya’da kurulmuş olan farklı 
dernekler yüzünden engelli va-
tandaşlarımıza karşı olumsuz 
bir durum oluşuyor. Bunun da 
önüne geçilmesini istiyoruz. 
Engelli kardeşlerimiz bunlardan 
olumsuz etkileniyorlar.

Engelliler yararına çeşitli 
çalışmalarınız veya etkinlikleri-
niz oluyor mu?

Sohbet etmek için veya eğ-
lenmek anlamında etkinlikler 
düzenliyoruz fakat kimseden 
maddi bir destek alarak yapmı-
yoruz bu faaliyetleri. Biz sade-
ce devlet desteği alıyoruz. Özel 
kurum/kuruluş veya kişilerden 
herhangi bir maddi beklenti-
miz ve talebimiz yoktur. Bunun 
dışında Konya Engelliler Spor 
Kulübü’müzü kurduk ve farklı 
şehirlerin takımlarıyla turnuva-
larımız devam ediyor. Engelliler 
ligi gibi belli dönemlerde maçlar 

yapıyoruz. Bu tarz organizas-
yonlarımız için Selçuklu Kongre 
Merkezi’ni kullanabiliyoruz. Bu-
nun dışında 2010 yılında engel-
liler semazen grubunu kurduk. 
6 ay ve 1 yıl arasında değişen 
bir sürede engelli kardeşlerimi-
ze dersler vererek, 2011 yılında 
3 Aralık Engelliler Günü’nde 
Mevlana Kültür Merkezi’nde 
engelli semazenlerimiz sema 
gösterisi yaptılar. Bu çalışmamız 
ulusal çapta ses getirdi ve TRT 
Haber kanalında yayınlandı.

Engelli ailelerine ve tüm 
insanlara ne gibi tavsiyelerde 
bulunmak istersiniz?

Aileler eskiden şimdiki ka-
dar bilinçli değildi. Utandıkla-
rından dolayı engelli çocuklarını 
eve kapatıyorlardı. Zamanla bu-
nun da önüne geçtik. Ailelerle 
görüşerek, bu doğrultuda ça-
lışmalar yaparak, o kardeşleri-
mizi de topluma kazandırdık.
Öncelikle aileleri bilinçlendir-
mek gerekiyor. Aileler engelli 
çocuklarını korumaya çalışırken 
farkında olmadan onları kısıtlı-
yorlar. Engelli aileleri öncelikle 
çocuklarına güvenmeliler ve o 
çocuktaki özgüveni artırmalılar. 
Vatandaşlarımızın da destekle-
rini bekliyoruz. Maddi anlamda 
hiçbir beklentimiz yok biz sade-
ce manevi destek istiyoruz.

Herhangi bir sağlık soru-
nunda veya özel hayatlarında 
engelliler kendi işlerini kendile-
ri halledebiliyor mu?

Engelli kardeşlerimiz son 
dönemlerde yapılan yeniliklerle 
birlikte kendi işlerini kendile-
ri halledebilir hale geldiler. Bu 
konuda bir sıkıntımız kalmadı. 
Tüm yetkililere bu konuda min-
nettarız.

En çok sıkıntı çektiğiniz en-
gelli grubu hangisi?

Aslında bizim için hiçbir 
engelli kardeşimiz zorluk yarat-
mıyor fakat normal yaşantısını 
sürdürüp, sonradan dış etkenler 
veya sağlık sorunları nedeniyle 
engelli olmuş kardeşlerimiz bu 
duruma alışmakta çok sorun 
yaşıyorlar. Yeni hallerini uyum 
sağlamaları zaman alıyor.

Engellilerin yanında oluyorlar
Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanlığı engellilerin sorunlarına çözüm bulunması, engellilerin günlük 
yaşama ve çalışma ortamına hazırlanmasına katkı verilmesi ve eğitim gibi birçok konuda faaliyetler yürütüyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Ahmet Mıhcı
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

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

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN 
• VE PANO OKUYABİLEN 
• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)
• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Pres Ustaları
• CNC Torna Ustaları
• Hidrolik Silinder Lift 
   Montaj Elemanları
• Traktör Servis Elemanları
• Pazarlama Satış Elemanları
• Ön Muhasebe Elemanları
• Şerit Testere Elemanları
• Yetiştirilmek üzere 
çocuklar alınacaktır

Oksijen kaynağı ile Sarıtel kaynağı yapan 
En az 5 yıl Tecrübeli Eleman Aranmaktadır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 

406. Sk. No: 4Selçuklu/KONYA

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* Çuvallı yükleme boşaltma ve ürün paketleme
* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
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FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

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

 

