
‘Türk-İslam 
medeniyetinin 
savunucusuydu’
n HABERİ SAYFA 5’TE

Cinayet zanlısı 
sandıkta 
yakalandı!
n HABERİ SAYFA 6’DA

Kazada ölen 
astsubay 
toprağa verildi
n HABERİ SAYFA 11’DE

Akşener
Konya’da 
esnafı dinledi
n HABERİ SAYFA 11’DE

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 
DÖNÜŞÜMÜ OLACAK

ERKEN TANIYLA 
OTİZMİ YENDİ 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında incelemelerde 

bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, 
Türbe çevresinde Türkiye’nin en güzel kentsel dönüşüm 

projesine imza atacaklarını vurguladı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Henüz 1 yaşındayken otizm 
belirtileri gösteren Barış 
ailesinin çocukları Mert 
Ege, yaklaşık 6 yıl süren 
tedavi sürecinin ardından 

sağlığına kavuştu. Erken tanı 
sayesinde otizmi yenen 7 

yaşındaki Mert Ege, ailesinin 
mutluluk kaynağı oldu. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Kış turizminde alternatif oldu 
Kış turizminin alternatif 
yerleri arasına girmeyi 
hedefleyen Derbent 
ilçesindeki Aladağ 
Kayak Merkezi, doğal 
pistlerinde misafirlerine 
kayak keyfi imkanı 
sunuyor. Aladağ, Nisan 
ayında da kayak imkanı 
sunuyor.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Koyuncu Grup’tan dev yatırım
Kuruluşunun 55’inci yılında 
farklı sektörlerde büyük 
yatırımlara imza atmaya 
devam eden Koyuncu 
Grup, bu kapsamda 
öncelikle domates 
üretimi gerçekleştirilecek 
olan jeotermal ısıtma 
sistemli sera yatırımı için 
çalışmaya başladı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

İl Müftüsü Öge
görevi devraldı

Büyük’ten 
KGC’ye ziyaret

Cinayet mi 
intihar mı?

Konya İl Müftülüğü’nde devir 
teslim töreni yapıldı. İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu’nun emekli 
olmasının ardından ataması 
gerçekleştirilen Doç. Dr. Ali 
Öge, bayrağı Ahmet Poçanoğ-
lu’ndan devraldı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı (KGC) Sefa Özdemir 
ve Yönetim kurulu üyelerini 
ziyaret eden Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
Konya genelinde eğitimde hiç 
sorunun olmadığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ailesi tarafından kayıp başvu-
rusunda bulunulan genç kız, 
Ereğli’de boş arazide başından 
silahla vurulmuş halde bulun-
du. Olayın intihar mı cinayet mi 
olduğu araştırılıyor.
n HABERİ SAYFA 6’DA

GES’te hedefler büyük 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli 
program ve açılışlar için Konya’ya geldi. İlk olarak 
Konya Valiliğini ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, 
ardından Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Enerji 
Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. 
Türkiye’nin önemli bir yenilenebilir enerji yatırımı olan 
Karapınar’daki güneş enerjisi santraline değinen Bakan 
Dönmez, “dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olması” 
planlanan tesiste 2 yıl içerisinde 1000 megavatlık kurulu 
güce ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.
  n HABERİ SAYFA 13’TE

Aşıyla kurtulacağız 
Koronavirüs süre-
cini değerlendiren 

Konya Tabip Odası 
Başkanı Eyüp Çe-
tin, “Aşı çalışması 

tam manasıyla 
bitmeden tam 

rahatlama olmaz” 
diye konuştu

50 MİLYON AŞI 
RAHATLATIR

Konya’nın sağlık alanında da 
yeterli olduğunu da ifade eden 
Çetin, sağlık personellerin 
vefakâr olduğunu da vurguladı. 
Ayrıca pandemiden kurtuluşun 
tek çözümünün aşı olduğuna da 
dikkat çeken Çetin, “Şuana kara 
16 milyona kadar aşı yapıldı. 50 
milyon nüfusu aşılamadan çok 
rahat bir ortam göremeyiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

KURALLARA 
UYMAK ÖNEMLİ

Konya Tabip Odası Başkanı 
Eyüp Çetin, Konya ve Tür-
kiye’de mücadelesi devam 
edilen koronavirüs ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 
Konya’nın yoğun bakım doluluk 
oranında sınırda olduğunu ifade 
eden Çetin, Konya’da yaşayan 
vatandaşlardan maske, mesafe 
ve temizlik konusunda hassas 
olmaya davet etti.
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Öncelik kalite 
ve verimlilik

İhracat hedefine
başarıyla ulaştı 

Çumra’da faaliyet gösteren Tardem Tarım Market, 
Çumralı çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarım aletleri 

konusunda yardımcı oluyor. Tardem Tarım Market 
kaliteden ve verimlilikten taviz vermiyor. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

2004 yılında girdiği mermer sektöründe önemli 
başarılar elde eden Lütfi Takavcı Mermer, ihracat için 
çıktığı hedefine ulaşmış durumda. Firma, gerek blok 

mermer gerek mamul olarak bugün birçok ülkeye 
ihracat başarısı gösteriyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Eyüp Çetin
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARIÇUMRA’NIN YILDIZLARI

Konya kapalı havzasında yer 
alan Çumra, farklı ürünlerin bir 
arada yetiştirildiği geniş ürün dese-
nine sahip önemli bir tarımsal mer-
kez konumunda. Çumra’da faaliyet 
gösteren Tardem Tarım Market, 
Çumralı çiftçilerin ihtiyaç duyduğu 
tarım aletleri konusunda yardımcı 
oluyor. 

Tardem Tarım Market olarak 
tarım aletleri, sulama ekipmanları 
ve hayvancılık ekipmanların ta-
mamının alım satımını gerçekleş-
tirdiklerine dikkat çeken Tardem 
Tarım Market Sahiplerinden Enes 
Demirci, “Tardem Tarım Market 
olarak tarım aletleri, sulama ekip-
manları ve hayvancılık ekipmanla-
rın tamamının alım satımını ger-
çekleştiriyoruz.  

Uzun yıllardan bu yana ticaret 
ile uğraşıyoruz. Tardem firmamız 
bir yıllık bir işletme. İşletmemiz 
tarımın başkenti Çumra’da çiftçi-
lerimize hizmet ediyoruz.  Daha 
önce Çumra’da Demirciler pompa 
adlı işyerimiz vardı. İki firmamızı 
birleştirerek Tardem firmasını kur-
duk. Çumra’da sanayideki yerimiz-
de tarım aletleri bakımı ve üretimi 
yapılıyor. 

Yine su bombaları üretimi ve 
bakımı yapılıyor. Yol güzergâhında 
bulunan mağazamızda da alım ve 
satımları yapılıyor.  Firma olarak 
bugüne kadar tamamen su pom-
pası üretimindeydik. Daha öncesi 
derin kuyu pompalarımız vardı.  
Çumra’daydık daha önce ve orada 
derin kuyu ve kanal sulama ekip-
manları üretimleri gerçekleştiri-
yorduk.  Sonra bu firmamızı Kon-
ya taşıdık ve firmanın ismini DPS 
Pompa olarak değiştirdik. Konya’da 
derin sulama pompa işini bıraktık 
ve kanal sulama pompa çeşitlerini 
artırdık.” ifadelerini kulandı.