İnşaat Demiri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 
ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/244645
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ 
      BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cd. No:64 42020 
      SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 4445542 - 0 332 249 19 61
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : İnşaat Demiri
b) Niteliği, türü ve miktarı :75.000 Kg Ø 8-12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, ve 82.000
     Kg Ø 14-32 mm nervürlü beton çelik çubuğu
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bahçeşehir Mahallesi Petek Sokak No:3 Meram / KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içerisinde işe
      başlanacaktır. İşin süresi 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)  :24.05.2021 - 15:00
tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı :  Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  Yerleşkesi (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cd. No:64 Zemin Kat
    Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İNŞAAT DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1366475

ŞOFÖR ARANIYOR
*Dış görünümüne özen gösteren 
*Evli
*Sorumluluk sahibi
*25-30 yaş arası
*Askerliğini yapmış
*Sanayi bölgelerine hakim
*Psikoteknik ve src belgeli
*C - E ehliyete sahip

Şehir içi Kamyon Şoförü aranmaktadır
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

DEVÇELIK DEMIR HIRD. SAN. TIC. LTD. ŞTI.
Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi

Kosgeb Cad. No: 68/1 Karatay/KONYA

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

GÜVENILIR VE DOĞRU HABERIN ADRESI
www.konyayenigun.com
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Çaykur Rizespor deplasmanından 
3-2’lik galibiyetle dönerek kayıp yaşama-
yan Beşiktaş, son 4 haftaya büyük avan-
tajla girdi. Siyah-beyazlılara şampiyonluk 
için 9 puan yetiyor. Aboubakar, Cenk To-
sun, Oğuzhan Özyakup, Rosier, Necip Uy-
sal ve Ajdin Hasic’ten yoksun olarak gittiği 
deplasmanda kayıp yaşamayan Beşiktaş, 
yoluna devam etti.

GÖKHAN TÖRE İŞİNİ YAPTI
Cenk Tosun ve Aboubakar’ın yokluğu-

nun yanı sıra, hafta içinde tedavisi süren 
ve karşılaşmaya yedek kulübesinde baş-
layan Larin yerine Teknik Direktör Sergen 
Yalçın, Kayserispor maçında olduğu gibi 
Rize deplasmanında da forvette Gökhan 
Töre’ye şans verdi. Kayserispor karşısında 
gol atmamasına karşın hareketli görüntü-
süyle rakip savunmayı zorlayan Töre, Rize 
deplasmanında da beklentinin üzerinde 
oynadı. Mücadelenin 57. dakikasında 
Welinton’un pasında sağ kanatta topla 
buluşan yıldız oyuncu, ceza sahasına gi-
rerek çaprazdan çok net bir vuruş yaparak 
golünü attı ve takımının galibiyetine katkı 
sağladı. Gökhan’ın forvet pozisyonundaki 
performansı teknik ekibi memnun eder-
ken, Sergen Yalçın, atılan golün hemen 
ardından “Ben sana ‘atacaksın’ demiştim” 
diyerek oyuncusunun golünü kutladı. Gök-
han Töre’nin yanı sıra Kevin N’Koudou’nun 
da 2 maçlık performansı yüzleri güldüren 
bir diğer etken oldu. Kayserispor maçında 
2 kez, Rizespor maçında da 1 kez fileleri 
sarsan N’Koudou, Hatayspor maçında da 
Sergen Yalçın’ın en önemli kozlarından 
birisi olacak.

GHEZZAL FARKINI 
ORTAYA KOYUYOR

Siyah-beyazlı ekipte birçok eksik ol-
masına karşın Rachid Ghezzal’ın perfor-
mansını katlaması, siyah-beyazlı ekibi de 
hücum anlamında ileriye taşıdı. Kayse-
rispor maçında attığı 1 golün yanı sıra, 1 
de asist yapan Ghezzal, Rize deplasma-
nında da benzer bir performans sergiledi. 
N’Koudou’nun golünde yaptığı klas asistle 
skora etki eden Cezayirli oyuncu, 75. daki-
kada kaydettiği jeneriklik golüyle de galibi-
yette başrol oynadı. 

Bu sezon gol sayısını 5’e yükselten 
Ghezzal, yaptığı 16 asistle de ligin asist 
kralı konumunda. Ghezzal’ın yanı sıra, se-

zon boyu eleştirilen isimlerden olan Adem 
Ljajic de son haftalarda takımın en önemli 
silahlarından birisi haline geldi. Ankaragü-
cü maçından sonra bu futbolcuyla görüşen 
Sergen Yalçın, son haftalarda Ljajic’ten 
beklentilerini iletirken, Boşnak oyuncu da 
hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Ri-

zespor karşısında etkili bir görüntü ortaya 
koyan Ljajic, Ghezzal’ın attığı golde de ver-
diği pasla skora katkı yaptı.