‘ÇİFÇİMİZ İLE KALİTEYİ 
BULUŞTURUYORUZ’

Tardem Tarım Market olarak 
çiftçiler ile kaliteyi buluşturdukları-
na dikkat çeken Demirci, “Çumralı 
çiftçilerimize dizel motor traktör 
tipi motorlar ve elektrikli motorla-

rın arkalarına pompalar üretiyoruz. 
Bu pompaları sadece Çumra ve 
Konya için değil dünya için üreti-
yoruz. Çumralı çiftçilerimiz içinde 
çiftçilerimizin özel istediği ürünleri 
veya özel istediği su pompalarını 
tasarlıyoruz. Seri üretim dışında 
özel üretimler de gerçekleştiriyo-
ruz. Tarım marketimizde tarımsal 
sulama ile alakalı, hayvancılık ile 
alakalı ve traktör ekipmanları ile 
ilgili ürünlerin alım ve satımını 
gerçekleştiriyoruz. Firma olarak 
teknoloji yakından takip ediyo-
ruz. Müşterilerimizin her ihtiyacı 
olan ürünleri Tarım Marketimizde 
bulundurmaya gayret ediyoruz. 
Sattığımız ürünlerde kaliteli ve 
verimliliği yüksek olmasına dikkat 

ediyoruz.  Önceliğimiz para kazan-
manın dışında kalite kazancı. Çift-
çilerimize sunduğumuz pompala-
rın ve tarım aletlerinin en kalitesini 
ve uzun ömürlüsünü sunmaya ça-
lışıyoruz. Sulama konusunda çiftçi-
lerimizin her türlü isteğini karşıla-
yabiliyoruz. Daha önce çiftçilerimiz 
daha önce ürün alırken fiyatına ba-
karken şimdilerde kalitesine daha 
çok dikkat ediyor.  Çiftçi ile kaliteyi 
bir arada buluşturuyoruz.  Çumralı 
çiftçilerimiz markamıza ve hizmet-
lerimize yoğun ilgi gösteriyor. Gös-
terilen ilgiden firma olarak oldukça 
memnunuz. Çumralı çiftçilerimiz-
den beklediğimiz desteği fazlası ile 
alıyoruz. Firma olarak hedefimiz 
Çumralı çiftçilerimizin bizlere gös-

terdiği ilgi ve alakayı daha yüksek-
lere çıkarmak” diye konuştu.

‘ÇUMRA TARIMDA 
CİDDİ YOL KAT ETTİ’

Çumra’nın tarımda ciddi yol kat 
ettiğini de vurgulayan Demirci söz-
lerini şu şekilde sürdürdü, “Çumra 
son yıllarda tarımsal üretiminin 
yanında sanayi alanında da ken-
dini geliştirdi. Önceki zamanlarda 
çiftçilerimiz tarım alanında istediği 
ürünlere Çumra’da ulaşamıyordu.  

En küçük ihtiyacı için Konya’ya 
gelmek zorunda kalıyordu. Şu-
anda Konya sanayisinde bulacağı 
tüm ürünleri Çumra sanayisinde 
bulabiliyor. Bu da çiftçilerimiz için 
büyük bir avantaj oluyor. Çum-
ra tarım alanında da ciddi yol kat 
etti. Çumra ticaretten örnekliği ile 
de adından söz ettiriyor.  Çumra 
son yıllarda ciddi büyüme kat etti. 
Çumra hızlı büyümesini sürdürür-
se büyümesini daha güçlü şekilde 
sürdüreceğine inanıyorum. Çum-
ra’da son yıllarda ortaklık şirketler 
arttı.

 Ortaklık demek güçlerin birleş-
mesi demek. Güçlerin birleşmesi 
ile daha güzel işler ortaya çıkaca-
ğına inanıyorum. Güç birliğinin ar-
dından Çumra’da Konya’dan daha 
büyük firmalar çıkacağına inanıyo-
rum.” n ABDULLAH AKIF SOLAK

Önceliğimiz kalite 
ve verimlilik

Çumra’da faaliyet gösteren Tardem Tarım Market, Çumralı çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarım alet-
leri konusunda yardımcı oluyor. Tardem Tarım Market kaliteden ve verimlilikten taviz vermiyor

Enes Demirci Ebubekir Demirci
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      Gece Gündüz
Konya                  3 °C 17°C

Karaman            3 °C 15°C 

Aksaray              4 °C      17°C

Ankara               2 °C        16°C Hicrî: 21 Şaban 1442 1442 -  Rûmî: 21 Mart 1436

Son günlerde Konya’ya dadandı-
lar…

Parti genel başkanları Konya’ya 
gelip esnafı dinliyorlar.

Ne güzel…
En son İYİ Parti Genel Başkanı 

Meral Akşener, esnafı dinlemiş ve bir 
paylaşım da yapmış.

Ne demiş?
“Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış 

güçler değil, teröristler değil... Konu-
şan, en son seçimde sana güvenmiş, 
oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşı-
mız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesi-
ne kulak ver...”

Bu notu sadece böyle yayınlama-
mış.

Bir de video eklemiş.
Videoda esnaf veryansın ediyor!
Esnaf ne diyor?
“Üç aylık bebeğim aç”
Daha bir sürü bir şey…
Parti genel başkanlarına bir şey 

diyemem…
Konya’ya gelmiş, esnaf ziyareti 

yapmış, esnafın derdini dinlemiş ve 
sosyal medyadan paylaşmış.

Normal…
Önceki günlerde de esnaf masa 

sandalye yakmıştı. Orada da yine bir 
partinin genel başkanı ziyarete gidip 
ülke gündemine taşımaya çalışmıştı.

Gündem oldu mu?
Bence olmadı…

O esnafla ilgili de birçok şeyler ya-
zıldı, çizildi.

Ben tekrar yorum yapmayaca-
ğım.

Yaptığıyla kaldı.
Sadece hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren esnafın sıkıntılı günler yaşa-
dığını ifade etmek lazım.

Onların da çoğunun işletme çalı-
şanları olduğunu hatırlatmam gereki-
yor.

Lokanta, restoran ve kafelerden 
bahsediyorum.

Hani o sigortasız çalıştırdığınız 
garson, komi gibi kardeşlerimizden 
yani. Onlar hakikaten zor durumdalar. 
Devlet de elinden geldiğince yardımcı 
olmaya çalışıyor. Yeterli mi? 

Değil.
Neyse…

Gelelim İYİ Parti Ge-
nel Başkanı Akşener’e 
dert yanan esnafa…

Bu arkadaş, Konya’da 
tanınan bir restoranın da 
sahibiymiş.

Hani şu “Üç aylık be-
beğim aç” diyen esnaftan 
bahsediyorum.

Bunu söyleyen esna-
fın üzerinde iki tane lüks 
araç çıkmış. Daha neler 
vardır?

Kardeşim yapmayın…
Sigortasız garson çalıştırırken “üç 

aylık bebeğinin aç” olup olmadığını 
sormayanlar, bugün çıkmış Konya’da 

esnafın da adını lekele-
miyor mu?

Masa sandalye ya-
kan esnaf da farklı değil.

İşin daha da kötüsü, 
bu adamlar Konya adına 
iyi bir görüntü vermiyor-
lar. 

Tekrar söylüyorum; 
üretim yapan esnaf ha-
ricinde bazı sektörlerde 
sıkıntı var.

Kabul…
Ama yolu, yordamı bu değil.
Elin adamı çıkar iki tane lüks aracı-

nı da belgeler. 
Lüks yaşantını da…

Öyle de olmuş.
Taleplerin varsa esnaf temsilcile-

rine götür. Neler yapabiliriz? sorunun 
cevabını onlarla ara. Yetmedi mi?

Tepkini de göster…
Sesini duyur…
Ama yolu bu değil.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi üç ay-

lık bebeği aç olan kişinin bizzat kendisi.
Söylem ile eylem aynı olsun.
Konya’yı küçük düşürmek için 

malzeme olmak kötü.
Bir hatırlatma daha yapayım mı?
Konya’yı küçük düşürmeye çalı-

şan bu isim de Konyalı değilmiş.
İlginç değil mi?