9 PUANLA ŞAMPİYONLUK GELİYOR
Süper Lig’de kalan 4 haftada Ha-

tayspor, Galatasaray (D), Karagümrük ve 
Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek olan 

Beşiktaş, bu maçlardan 9 puan çıkarması 
durumunda rakiplerinin topladığı puanlara 
bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. 
36 maçta topladığı 78 puanla, maç başına 
2.16 puan ortalaması yakalayan siyah-be-
yazlılar, 78 gol atarak ligin en golcü ekibi 
oldu. n İHA

Beşiktaş emin 
adımlarla ilerliyor
Süper Lig’in 38. haftasında Rize deplasmanında kritik bir maça çıkan Beşiktaş, sahadan 3-2’lik galibiyetle 

ayrıldı ve zirvede yara almadan yoluna devam etti. Puanını 78’e yükselten siyah-beyazlılar, kalan 4 maçta 9 
puan toplaması halinde, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek

Hes Kablo Kayserispor’un Teknik Di-
rektörü Yalçın Koşukavak ilk maçında ilk 
galibiyetini aldı. Kayserispor'da Hamza 
Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından 
sonra teknik direktörlük koltuğuna otu-
ran Yalçın Koşukavak ilk maçında galibi-
yet aldı. Süper Ligin 38. haftasında Kadir 
Has Stadı'nda oynanan maçta eski takı-
mı Denizlispor'a karşı Kayserispor'un 
başında sahaya çıkan teknik direktör 
Yalçın Koşukavak, 6-3 biten maç sonra-
sında gülen taraf oldu.

Sarı Kırmızılı takımdaki ilk maçında 
galip gelen taraf olan 49 yaşındaki teknik 
adam, bundan sonraki 4 maçtan da gali-

biyetler almak için çaba sarfedeceklerini 
söyledi. Denizlispor maçı sonrasında 
galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu 
ifade eden Yalçın Koşukavak, "Yeni ta-
kımım ile ilk maçıma çıktım. Çok fazla 
vakit geçirme imkanımız olmamasına 
rağmen kısa sürede, neler yapabilece-
ğimizi konuştuğumuz oyuncularımdan 
iyi bir futbol ve galibiyet bekliyordum. 
Ancak 6 gollü bir galibiyet benim de bek-
lemediğim bir sonuç oldu. Netice itiba-
riyle kazandık ve moral bulduk. Kalan 4 
maçtan da maksimum puanlar toplayıp 
bu sezonki hedefimize ulaşmak istiyo-
ruz" dedi. n İHA

Yalçın Koşukavak ilk maçında ilk galibiyetini aldı

Galatasaray’da, Gençlerbirliği
maçının hazırlıkları başladı

Ömer Düzgün 
Kovid-19’a yakalandı

Alparslan Erdem
ameliyat edildi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 39. haftasında 
2 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapaca-
ğı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklama-
ya göre, ligin 38. haftasında dün İttifak Holding Konyaspor 
ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği müsabakası 
öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay 
Tesisleri'ndeki idmanda Konyaspor müsabakasında tam 
süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer 
futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antren-
manda, pas ve şut çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana 
bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun 
oynandı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareket-
leriyle tamamlandı.

Ligin 34. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasın-
da sakatlanan ve 4 maçı kaçıran DeAndre Yedlin, antren-
manda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı süren Henry 
Onyekuru ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına 
başladı.  n AA

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ku-
lübü Başkanı Ömer Düzgün'ün, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapı-
lan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü 
Başkanımız Ömer Düzgün'ün Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve 
tedavisine başlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecini evinde 
geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 
biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifade-
leri kullanıldı. n AA

Fatih Karagümrüklü oyuncu Alparslan Erdem, sakat-
lığından dolayı dizinden ameliyat edildi. Kulüpten yapılan 
açıklamada Alparslan Erdem'in, Maslak Acıbadem Hasta-
nesi'nde dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği belirti-
lerek, "Acıbadem Hastanesi’ne ve Prof. Dr. Mehmet Emin 
Erdil’e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." denildi. 
Bu sezon 11 maçta forma giyen 32 yaşındaki deneyimli fut-
bolcu temsilcimiz Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada 
takımdaki yerini alamayacak. n AA

Trabzonspor, Avcı ile 34 sezon öncesini yaşıyor 
Bu sezon Süper Lig’de 13 bera-

berlik elde eden Trabzonspor, 34 se-
zon öncesini yaşadı. Süper Lig’in 38. 
haftasında deplasmanda Göztepe ile 
1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu 
sezonki 13’ncü beraberliğine imza 
attı. Karadeniz ekibi en son 1986-87 
sezonunda 13 beraberlik elde etmişti.

Rekor şampiyon olduğu sezonda
Trabzonspor, en çok beraberliği 

ise şampiyonluk yaşadığı 1978-79 
sezonunda elde etti. Bordo-mavililer 
30 maçın oynandığı sezonda 13 gali-
biyet, 16 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 
elde etmişti. Karadeniz ekibi 42 puan-
la şampiyon olmuştu.