***
Murat Kurum, bu şehrin ‘özde 

bakanıdır’
Hani Konya’nın siyasetteki ağırlığı-

na laf ettirmekten bahsettik ya…
Bir de bununla yetinmeyenler var.
Sırf birilerine göz kırpmak için 

Konyalı bakanlarımıza laf etmeye ça-
lışmışlar.

“Sözde Konyalı Bakan değil 
özde Konyalı Bakan istiyoruz” de-
mişler.

Murat Kurum’u kastederek…
Açıkçası çok yadırgadım…
En son yazacağımı en başından 

yazayım; Murat Kurum, Konya’nın en 
özde bakanıdır.

Fahrettin Koca da öyle…

Konya’nın bürokratlarına sahip 
çıkalım derken, Konya’nın en önemli 
değerini yok saymaya çalışmışlar.

Farkında olmadan mı?
Onu bilmiyorum ama son dö-

nemde Konya’nın en büyük projele-
rinde katkısı olan Bakan Kurum’u yok 
saymak, bu şehre en büyük ihanettir.

Bazı siyasi parti genel başkanları-
nın, Konya ziyaretlerinde ‘3-5 kalaba-
lığı gördük’ edasıyla hareket edenler, 
yarın öbür gün pişman olurlar.

Ya da olurlar mı?
Yazık…
Çok şey yazılır bu konuda ama…
Konyalı bürokratlara sahip çıkalım 

derken “Otağ çadırının direğini” kes-
meye çalışmışsın.

Konyalı isimlere sahip çıkmak…
Eyvallah…
Ama sadece Konya değil Türkiye 

siyasetine yön verecek, ülke adına 
gelecek vadeden bir siyasi isim olan 
hemşerimiz, değerimiz Murat Ku-
rum’a çok büyük haksızlık etmişsiniz.

Etme…
Yoksa iki tane lüks aracı olup da, 

“üç aylık bebeğin aç” olmasından 
bahseden eylemcilerden farkın kal-
maz.

Ben iyi düşünüyorum…
Farkında olmadan yapılmıştır 

diye…
İnşallah öyledir…

KONYA’YA YAZIK ETME!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Konya’nın şu ana kadar sağlık alanında bir sorun yaşamadığını ancak maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam riayet etmek gerek-
tiğini söyleyen Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, “Aşı çalışması tam manasıyla bitmeden tam rahatlama olmaz” diye konuştu

Aşılama bitmeden rahatlanmaz
Konya Tabip Odası Başkanı 

Eyüp Çetin, Konya ve Türkiye’de 
mücadelesi devam edilen korona-
virüs ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Konya’nın yoğun bakım 
doluluk oranında sınırda olduğunu 
ifade eden Çetin, Konya’da yaşa-
yan vatandaşlardan maske, mesa-
fe ve temizlik konusunda hassas 
olmaya davet etti. Konya’nın sağlık 
alanında da yeterli olduğunu da 
ifade eden Çetin, sağlık personelle-
rin vefakâr olduğunu da vurguladı. 

‘YOĞUN BAKIM DOLULUK 
ORANLARINDA SINIRDAYIZ’
Konya Tabip Odası Başkanı 

Eyüp Çetin, Konya’nın yoğun ba-
kım doluluk oranları bakımında 
sınırda olduğunu ve Konyalılar 
olarak kurallara daha hassas dav-
ranılması gerektiğini ifade ederek, 
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan geçtiğimiz hafta kabine 
toplantısının ardından yaptığı açık-
lamanın ardından illere göre ko-
ronavirüs haritasını yayınladı. 10 
olan kırmızı il 58’e çıktı. Bizler sıkı 
tedbirlerden ziyade insanlarımı-
zın kendi tedbirlerini kendilerinin 
alması gerektiğini düşünüyoruz. 
Konya üzerinde gördüğümüz ev 
ziyaretlerimiz devam ediyor. Cu-
martesi ve Pazar günlerinin yasak 
olması nedeniyle marketlere hafta 
sonu öncesinde yüklenme oluyor. 
5-9 saatleri arasında Maske, Me-
safe ve Temizliği orada çok göre-
miyoruz. Dolayısıyla hafta sonu 
yasakmış gibi bir yüklenme ile ora-
larda bulaşma kaynağı söz konusu 
oluyor. Pandemi ile mücadelede 

yerel de yöneticilerimizin aktif ola-
rak pandemi ile mücadelede etkin 
yer almalı. Alınan kararlar dinamik 
şekilde uygulanmalı. Konya ola-
rak yoğun bakım yatakları doluluk 
oranında sınırdayız. Yoğun ba-
kımlarımız doldu. Koronavirüs ile 
mücadelede 1. ve 2. dalgaya göre 
çok agresif seyretmiyor ama yoğun 
bakıma ihtiyaç duyulduğunda bu 
konuda sıkıntımız var. Biz bunu 
da aşarız. Ama tedbirleri de artıra-
rak sayının ve ihtiyacın daha fazla 
artmaması için elimizden geleni 
yapmamız lazım. Konya’nın yatak 
kapasitesi buna yeter.  Koronavi-
rüs ile mücadelede 1. ve 2. dalgaya 
göre çok agresif seyretmiyor. Bu-
nun arkasında 60 yaş ve üzerinin 
aşılanmış olması ve toplumun belli 
bir kısmının bağışıklığını kazanma-
sında etkin rol oynadığını düşü-
nüyorum. Konya’da son günlerde 
yaşanan artışlara rağmen hasta-
nelerde daha rahat olduğumuzu 
düşünüyorum. Hastalarımıza yön 
veriyor ve onları yönlendirebiliyo-
ruz. Hastalarımızın tedavileri rahat 
bir şekilde geçtiğini düşünüyoruz” 
dedi.

‘KURALLARA UYMALIYIZ’
Konya’daki vaka artışlarının 

sebepleri hakkında da bilgi veren 
Çetin, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Pandeminin başından bu 
yana Konya sanayisini hiç kapat-
madık.  Başlangıçta Konya’da sa-
nayide hizmet veren vatandaşların 
maske konusunda hassas olma-
dıklarını gördük.  Maske yerinde 
kullanılmıyor. Maske konusunu 

1. ve 2. dalgada konuşmamız ge-
reken şimdi konuşmamız gereken 
bir durum. Maskeye vatandaşlar 
olarak tamamen alışmamız gere-
kiyordu. Yine ev ziyaretlerinin de-
vam etmesi vaka artışlarındaki bir 
diğer sebep.  Daha önce de Konya 
Valiliğe Konya Tabip Odası olarak 
verdiğimiz öneride hafta sonları-
nı açalım. Hafta içinde uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamasını 19:30’a 
çekilmesini önermiştim. Çünkü 
21’e kadar bir iki saat oturur gele-
lim mantığı oluyor. Sokağa çıkma 

kısıtlamasının saatini öne çekersek 
ev ziyaretlerinin önüne geçilmiş 
olur. İnsanlarımız rahat bir şekilde 
eski günlerine kontrollü bir şekilde 
ulaşmayı amaçlıyorsa yaptırımları-
mız olmalı. Kurallara uymayan ve 
rahat davranan kişilere yaptırım 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Kurallara uymayan kişiler, kural-
lara uymama bedelini başkasına 
ödetiyor.” 
‘50 MİLYON NÜFUSU AŞILAMADAN 

ÇOK RAHAT BİR ORTAM GÖREMEYİZ’
Salgının ne zamana kadar sü-

rer sorusuna da cevap veren Çetin, 
Türkiye’de yaşayan herkesin aşı-
landığında gelecek yıl bahar ayın-
da rahatlayabileceğimizi söyledi. 
Çetin, “Aşılamayı tam yapmadan 
15 gün sonra ya da bir ay sonra 
rahatlayacağız demek mümkün 
değil. Şuana kara 16 Milyona kadar 
kadar aşı yapıldı. Bizler 50 milyon 
nüfusu aşılamadan çok rahat bir 
ortam göremeyiz diye düşünüyo-
rum. Aşılamada oldukça doğru ve 
iyi gidiyoruz. Aşıya karşı baştan bu 
yana şüpheli bir yaklaşım oldu. Ül-
kemizde aşı her zaman bir polemik 
konusu olmuştur. Aşıdan kaçınıl-
maması lazım. Aşı gerçekten koro-
navirüs ile mücadelede tek silahı-
mız.” ifadelerini kullandı.

‘KONYA SAĞLIK ALTYAPISI 
KONUSUNDA YETERLİ’

Konya’ya Antalya ve çevre il-
lerden hasta getiriliyor mu soru-
suna da cevap veren Çetin, “İlk 
başlarda yoğun bakıma ihtiyaç du-
yan hastaları karayolu veya hava 
ambulansı ile vakayı en yakın ile 
sevk etmiştir. Bu olay münferittir. 
Antalya’dan birinci dönemde hasta 
gelmiştir ama düzenli bir transfe-
rin turizm bölgesini rahatlatmak 
için ya da orada vaka yok demek 
için böyle bir durumun olacağını 
düşünmüyorum. 

Konya’ya Antalya ve çevre il-
lerden düzenli bir hasta transferi 
söz konusu değil” diye konuştu. 

Konya’nın sağlık yatırımı konu-
sunda yeterli olup olmadığı soru-
suna da cevap veren Çetin, “Konya 
sağlık altyapısı konusunda çok iyi 

bir noktada.  Konya olarak yatak 
kapasitemiz yeterli. Özellikle son 
dönemde yenilenmeler ve Konya 
Şehir Hastanesi’nin de yapılması 
ile yatak kapasitesi konusunda bir 
eksikliğimiz yok, fazlalığımız var. 
Konyalı hemşerilerimiz sağlık ihti-
yaçlarını eksiksiz bir şekilde Kon-
ya’da karşılayabiliyor. Konya Özel 
hastaneleri ve kamu hastaneleri ile 
sağlık anlamında yeterli. “
‘SAĞLIKÇILARIMIZ ÇOK VEFAKAR’

Sağlık personellerin vefakar ol-
duğuna dikkat çetin Başkan Eyüp 
Çetin, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Sağlık çalışanları pandeminin 
görünmez kahramanları. Bizler 
Konya Tabip Odası olarak hepsine 
şükranlarımızı iletiyoruz. İyi ki var-
lar. İyi varlar sağlık ordumuz. Sağ-
lık çalışanlarımız hiçbir görevden 
kaçmadan görevlerinin başında 
yer aldı ve almaya da devam edi-
yor. Çoğu meslektaşımız ailesini 
ziyarete gidemiyor.  Sağlık çalışanı 
arkadaşlarımızın hepsinin hakları 
ödenmez. Sağlık çalışanlarımıza 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 
İyi varlar diyorum. Çünkü onların 
sahadaki çalışmaları ile daha dik 
durabiliyoruz. Sağlık çalışanları-
mız sayesinde kendimizi güvende 
hissediyoruz. Vatandaşlarımızın da 
bu mücadelede sağlık çalışanları-
na katkılarını olmalarını istiyoruz. 
Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın 
bir dayanma gücü var. Güçlerini 
küçültmeden, kurallara uyarak va-
tandaşlarımızın sağlık çalışanlarına 
destek olmalarını istiyoruz.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eyüp Çetin
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2004 yılında girdiği mermer sektöründe önemli başarılar elde eden Lütfi Takavcı Mermer, ihracat için çıktığı hedefine ulaşmış durumda. 
Firma, gerek blok mermer gerek mamul olarak bugün birçok ülkeye ihracat yaparken, bundan sonraki süreçte yeni pazarlara girmeyi amaçlıyor

İhracat hedefine ulaştı
Son dönemde yeraltı kaynakları-

nı değerlendirme noktasında önemli 
bir yol kateden Türkiye, sektördeki 
payını her yıl artırmayı başarıyor. 
Bu anlamda büyük ivme kazanan 
mermer sektöründe de büyük geliş-
me yaşanıyor. Her yıl artan mermer 
ocağı sayısıyla hem ihracat artıyor 
hem de iç piyasanın ihtiyaçları karşı-
lanıyor. Bu durum Konya bölgesine 
de olumlu olarak yansıyor. Konya 
bölgesinde artan mermer ocakla-
rıyla şehrin sektördeki yeri yukarı 
taşınıyor. Konya’da sektörde önemli 
faaliyetlerde bulunan Lütfi Takavcı 
Mermer, ihracat hedefiyle girdiği 
sektörde önemli bir başarıya ulaşmış 
durumda. 

KÜÇÜK YAŞLARDAN 
BUYANA TİCARETTE 

Çalışmaları hakkında bilgiler ve-
ren Lütfi Takavcı Mermer Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Takavcı Sel-
çuk Üniversitesi Sanat Tarihi Arke-
oloji eğitimi almasına karşın küçük 
yaşlardan buyana babasından dolayı 
ticaretin içerisinde olduğunu söyledi. 
1973 yılında babasının açtığı hır-
davat dükkanını geliştirerek 2004 
yılında Beyşehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde daha büyük bir yere geç-
tiklerini dile getiren Takavcı, “2004 
yılına kadar inşaat malzemesi işimiz 
yapı market şeklinde devam ettik. 
2004 yılında da Beyşehir Organize 
Sanayi Bölgesi’ne ilk fabrika olarak 
bir sanayi tesisi kurduk. Orada mer-
mere adım atmış olduk. İlk 3 yıl oca-
ğımız yoktu sonra kendi ocağımızı 
da açmış olduk. Ürünlerimizi kendi 
ocaklarımızdan çıkarıp, kendi fabri-
kamızda işleyip kuruluş amacımız 
olan ihracat noktasında çalışmaları-
mızı hızlandırdık” dedi. 

İHRACAT İÇİN YOLA ÇIKTI
Takavcı Mermer olarak hem 

ocaklardan kendi hammaddelerini 
ürettiklerini hem de yaklaşık 20 bin 
metrekarelik fabrikalarında işleyerek 
mamul haline getirdiklerini dile geti-
ren Takavcı, şöyle devam etti, “Şu-
anda 2 ocağımız var ama açılmayı 
bekleyen 10 ruhsatımız var. İzinler 
tamamlandıkça bu ocaklarımızı da 
açacağız. Konya-Karaman-Muğ-
la-Isparta bölgelerinde ocaklarımız 
var. Şuan Konya fabrikamızda Ka-
raman ocağımızdan elde ettiğimiz 
traverteni işliyoruz. Biz direkt ihracat 
odaklı çalışmaya başladığımız ve bu 
hedefler doğrultusunda ilerlediğimiz 
için kendi ihracat şirketimiz de var. 
İhracat şirketimiz bütün sektörler 
içinde en hızlı büyüyen ilk 100 içi-
ne girdi. Lütfi Takavcı Mermer de 
Konya’da vergi diliminde ilk 100’e 
girdi. İhracat noktasında yurtiçinde 
ve yurtdışında fuarlara katılım sağ-
lamaya başladık. Şuanda yaklaşık 75 
ülkeye ihracat yapmış durumdayız. 
Ürünlerimizin yüzde 95’i işlenmiş 

olarak ihracata gidiyor. Şuan çalış-
malarımız bu şekilde. Şuan yaklaşık 
20 civarında mühendis ve beyaz 
yakalı kadromuz var. Toplamda da 
yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlı-
yoruz.”