EN ÇOK BERABERLİK ELDE 
ETTİĞİ SEZONLAR

Trabzonspor, 47 yıllık Süper Lig 
geçmişinde bu sezon son yılların en 
fazla beraberliğini yaşadı. Lig’in 21 
takıma çıkmasıyla da maç sayısının 
artmasıyla birlikte bordo-mavililer, bu 
sezon oynadığı 37 maçta 17 galibiyet, 
13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti 

ve 64 puan topladı.
Karadeniz ekibi 2019-20 sezonun-

da 11, 2017-2018'de 10, 2014-2015'te 
12, 2013-2014'te 11, 2002-2003'te 
12, 1986-1987'de 13, 1985-1986'da 
13, 1984-1985'de 14, 1982-1983'de 
13, 1981-1982'de 15, 1979-1980'de 
15, 1978-1979'da 16 ve 1974-1975'de 
12 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA AVCI İLE 
MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, Teknik Direktör Ab-
dullah Avcı ile deplasmanda hiçbir 
takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, 
Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 
8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlu-
biyet yaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek ye-

nilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 
2020 tarihinde İstanbul’da oynanan 
Fenerbahçe maçında 3-1’lik sonuçla 
yaşayan bordo-mavililer, 185 gündür 
mağlup olmadı.

DIŞ SAHADA ÜST ÜSTE 
5’NCİ BERABERLİK

Trabzonspor, deplasmanda 1-1 
berabere kaldığı Göztepe maçıyla 

birlikte dış sahada galibiyet hasretini 
5 maça çıkardı. Deplasmanda oynadı-
ğı son 5 maçta sahadan beraberlikle 
ayrılan Karadeniz ekibi en son gali-
biyetini 4 Mart 2021’de İstanbul’da 
Kasımpaşa’yı 2-1’le geçmişti. Söz ko-
nusu maçın ardından bordo-mavililer 
Büyükşehir Belediyespor, Demir Grup 
Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçla-

rından golsüz beraberlikle ayrılırken, 
Galatasaray ve Göztepe maçlarından 
ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Süper Lig'in 38. haftasında dep-

lasmanda Göztepe ile 1-1 berabere 
kalan Trabzonspor, 39. haftayı bay 
geçecek. Teknik Direktör Abdullah 
Avcı, oyuncularına 4 gün izin verirken 
bordo-mavililer 9 Mayıs Pazar günü 
konuk edeceği Antalyaspor maçı ha-
zırlıklarına 3 Mayıs Pazartesi günü 
başlayacak. Sezonun geri kalan bö-
lümünde Antalyaspor, Konyaspor ve 
Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan 
Trabzonspor, bu maçlardan puan-
larla ayrılarak 2020-21 sezonunu ilk 
4 takım arasında tamamlamayı he-
deflerken, diğer taraftar ise gelecek 
sezonun planlarını yapıyor. Teknik 
Direktör Abdullah Avcı ve Trabzonspor 
Futbolcu İzleme Komitesi gelecek 
sezonun transferlerine odaklanırken, 
tespit edilen isimler üzerinde ise titiz 
bir çalışma yürütüyor. n İHA



15 30 NİSAN 2021SPOR 1

İttifak Holding Konyaspor, ligin 
38.haftasında Galatasaray ile karşı kar-
şıya geldi. Müsabaka genelinde pozişs-
yon üretmekte zorlanan Anadolu Kartalı, 
87.dakikada yediği golle sahadan eli boş 
ayrıldı. 

Galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya 
çıkan Konyaspor’da tehlike çanları çal-
maya başlarken, Galatasaray karşısında 
oynanan oyun Yeşil-Beyazlı taraftarları 
memnun etmedi. Rakip ceza alanına 
girmekte güçlük çeken Konyaspor, hafta 
sonu sahasında ligin flaş ekiplerinden 
Fatih Karagümrük’ü konuk ederken, he-
def mutlak galibiyet olacak.  ,

HASRET 6 MAÇA ÇIKTI
Son olarak Galatasaray’a da mağlup 

olan Konyaspor’un galibiyet hasreti 6 
maça çıktı. Ligde son olarak 4 Nisan’da 
oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzu-
rumspor karşılaşmasından galibiyetle 
ayrılan Yeşil-Beyazlılar, sonrasında mü-
cadele ettiği 6 müsabakada 3 beraberlik 
ve 3 mağlubiyet aldı. Kısır bir döngüye 
giren Konyaspor, söz konusu müsabaka-
larda sahasında ağırladığı Ankaragücü, 
Kayserispor ve Hatayspor ile berabere 
kalırken, deplasmanda oynadığı, Si-
vasspor, Çaykur Rizespor ve son olarak 
da Galatasaray maçlarından yenilgi ile 

ayrıldı. 
DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon genel anlamda istikrar ya-
kalamakta zorlanan İttifak Holding Kon-
yaspor, deplasmanlarda maç kazanmak-
ta zorlanan bir ekip haline büründü. 