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLADIK
Türkiye’nin yıllarca krizlerle bo-

ğuştuğunu anımsatan Takavcı, bu 
noktada ihracat yapmanın önemli ol-
duğunu söyledi. İhracatla birlikte fir-
maların daha sağlam adımlar atabi-
leceğini dile getiren Takavcı, şunları 
kaydetti, “Biz yıllarca krizlerle yaşa-
dık. Ticarette dar bir çerçeveye hitap 
ettiğiniz zaman krizlere yakalanma-
nız daha kolay oluyor. Biz 2004 yı-
lında mermere girdiğimizde ticareti-
mizi çeşitlendirmeyi de hedefleyerek 
bir atılım yapmış olduk. Ve dedik 
ki; şirketler, kesinlikle ürünlerini 
çeşitlendirmeli. 3 kişi çalıştıran bir 
şirketin krize girmesiyle 3 bin kişiyi 
çalıştıran bir şirketin krize girmesi 
arazında fark vardır. Bu nedenle fir-
malarımız ihracat yapmak zorunda. 
Çünkü, bir firma yurt içindeki Pazar 
konusunda bir daralma veya sorun 
yaşadığı zaman, bu firmayı yurtdışı 
pazarı kurtarıyor. Bir de bizim kal-
kınmamızın özünde zaten üretim ve 
ihracat var. Bunun dışında bir kal-
kınma modeli yok. Bu anlamda biz 
kesinlikle kendi üretimimizi yapaca-
ğız, bu üretimi yaparken lazım olan 
makineleri de üreteceğiz ve dünyaya 
satacağız. Aynı zamanda dünyaya 
sattığımız ürünlerle de markalaş-
mamız lazım. Bütün dünyanın 10 
TL’ye sattığı malı bizim 20-30 TL’ye 
satar hale gelmemiz lazım. Burada 
da birçok yabancı markaları örnek 
verebiliriz. Bunlar bizim hep ticaret-
te ulaşmamız gereken hedefler oldu. 
Bu anlamda bunu da başardık diye 
düşünüyorum. Şuanda şirketimiz 
6 kıtada da var. Afrika’da da varız, 
Avustralya’da da varız, Avrupa’da 
da varız vs. Bunu da ürün çeşitliliğiy-
le sağladık.”

MERMER ATIKLARINI 
DEĞERLENDİRDİLER 

Lütfi Takavcı Mermer olarak, 
mermer atıklarını değerlendirmek 
üzere bir proje hayata geçirdiklerinin 

bilgisini paylaşan Takavcı, “Mermer 
sektörü haksız bir itham altında tu-
tuluyor. Doğayı biyolojik olarak kir-
letmiyoruz ama çevre kirliliği konu-
sunda üzerimizde baskı oluyor. Biz 
bunu bertaraf etme adına, atıkları 
değerlendirmek için proje geliştirdik. 
Selçuk Üniversitesi’yle yaptığımız 
Ar-Ge çalışmasıyla, mermerden çı-
kan atıkların nasıl değerlendirilme-
siyle ilgili bir proje ortaya koyduk. Bu 
proje kapsamında önemli bir gelişme 
oldu ve traverten çamurundan top-
rağın ihtiyacı olan kalsiyumu organik 
olarak üretmeyi başardık. Onla ilgili 
de geçen yıl Takavcı Tarım’ı kurduk. 
Böylece hem mermerin atıklarını de-
ğerlendiriyoruz hem de toprağımız 
gelecek nesillere güzel bir şekilde 
bırakma adına, toprağımızın organik 
ve organomineral kısmını güçlendir-
me adına çalışma yapıyoruz. Burada 
da ihracata yönelik çalışmalar yapı-
yoruz” diye konuştu. 

MADENCİLİĞİN KATKISI BÜYÜK 
Sektörel değerlendirmelerde de 

bulunan Takavcı, mermer sektörü-
nün 2020 yılını 2 milyar dolarlık bir 
ihracatla kapattığının bilgisini verdi. 
Rakamların, pandeminin sektörde 
bir miktar yara açtığını ortaya koydu-
ğunu ancak buna karşın sektörün iyi 
durumda olduğunu vurgulayan Ta-
kavcı, şöyle konuştu, “Madenciliğin 
ülkemize katkısı oldukça büyüktür. 
Ancak burada mermer sektörü baz-
lı düşünecek olursak, bizim ruhsat 
alım sürelerimizden çok uzuyor. Bu 
da bizim mermerlerimizin moda-
sının geçmesine neden oluyor. Bu 
manada sektör olarak bir gerileme 
var. Ama mücadelemizi sürdürüyo-
ruz. İtalya, Yunanistan, İran gibi bir 
rakiplerimiz var. Bu rakiplere, ruhsat 
süresinin uzaması nedeniyle işleri 
kaptırırsak -ki bunlar yaşanıyor-, bu 
durum bir dezavantaj oluşturuyor. 
Ama tüm bunlara rağmen, pande-
miye rağmen üretime devam ettik, 
diğer sektörlerle birlikte sanayimiz 
hiç durmadı. Bu noktada pandemi 
döneminde dünyada Çin’le birlikte 
diğer ülkelerden ayrılan bir ülke-
yiz. Birçok ülkeden aldığımız geri 
dönüşlerde pandemi döneminde 

diğer ülkelerden fiyat bile alamaz-
ken, Türkiye’den fiyat aldıkları gibi 
ürünleri de zamanında teslim aldık-
larını söylediler. Bu anlamda dünya-
da güzel bir ayrışma oldu. İnsanımız 
çalışkan. Ama madenciliği ben diğer 
sektörlerden şöyle ayırıyorum; bi-
zim istihdama katkımız çok yüksek. 
Madenlerin kullanım alanlarının ge-
nişliğinden dolayı ticarete katkımız 
çok yüksek ve mermer olarak cari 
dengemize katkısı çok yüksek. Bu 
manada madenciliğin tamamı çok 
önemli.”

HEDEFLER BÜYÜK TUTULMALI
Takavcı, üreticiler ve sanayiciler 

olarak hedeflerin büyük tutulması 
gerektiğini savundu. Bu hedeflere 
ulaşmak için çalışmak gerektiğinin 
altını çizen Takavcı, “Bu anlamda, 
“benim ürettiğim malı Konya’ya, İç 
Anadolu’ya nasıl satarım?” anlayı-
şıyla değil, “malımı dünyaya nasıl 
satarım” anlayışıyla hareket etme-
memiz gerekiyor” dedi.  

RUHSAT İZİNLERİ HIZLANLAMI
Mermer sektöründe ruhsat izin 

süresilerinin sektörü sarstığını bu 
konuda gerekli girişimlerin yapılma-
sı gerektiğinin altını çizen Takavcı, 
şu değerlendirmelerde bulundu, “Bir 
ocağı açabilmeniz için 20’ye yakın 
kurumdan izin almanız gerekiyor. 
Dolayısı ile süreç uzuyor. Ruhsat hı-
zının artması için destek bekliyoruz. 
Çünkü önceden büyük balık küçük 
balığı yutuyordu günümüz şartla-
rında hızlı balık yavaş balığı yutuyor. 
Dolayısı ile yavaş kalamayız. Bu ma-
nada biz bütün resmi dairelerimize 
de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya-
nında 1 tane 2 tane sigortalı insan 
çalıştırana ben büyük saygı duyuyo-
rum. Bunu herkesin algılaması lazım 
ve devletimizin de bu konuda destek 
olması gerekiyor.”