Şu ana dek dış sahada 18 maça çıkan 
Yeşil-Beyazlılar, bu maçlarda 4 galibi-
yet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 
sadece 16 puan toplayabildi. 

Söz konusu müsabakalarda 21 gol 
atan Konyaspor, kalesinde ise 29 gole 
engel olamadı. 42 puanı bulunan Ana-
dolu Kartalı iç sahada ise 26 puan top-
layabildi.

GÖZLER KARAGÜMRÜK 
MAÇINA ÇEVRİLDİ

Son dönemde sıkıntılı bir süreçten 
geçen ve kazanmayı unutan Konyaspor’da 
tüm gözler, hafta sonu oynanacak Kara-
gümrük maçına çevrildi. Üst üste yaşanan 
puan kayıplarından sonra bir türlü alt sıra-
larla bağını koparamayan Yeşil-Beyazlılar 
sıkıntılı bir konumda bulunuyor. 2 Mayıs 
Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük 
ile karşılaşacak olan Anadolu Kartalı, bu 
maçı kazanarak hem nefes almak hem de 
uzun süredir kazanamama hasretine son 
vermenin hesaplarını yapıyor.
n SPOR SERVİSİ

KAZANMAYI UNUTTU!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 38.haftasında konuk olduğu Galatasaray’a 1-0 mağlup 

olarak, diken üzerindeki konumuna devam etti. Son haftalarda kazanamayan ve stres altına giren Yeşil-Beyazlıların 
galibiyet hasreti de 6 maça çıktı. Öte yandan 42 puanda kalan Konyaspor’da Karagümrük maçı, büyük önem kazandı

Sekidika Galatasaray’a
karşı mücadele etti

Karagümrük 4
maçtır kazanamıyor

İttifak Holding Konyaspor’un ara transfer döneminde 
Galatasaray’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadro-
suna kattığı Jesse Sekidika Galatasaray’a karşı mücadele 
etti. Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten ve 6 
Süper Lig maçında 1 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki 
Sekidika, Türk Telekom Stadı'nda Yeşil-Beyazlı forma ile 
sahada yer aldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90 
dakika sahada kalan Nijeryalı kanat oyuncusu iyi bir oyun 
göstermekte zorlandı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 
2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 
4 maça yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oy-
nanan karşılaşmada 13.  dakikada Eren Albayrak'ın kendi 
kalesine attığı golle 1-0 öne geçen, 24. dakikada Borini'nin 
fileleri  havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran kırmızı-siyahlı 
ekip, 34. dakikada Fredy'nin penaltıdan, 90+4.  dakikada 
ise Amilton'un gollerine engel olamadı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona ererken,  Fatih Karagümrük'ün ga-
libiyet hasreti 4 maça çıktı. İstanbul temsilcisi, 51 puanla 9. 
sırada yer aldı.  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 36 24 6 6 78 38 40 78
2.GALATASARAY 36 22 6 8 68 33 35 72
3.FENERBAHÇE 35 22 6 7 64 36 28 72
4.TRABZONSPOR 37 17 13 7 45 34 11 64
5.HATAYSPOR 36 16 9 11 60 44 16 57
6.ALANYASPOR 36 16 8 12 55 39 16 56
7.SİVASSPOR 35 12 16 7 48 41 7 52
8.GAZİANTEP FK 35 13 12 10 53 45 8 51
9.KARAGÜMRÜK 36 13 12 11 51 44 7 51
10.GÖZTEPE 36 12 12 12 52 49 3 48
11.ANTALYASPOR 37 9 16 12 38 50 -12 43
12.İH KONYASPOR 36 10 12 14 42 46 -4 42
13.RİZESPOR 36 10 12 14 47 59 -12 42
14.MALATYASPOR 35 9 13 13 42 47 -5 40
15.ANKARAGÜCÜ 35 10 8 17 43 56 -13 38
16.KAYSERİSPOR 36 9 11 16 33 49 -16 38
17.KASIMPAŞA 36 9 10 17 39 54 -15 37
18.BAŞAKŞEHİR 35 9 10 16 37 53 -16 37
19.ERZURUMSPOR 36 9 10 17 39 60 -21 37
20.GENÇLERBİRLİĞİ 36 9 8 19 37 64 -27 35
21.DENİZLİSPOR 36 6 10 20 36 66 -30 28

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

‘Ofansif anlamda daha iyi olmalıyız’ Terim: Rakibimiz iyi savunma yaptı
İttifak Holding Konyaspor Tek-

nik Direktörü İlhan Palut, 1-0 kay-
bedilen Galatasaray karşılaşması 
sonunda açıklamalarda bulundu. 
Üzgün olduklarını belirten Palut, 
"Galatasaray maçından en azından 
1 puanla ayrılmayı düşünüyorduk, 
planlıyorduk. Maçın geneline baktı-
ğımız zaman, defansif anlamda is-
tediklerimizi uygulayabildiğimiz bir 
maçtı. Galatasaray'ın maç boyunca 
net pozisyonu yoktu. 

Bu noktada planımız işledi. 
Fakat, özellikle kazandığımız top-
lardan sonra Galatasaray'ı eksik 
yakaladığımız zamanlarda son top 
tercihimizin, kalitemizin ya da son 
vuruş zamanlamamızın bir türlü is-
tediğimiz gibi olmamasından dolayı 
ofansif anlamda istediğimiz etkinliği 
sağlayamadık. Maç berabere den-
gede giderken, bizim istediğimiz 
tempoda giderken maalesef maçın 

sonlarına doğru yediğimiz golle bu-
radan mağlubiyetle ayrılıyoruz. 

Ofansif anlamda daha iyi olma-
mız gereken ama defansif disiplin 
anlamda takım disiplini anlamında 
iyi bir mücadele gösterdiğimiz bir 

gündü. Bu maçı burada üzülerek 
noktalıyoruz. Üç gün sonra belki de 
bizim adımıza ligin en önemli maç-
larından birine çıkacağız ve bugün 
itibariyle hazırlıklarımıza başlayaca-
ğız." n SPOR SERVİSİ

Karşılaşma sonunda basın 
toplantısında konuşan Galatasaray 
Teknik Direktörü Fatih Terim ise, "İlk 
yarıda pozisyon üretmekte zorlandık. 
Çok az pozisyon bulduk. Rakibimi-
zin inatla, ısrarla iyi savunması da 
önemli bir etkendi. Dizilişimiz pek 
doğru gelmedi. Blok arasını kullan-
madık. Top oynayan biz olmamız 
rağmen üretkenliğe döndüremedik. 
Herhangi bir pozisyon da görmedik 
kalemizde. Gol yemedikçe o direnç 
de artıyor. Yaptığımız değişiklikler 
Galatasaray gibi oynamaya baş-
lamak, atak sürekliliğini arttırmak 
rakibi hataya zorladı ve bizi daha 
üretken hale getirdi. Sonlara doğru 
da olsa bu sürekliliğin meyvesini 
aldık. Neredeyse gol pozisyon da 
vermedik. İkinci yarı gerçek Galata-
saray gibi oynamak bize daha doğru 
durdu. Her maç biraz daha sıkıntılı 
olacak. 3 puan aldığımız için mem-

nunum. Oyuncularımı kutluyorum" 
diye konuştu.

Gol gelmeyince oyuncuların ka-
zanmak zorunda olma düşüncesinin 
psikolojik olarak baskı altına aldığı-
nı belirten deneyimli teknik adam, 
"Acaba diye de gol gecikince bazı 
sorular sorar kendi kendine oyun-
cu. Rakip direncini kırılması demek 

daha rahat olabilirsiniz. Haftada 3 
maç fizik olarak yıprattığı kadar psi-
kolojik olarak da yıpratıyor. 3 tane 
oyuncunuz pozitif çıkıyor. Hızlandır-
mış bir lig oynuyoruz zaten. Bütün ta-
kımlar için söylüyorum. Kolay değil. 
Sakatlığa, yorgunluğa açık. Psikoloji 
olarak etkilendiklerini söyleyebili-
rim" dedi. n SPOR SERVİSİ
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Konyaspor’un son 3 
haftadaki programı belli oldu

Süper Lig’de yeni sezon
13 Ağustos’ta başlayacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor’un son 3 haftadaki 
maç programı belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 
yapılan açıklamada, “Süper Lig'de son 
üç hafta müsabakaları aynı gün ve saatte 
oynanacak.” İfadeleri kullanıldı. 39.haf-
tada Fatih karagümrük’ü sahasında ko-
nuk edecek olan Konyaspor, akabinde 
sırasıyla Göztepe, Trabzonspor ve Antal-
yaspor ile oynayacak.

Konyaspor’un 40,41 ve 42.haftadaki 
maç programı şu şekilde:

2 MAYIS SALI
16.00 Konyaspor-Karagümrük

8 MAYIS CUMARTESİ
20.30 Göztepe-Konyaspor

11 MAYIS SALI
20.30 Konyaspor-Trabzonspor

15 MAYIS CUMARTESİ
20.30 Antalyaspor-Konyaspor
  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 
Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 
2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş ta-
rihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Süper Lig ve 
TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 
2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla 
başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 
Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 
1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 

tarihinde tamamlanacak. Misli.com 2. 
Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarih-
lerinde oynanacak maçlar ile başlarken, 
normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde 
sona erecek. Misli.com 3. Lig'de ise yeni 
sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde 
belirlenecek. 