MARKALAŞMAK GEREKİYOR 
Mermer sektörünün son 10 yılda 

büyük başarılar elde ettiğini ancak 
marka çıkarmak konusunda sıkın-
tılar yaşandığını bildiren Takavcı, 
“Çin, mamul ürünlerinin ülkeye sok-
makta zorluk çıkartır ama hammad-
de girişi orada kolaydır. İstihdam 
ve üretim yaptıracak hammaddeyi 
büyük desteklerle kendine çeker. 
Bu manada bizim son mamul olarak 
gönderdiğimiz 1. Ülke Amerika Bir-
leşik Devletleri’dir, hammadde ola-
rak gönderdiğimiz 1. Ülke de Çin’dir. 
Biz şuanda hem kendimize yetecek 
kadar hammadde üretiyoruz hem 
de bunu sanayileştirerek dışarıya 
satabiliyoruz. Bunu başarmış du-
rumdayız. Biz son 10 yılda şunu da 
başardık; bu işle ilgili bütün makine-
leri yapar hale geldik. Markalaşma 
konusunda bir sıkıntımız var o konu-
da da önemli adımlar atıyoruz” diye 
konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Lütfi Takavcı 
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Boş kalan Konya sokaklarında
Arıyorum kaybettiklerimi
Gençliğim sevdiklerim 
her şeyi
Aldı benden Konya sokakları

Gençliğini bulamazsın
Sevdiklerin hep yok olmuş
Gömülmüş giden zamanlara
Aldı o Konya sokakları

Söyleyin bilen var mı?
Gençliğim, sevgilim nerede

Eskimiş yıpranmış resimlerde
Kaybettiğim günlerde o Konya sokakları

M. Mülayim- 01.01.2021

ISLAH EYLE ALLAH’IM
Ele ele vererek kaçar mısın sen
Başına bin türlü bela açar mısın sen
Çoluk, çocuk, eş, yuva, aile düşünme-
den
 Kötü yeni bir çığır açar mısın sen

Bilinen bazı şeyler kabullenilse de

Hiç yakışık almayan olaylar yaşanıyor
Ne inanca ne örfe sığmayan şeyler
Nedense bir bir yaşanmakta bu günler

Pişkin pişkin anlatıyor ekranda
Milyonların gözüne bakarak sıkılmadan
Ne idik, ne olduk nerelere gelmişiz
Akıl, izan, feraset ver bizlere Allah’ım

İnsanoğlu, hamd etmesini bilse bir

Dönüp ne yaptım diye düşünse bir bir
Yalın ayak başı çıplak evinde bahçesinde
Şükretmeyi öğrenseler yaşasalar huzur 
içinde

Sakın ha duyduklarına iyi etmiş deme-
yin
Böyle ele ele verip kaçmak yok gelene-
ğimizde
Zamanımızın insanına zamanedir denil-

diği bilinir
Böylesi duyulmasın, ne yutulur ne de 
yenilir

Görünüş, giyim kuşam sanılır mazbut 
hanımlar
Görünüş kılık kıyafete inanıp insan sa-
nanlar
Yapılanlara bak, yaşananlara bakıp ne 
dersin
Bizleri, toplumumuzu ıslah eyle Allah’ım

 Mevlüt Mülayim- 29.03.2021

KONYA SOKAKLARI

‘Türk-İslam medeniyetinin 
yılmaz savunucusuydu’

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) İl Başkanı Remzi Karaars-
lan, 4 Nisan 1997 yılında vefat 
eden MHP’nin Kurucu Genel Baş-
kanı Merhum Alparslan Türkeş’in 
vefatının 24’üncü yılı nedeniyle bir 
açıklama yaptı. Merhum Türkeş’in 
pandemi nedeniyle geçen yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da kısıtlı imkanlarla, 
pandemi kuralları çerçevesince 
anılabileceğini dile getiren Başkan 
Karaarslan, hiçbir ülkücünün mer-
hum Türkeş’i unutamayacağını 
vurguladı. “Bilinmelidir ki, Başbuğ 
Türkeş Bey 80 yıllık hayatının he-
men hemen tamamını ülkülerine 
vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava 
insanıdır” diyen Başkan Karaars-
lan, şunları kaydetti, “Attığı her 
adımı millet yararına, söylediği 
her sözü vatan lehinedir. O, yal-
nızca son yurdumuzla sınırlı kal-
mayan, Türk’ün yaşadığı her yere 
umut güneşi gibi doğan milli bir 
heyecan, milliyetçi bir kılavuz ve 
Türk-İslam medeniyetinin yılmaz 
bir savunucusudur. Merhum Tür-
keş Bey, tek kenarlı bir zamanın 
dar hücrelerine sıkışmayacak ka-
dar geniş ufuklu, engin bakışlı ve 
çok yönlü siyaset ve devlet adamı-
dır. İdealleriyle yoğurduğu, inanç-
larıyla güçlendirdiği akli ve kalbi 
vasıflarını Türklüğe hizmet aşkıyla 
tutuşturmuş, milletin geleceğiyle 
buluşturmuş ve İslam’ın mübarek 
amaçlarıyla üst üste çakıştırmıştır. 
Soluk alıp verdiği her anda, geçmi-
şin derinliğini merkezine alarak, 
halin üstünden geleceğe uzanan 
milli ve manevi geçiş noktaları 
inşa etmiş, böylelikle dün-bugün 
ve yarın dengesini çok iyi şekilde 
kurmuştur. O, bir siyasal hareketin 
mimarı olmasının yanı sıra, hayat 
çizgisi içinde yüksek ahlâkın, sağ-

lam karakterin, sarsılmaz inancın 
ve ufuk ötesini gören milli bir ön-
görünün de temsilcisidir. Yürekten 
inandığı ve gönülden bağlandığı 
Türklük sevgisi uğruna, her türlü 
meşakkati göze alabilmiş, çelikten 
iradesi ile örnek bir inanç timsali 
olduğunu her daim göstermiştir. 
Soğukkanlı ve sağduyulu analiz 
kabiliyeti, Türk milletinin değerle-
ri ve çıkarları konusundaki derin 
hassasiyeti, dostları ve hasımları 
tarafından hep kabul görmüş ve 
eninde sonunda da hakkı teslim 
edilmiştir. O’nun tavizsiz, milli, 
donanımlı, sağlam ve tutarlı siya-
seti, Türkiye’nin geleceği ve Türk 
milletinin kardeşliği için hep ümit 
kaynağı olmuştur. Ne kadar övün-
sek azdır ki, ülküleriyle Türk mil-
letinin önüne düşmüş, ülkücülü-
ğüyle Türk tarihinde sönmeyecek 
bir kıvılcım çakmıştır. Allah’a olan 
inancın, devlete olan bağlılığın, 
millete olan sadakatin birbiriyle 
çatışmadan, uyum içinde nasıl bir 
arada bulunacağını kendi yaşantı-
sı ve koyduğu ilkeleri ile herkese 
göstermiştir. Liderliği, azmi ve bil-
gisiyle herkes tarafından takdirle 
karşılanan Başbuğ Alparslan Tür-
keş, Türk-İslam aleminde milyon-
larca yüreğin sevgisini ve saygısını 
kazanmış, onun fikirlerine ve mü-
cadelesine gösterilen hürmet ve 
takdir her geçen gün daha çok art-
mıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 
Başbuğumuz merhum Başbuğ Al-
parslan Türkeş’i vefatının 24’üncü 
yıldönümünde bir kez daha rah-
met ve minnetle anıyor; Türk-İs-
lam alemine, Türk Milliyetçilerine 
ve ülkücü harekete baş sağlığı di-
liyorum. Ruhu Şad mekânı Cennet 
olsun.”
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında incelemelerde bulu-
nan Başkan Altay, Türbe çevresinde Türkiye’nin en güzel kentsel dönüşüm projesine imza atacaklarını vurguladı

Türkiye’nin en güzel
kentsel dönüşümü olacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından şeh-
re kazandırılacak yeni İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü binasında ince-
lemelerde bulundu. 