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka ta-
rihleri ve sezon planlamalarının tamamı 
ise daha sonra ilan edilecek.
n SPOR SERVİSİ



Kırım’ın Ruslar tarafından 1783 
yılında işgal edilmesinin ardından, 
Kırım Tatarları için zor ve acı yıllar da 
başlamış oldu. Rus zulmüne maruz 
kalmak istemeyenler, daha o yıllarda 
’Ak Topraklar’ dedikleri Anadolu ve 
Osmanlı Devleti’nin diğer bölgeleri-
ne göç etmeye başladılar. İlerleyen 
zamanla beraber, Rus idaresinin de 
teşviki ve uyguladığı politikalar se-
bebiyle sürekli hale gelen bu göçler-
le Kırım’daki Kırım Tatar nüfusunun 
önemli bir bölümü ata yurtlarından 
göç etmek zorunda bırakılmıştı. 
Bir tahmine göre 1783-1922 yılları 
arasında Osmanlı topraklarına göç 
eden Kırım Tatarlarının sayısı en 
az 1.800.000 idi. Sadece resmî ka-
yıtlar dikkate alınarak belirlenen bu 
rakam bile yaşanan göç dalgasının 
boyutlarını anlatmak için yeterlidir. 
I. Dünya Savaşı yıllarında Romanya 
ve Kırım’dan, yine önemli miktarda 
Kırım Tatarı Anadolu’ya göç etmiş-
ti. Özellikle bu son göç dalgası ile 
Türkiye’ye yerleşenlerin kendi arala-
rında tesis etmeye çalıştıkları birlik-
telik, daha sonraki yıllarda meydana 
gelecek cemiyet çalışmalarına da 
taban oluşturmuştur.1955’te, o 
dönem Ankara’da bir araya gelen 
Kırım Türklerinin önde gelenlerinin 
yaptığı bir dizi toplantının ardından, 
Türkiye genelinde Kırım Türklerini 
bir çatı altında toplamak gayesiyle 
bir derneğin kurulması konusunda 
mutabakata varıldı. Resmî işlem-
lerin tamamlanmasının ardından 
1 Temmuz 1955’te Kırım Türkleri 
Kültür Yardımlaşma ve Folklor 
Derneği’ adıyla dernek kurulmuş 
oldu. Derneğin kuruluşunda kurucu 
üye olarak Mahmut Oktay, İsa Ka-
raşay, Cafer Ortalan, Kemal Kuvat, 
Server Trupçu, Hediye Kırımman, 
Kemal Ortaylı, Mehmet Çokaktaş 
ve Aziz Aktaş’ın isim ve imzaları yer 
almaktaydı. Kırım Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Konya Şube 
Başkanı Hamdi Elmacı dernek ça-
lışmaları hakkında açıklamalarda 
bulundu. 

Başkanım kısaca sizleri tanı-
yabilir miyiz?

Ben Hamdi Elmacı 1952 Konya 
Çumra Fethiye köyü doğumluyum. 
1959 yılından itibaren Konya mer-
kezde ikamet etmekteyim. Emekli 
eğitim yöneticisi Fen Bilimleri öğ-
retmeniyim. Şu an itibariyle yine 
Konya Selçuklu ilçemizde ikamet 
etmekteyim. Hemşerilerimizin te-
veccühü ile 8 senedir dernek yöne-

tim kurulu başkanıyım.
Dernekçiliğe neden ihtiyaç 

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

Sosyal Toplum Kuruluşları 
(STK), dernekler kim olduğumuzu, 
nereden geldiğimizi, ecdadımızı, so-
yumuzu, inancımızı kültürümüzü, 
örf ve adetlerimizi unutmamak ya-
şatmak ve genç nesillere aktarmak 
için ihtiyaçtan kurulmuşlardır. Ec-
dadımız bunlara sahip çıktıkları için 
tarih boyunca ayakta kalmışlardır. 
Değerlerimize sahip çıktığımız sü-
rece bu millet ilelebet dimdik ayakta 
kalacaktır.

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

Milletler; toplumu meydana 
getiren fertleri kaynaştırıp tek yü-
rek yaptıkları sürece ayakta kalırlar, 
tarihimiz buna en güzel örnektir. 
Fertlerin bazı özellikleri örf ve adet-
leri olur muhakkak ki, bunları silip 
atamazsınız ve yaşatırsınız ama ön 
planda ortak noktada buluşturur-
sunuz. İnsanlar ailelerini tanımadan 
toplumun iyi bir ferdi olabilir mi? O 
zaman toplumları birleştirip milleti 
oluşturamazsınız. Bunun için geç-
mişimizi, toplumumuzu, milletimizi 
iyi tanımalı ve tanıtmalıyız.