Hz. Mevlana’nın türbesinin ci-
varında bulunan bütün kötü görün-
tüleri ortadan kaldırdıklarını belir-
ten Başkan Altay, “İnşallah 2023’e 
kadar türbe civarındaki bütün alan-
larda Türkiye’nin en güzel kentsel 
dönüşümlerini inşa etmiş olacağız.” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yapımı 
sürdürülen yeni İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü binasını inceledi. İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Abdüsset-
tar Yarar ile birlikte tamamlanmak 
üzere olan binada inceleme yapan 
Başkan Altay, Mevlana Meydanı’nın 
Türkiye’nin önemli manevi merkez-
lerinden birisi olduğunu ve bölgede 
önemli kentsel dönüşüm çalışmala-
rı yürüttüklerini belirtti. 

Mevlana Çarşısı ve Altın Çar-
şı dönüşümlerinin de hızla devam 
ettiğini ifade eden Başkan Altay, 
“Meydana bakan İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü binasında da sona 
gelmiş durumdayız. İnşallah İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz 
buraya taşınacak. Cephesiyle de 

Mevlana Meydanı’na bakan tüm 
binaları böylece güzelleştirmiş olu-
yoruz.” diye konuştu. 

KONYA’NIN TİCARETİNE ÖNEMLİ 
KATKI SAĞLANACAK 

Mevlana Türbesi’nin arkasın-
daki kentsel dönüşüme başlanması 
için bu binanın tamamlanması ge-
rektiğini kaydeden Başkan Altay, 
“Kültür Müdürlüğümüz buraya 
taşındıktan sonra orada Karatay 
Belediyemiz ile büyük bir dönüşü-

mün başlangıcı yapılacak. İnşallah 
bu dönemde Hz. Mevlana’nın tür-
besinin bulunduğu civardaki bütün 
olumsuz görüntüleri ortadan kaldı-
rıyoruz. 

Gelen ziyaretçiler için yeni müze 
alanları, ticaret alanları, oteller inşa 
ediyoruz. Böylece Konya’ya gelen 
ziyaretçi sayısında çok ciddi bir artış 
olacak. Bu süreci yürütürken hem-
şehrilerimiz bizim en büyük des-
tekçimiz. Onların desteği olmasa 

biz bu süreci bitiremeyiz. İnşallah 
2023’e kadar Hz. Mevlana Türbesi 
civarındaki bütün alanlarda hem 
Türkiye’nin en güzel kentsel dönü-
şümlerini, en güzel müzelerini, en 
güzel otellerini inşa etmiş olacağız. 
Böylece Konya’mızın ekonomisine, 
istihdamına, ticaretine çok önemli 
bir katkı sağlanmış olacak. İl Kültür 
Müdürlüğü binamız şehrimize ha-
yırlı olsun.” dedi.
n HABER MERKEZİ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, 2 Nisan Dünya Otizm 
Farkındalık Günü dolayısıyla Ko-
zağaç Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi öğrencileri ile buluştu. AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Koca ve Meram Belediye 
Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve 
Aile Komisyonu üyelerinin de eşlik 
ettiği ziyarette renkli görüntüler 
ve duygu dolu anlar yaşandı.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş; AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Koca ve 
Meram Belediye Meclisi Engelsiz 
Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu 
üyeleri ile birlikte Kozağaç Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Özel 
Eğitim Uygulama Merkezi öğren-
cilerini ziyaret etti. 

2 Nisan Dünya Otizm Farkın-
dalık Günü dolayısıyla gerçekleşen 
ziyarette renkli görüntüler ve duy-

gu dolu anlar yaşandı. Öğrenciler 
ve eğitmenleriyle sohbet eden 
Başkan Kavuş, yöneticilerden de 
okul hakkında bilgi aldı. Başkan 
Kavuş ve beraberindekiler kendi-
si ile sohbet etmenin heyecanını 
yaşayan çocukları hediyelerle de 
sevindirdi.

‘BİR GÜN DEĞİL 
HER GÜN YANLARINDAYIZ’
2 Nisan Dünya Otizm Farkın-

dalık Günü’nün otizmli çocuk-
larımıza ve tüm insanlarımıza 

karşı farkındalık oluşturabilmek 
amacıyla ilan edildiğini hatırlatan 
Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, ziyaret hakkında yaptığı 
açıklamada şu görüşlere yer verdi; 
“Bizim medeniyetimiz mazlum, 
mağdur ve dezavantajlı grupları 
hatırlamayı bir güne değil, yılın 
her gününe ve günün her saatine 
yayar. Biz de beşeri ilişkilerimizi 
ve hizmet anlayışımızı buna bağ-
lı kalarak inşa ediyoruz. ‘Dünya 
Otizm Günü’ otizm farkındalığı 

oluşturmak, bununla yaşamaya 
devam eden insanlarımızı ve on-
ların ailelerini anlamak için önemli 
bir fırsattır. Bu fırsatı biz bugün 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretle de-
ğerlendirdik, çocuklarımızı mutlu 
etmeye çalıştık. Özel çocuklarımız 
ve dezavantajlı gruplarımız bize ne 
zaman ihtiyaç duyarlarsa biz ora-
da var olmaya ihtiyacı gidermeye 
çalışıyoruz. Bu hem bireysel hem 
kurumsal anlamda hep bu şekilde 
oldu. Bu tür hizmet veren okulla-

rımızın her zaman destekçisi, bize 
ihtiyaç duyulduğunda da her daim 
yardımcısıyız. 

Eğitim ve eğitime verdiğimiz 
destek bizim için değerli ve önem-
li ama özel öğrencilerimize eğitim 
veren bu kurumlar biraz daha 
önemli ve değerli. Bugüne kadar 
bunu en güzel şekliyle hissettirdi-
ğimize inanıyorum. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da bu 
hep böyle olacak.”
n HABER MERKEZİ

Başkan Kavuş’tan Dünya Otizm Günü’nde anlamlı ziyaret
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Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem kızın dedesini vurdu

Evlenmek istediği kızın kendi-
sine verilmemesi üzerine çılgına 
dönen 23 yaşındaki bir genç, ta-
bancayla açtığı ateş sonucu kızın 
dedesini ve yaşanan boğuşma sı-
rasında kendisini vurarak yaraladı.

Olay, 15.00 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi Kırbaşı Caddesi 
üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, yaklaşık bir hafta önce ailesi 
ile birlikte sevdiği kızı istemeye gi-
den M.Ö.’nün (23), olumsuz cevap 

aldığı aileyi tehdit etmeye başladı-
ğı iddia edildi. 

Aileyi tehdit etmeyi sürdüren 
M.Ö., dün akşam saatlerinde git-
tiği sevdiği kızın evini kurşunlayıp 
kaçtı. Bugün tekrar sevdiği kızın 
evinin önüne gelen M.Ö., eve yine 
ateş etmeye başladı. Bu sırada açı-
lan ateş sonucu kızın dedesi O.G. 
(77) ayağına isabet eden kurşunla 
yaralandı. Kendisine çevredekile-
rin ve kızın akrabalarının müda-

hale etmesi üzerine yaşanan ar-
bedede M.Ö., bu kez de kendisini 
bacağından vurdu. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Kan kaybeden yara-
lı M.Ö. ve O.G. olay yerindeki ilk 
müdahalenin ardından farklı has-
tanelere kaldırarak tedavi altına 
alındı.