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

Konya Kırım Türkleri Kül-
tür ve Yardımlaşma derneğimiz 
1989 yılında kurulmuştur. Genel 
merkezimiz 1955 yılında bakan-
lar kurulu kararıyla kurulmuştur. 
Ankara’da faaliyetlerine devam et-
mektedir. Derneklerimizin kuruluş 
amacı hemşerilerimize Müslüman 
Tatar Türk’ünün örfünü, adetlerini, 
tarihini, kültürünü oluşturan özellik-
lerini (folkloru) anlatmak, benimset-
mek ve yaşatmaktır. Rahmetli Kırım 
Tatar Türkü İsmail Gaspralı beyin 
‘Dilde, fikirde, işte birlik’ düsturunu 
Tatarlara ve Türk dünyasına kav-
ratmaktır. Çocukların ve gençlerini 
şuurlu bir şekilde yetiştiremeyen 
milletler tarihten silinmiş ve yok 
olmuşlardır. Bizde dernek olarak 
hemşerilerimizi ve geleceğimiz olan 
çocuklarımızı buluşturmak, kaynaş-
tırmak için baharla birlikte her sene 
bir Tatar köyünde TEPREŞ (buluş-
ma, kaynaşma, baharı karşılama) 
şenlikleri düzenliyoruz. Bu şenlikler-
de yemekler verilir, folklor gösterile-
ri yapılır, çocuklar ve gençler güreş 
tutarlar, bayanlar arasında yemek 
yarışmaları ve türlü eğlence oyunla-
rı yapılır. Yıllarca birbirini görmemiş 
bilhassa bayanlar arkadaşları ile 
buluşup hasret giderirler, bizlerde 
hemşerilerimizi buluşturduk, kay-
naştırdık diye mutlu oluruz.

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

İnsanlar doğup büyüdüğü yer-
lerden ayrıldığında illaki sıla özlemi 
başlar. Kuşu altın kafese koymuşlar 
gene mutlu olamamış. İnsanlarda 
böyledir, tüm imkânları sunsanız 
illaki sıla diyecektir. Sonraki kuşak 
o hayata adapte olacaktır. Örnek 

verecek olursak yurt dışında çalışan 
insanlarımız şu anda bu duruma 
örnektir.     

Göç eden insanların büyük 
şehirlerde uyum sağlama konu-
sunda ne gibi zorluklarla karşıla-
şırlar?

İnsanlar yaşamış oldukları dar 
bölgeden büyük şehirlere taşınınca 
hiç alışık olmadığı ve gideri olan 
ulaşım, kira, doğalgaz, su vs. ile 
karşılaşmayınca epey bocalamaya 
başlar. Köyündeki büyükleri olmasa 
zor geçinecek, o zaman insanı nere-
de yaşıyorsa yaşamayı düşündüğü 
yerdeki imkânları sunabilelim ki 
üretim artsın, yaşadığı yerde mutlu 
olursa göç olayı zannedersem bu 
şekilde bitecek, köyler boşalmaya-
caktır.

Dernek üyeleri dernekten güç 
alırlar mı?

Dernekler üyelerimin gayretleri 
ile fertlerde derneğin insanın ya-
rarına olan faaliyetleri ile güçlenir. 
Dernek faaliyetlerine katılım ne ka-
dar çok olursa derneğin yaptırım 
gücü artar bu güç üyenin gücüdür. 
Gücün olduğu yerde her şey insanı-
mızın yararına olur.

Konya ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Konya Kadim şehir uğruna 
nice savaşlar yapılmış, nice şehitler 
verilmiş. Emanet bize kadar gelmiş 
bizde bu emaneti çocuklarımıza 
bırakacağız inşallah. Konya tarım 
kenti, Konya sanayi kenti, Konya re-
fahın, huzurun, kalenderin şehri, di-
nin şehri, üniversiteler şehri. Vatan 
toprağının ortasında ulaşım nokta-
larının buluştuğu merkezde ulaşımı 
çok rahat olan yaşanacak bir şehir, 
şükürler olsun buralarda yaşamayı 
nasip eden Allah’a.

Ramazan ayında olmamız 
sebebiyle vermek istediğiniz me-
sajlar var ise o mesajlar nelerdir?

On bir ayın sultanı, mağfiret ayı, 
günahlardan ayrılma, huzur bulma 
ayı. Tüm insanlığa, Müslümanla-
ra ve Aziz Türk milletine hayırlara 
vesile olur inşallah. Bu ayın feyz ve 
bereketinden azami şekilde fayda-
lanmayı yaradan nasip eylesin.

Son olarak ne söylemek ister-
siniz?

Allah’ım bu milleti her türlü be-
lalardan, musibetlerden, kıtlıktan, 
yokluktan korusun. Allah’ım Türk 
Milletine bu aziz vatan toprakların-
da bayraklı, ezanlı, mutlu yaşamayı 
nasip eylesin.

‘Konya Kadim bir şehir’
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şube Başkanı Hamdi Elmacı, Konya’nın kadim bir 
şehir olduğuna dikkat çekti. Başkan Elmacı, “Şükürler olsun burada yaşamayı nasip eden Allah’a” dedi

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Hamdi Elmacı
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