Kızın babaannesi Hacer Ö., 
“Akşam gelmiş, kapıya vurmuş. 
Pencereye kurşun sıktı biz yine 

şikayetçi olmadık. Baktım biraz 
önce kapıya yine geldi. Oğlum 
belanı bulma git evine dedik ‘ben 
konuşacağım’ dedi. Amcası da 
buradaydı. Amcası boğazını tuttu 
buraya geldiler kan da orada. Di-
ğer yaralanan kızın dedesi, babası 
yok” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, yaralıların hasta-
neye kaldırılmasının ardından olay 
yerinde incelemelerde bulundu.
n İHA

Konya’da bir iş yerinde başından 
vurulmuş halde ölü bulunan şahsın, 
tabancayla vurularak cinayete kur-
ban gittiği ortaya çıktı. 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Sahibata Ma-
hallesi Furgan Dede Caddesi üzerin-
de bulunan bir iş hanında meydana 
geldi. 

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil 
Çağrı Merkezine, iş hanının 4. ka-
tında bulunan bir büroda yaralı bir 
şahsın olduğu ihbarı üzerine adrese 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrol-
de Süleyman Yıldız’ın (40) başından 
vurularak hayatını kaybettiği belir-
lendi. 

Olayı aydınlatabilmek için ça-
lışma başlatan polis ekipleri, şahsın 
cinayete kurban gittiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÇEYİZ 
SANDIĞININ İÇİNDE YAKALANDI
Yapılan araştırmalar neticesin-

de cinayet şüphelilerinin S.G. (25) 
ile ağabeyi H.G. (28) ve iş ortakları 
G.D. (24) olduğu, S.G.’nin ise ta-
bancayı ateşlediği saptandı. Şüp-
helileri yakalamak için harekete 
geçen polis ekipleri, olaydan sonra 
firar eden H.G.’yi evine düzenlediği 
operasyonda, çeyiz sandığı içerisine 
gizlenmiş vaziyette yakaladı. Po-
lis ekipleri, İzmir’e doğru kaçtığını 
belirlediği cinayet zanlısı S.G.’yi de 
Manisa’nın Kula ilçesinde yakaladı. 
Firari G.D.’nin ise yakalama ve suç 
aleti tabancayı ele geçirme çalışma-
larına devam edildiği öğrenildi. Gö-
zaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki 
işlemlerinin ardından adli makamla-
ra sevk edileceği bildirildi. n İHA

İzmir’de yasa dışı silah ticaretine 
yönelik yürütülen çalışmalar kap-
samında bir araç içerisinde yapılan 
aramada 60 adet ruhsatsız tabanca 
ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli 
gözaltına alındı. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Or-
ganize Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, Konya’nın Beyşe-
hir ilçesinden İzmir’e, bir kamyonet 
içerisinde yasa dışı ticareti yapılmak 
üzere çok sayıda ruhsatsız silah ta-
şındığına yönelik bilgi üzerine çalış-
ma başlattı. 

Harekete geçen ekipler, Emni-
yet Genel Müdürlüğünün PTS (Pla-
ka Tespit Sistemi) aracılığıyla tespit 
ettiği kamyoneti dün akşam saat 
22.53’te İzmir girişi otoyol üzerinde 
durdurdu. Ekipler tarafından araçta 
yapılan aramada 40 adet 9 mm çaplı 
tabanca, 20 adet 7.65 mm çaplı ta-
banca, 60 adet tabanca şarjörü ile 
50 adet 9 mm çaplı fişek ele geçiril-
di. Öte yandan olayla ilgili 4 şüpheli 
gözaltına alınırken, gözaltına alınan 
şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü 
öğrenildi. n İHA

Cinayetin zanlısı çeyiz sandığının içinde yakaladı

Yasadışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Kamyonetle otomobil
çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan 
minibüs devrildi

Kulu ilçesinde otomobil ile pi-
kabın çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 2 kişi yara-
landı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye, göre Konya istikametinden 
Kulu’ya gitmekte olan M.G. (55) 
idaresindeki 42 CJU 70 plakalı 
Volkswagen marka otomobille, 
Meteoroloji Kavşağında tali yol-
dan karşı yöne çıkmak isteyen R.V. 
(36) idaresindeki 63 PV 597 plakalı 
Nissan marka pikapla çarpıştı. Çar-

pışma sonrasında her iki araç sürü-
cüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık 
ve trafik ekibi sevk edildi. İlk mü-
dahaleleri olay yerinde yapılan ya-
ralılar Kulu Devlet Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Konya-Ankara yolunun tek 
şeridi kaza nedeniyle kapanırken 
trafik akışı tek şeritten sağlandı. 
Trafik ekiplerinin yaptığı inceleme-
nin ardından araçlar kaza yerinden 
kaldırılarak yol trafiğe tekrar açıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, seyir halin-
deki minibüsün kontrolden çıkarak 
devrilmesi sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 
Kaza, Beyşehir-Şamlar Mahallesi 
yolu evsel atık toplama merke-
zi yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, O.G. (49) 
yönetimindeki 42 ZE 654 plakalı 
minibüs, şehir merkezi istikame-

tine seyir halindeyken şarampole 
devrilerek yan yattı. Sıkışmalı kaza 
ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 
sağlık, polis ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştı-
ğı şoför mahallinden çıkarılarak 
ambulansla kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan genç kız, Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Kuzuyukusu 
arasında bulunan karayolunun kenarındaki boş arazide başından silahla vurulmuş halde bulundu

Kayıp genç kız başından 
vurulmuş halde bulundu

Ereğli ilçesinde ailesinin kayıp 
başvurusunda bulunduğu genç kız, 
başından vurulmuş halde ölü bulun-
du. Olayla ilgili aralarında genç kızın 
erkek arkadaşının da bulunduğu 3 
kişi gözaltına alındı. Olay, Ereğli ilçe-
sine bağlı Hortu Mahallesi Kuzuku-
yusu arasında bulunan karayolu ke-
narında boş arazide meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki 
Bahriye Buket İlhan dün evine dön-
meyince ailesi polise kayıp müraca-
atında bulundu. Genç kızdan haber 
alınamazken, erkek arkadaşı olduğu 
belirtilen B.B, polise giderek arkada-
şı Bahriye Buket İlhan’ın intihar et-
tiğini anlattı. Durumun bildirilmesi 
üzerine olay mahalline giden jandar-
ma ekipleri de başından vurulmuş 
vaziyette genç kızın cansız bedeniy-
le karşılaştı. Olayla ilgili genç kızın 

arkadaşı olduğu belirtilen B.B. ile 
olayın ardından arayarak yardım 
istediği arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş. 
gözaltına alındı. Şüpheli B.B’nin olay 
yaşandıktan sonra polise giderek, 
kız arkadaşı ile otomobille boş ara-

ziye gittiklerini, Bahriye Buket’in 
intihar edeceğini söyleyerek çanta-
sından tabanca çıkartıp başına ateş 
ettiğini söylediği öğrenildi. Genç 
kızın intihar etmesi üzerine panikle 
tabancayı alarak arkadaşı S.Ş’yi yar-

dım etmesi için aradığını iddia eden 
B.B, onun da babası ile birlikte gel-
diğini ve tabancayı onlara verdiğini 
söyledi. Polis merkezine gitmek için 
yola çıktıklarında arabasının yakı-
tının bitmesi üzerine yol kenarına 
bırakarak, arkadaşının arabasıyla 
polis merkezine geldiklerini anlattı. 
Şüphelilerin sakladıkları tabanca da 
kullanılmayan bir evde bulundu. B.
B’nin aracının yakıtının biterek yol 
kenarında durması ise güvenlik ka-
merasına yansıdığı ortaya çıktı.

Buket İlhan’ın sosyal medya 
hesabından gece saatlerinde yapı-
lan bir paylaşım da ortaya çıktı. “Bu 
hayata tutunmak için çok çaba sarf 
ettim. Kim ne derse desin çok uğraş-
tım” şeklinde başlayan paylaşım da 
kayıtlara geçti. Olayla ilgili soruştur-
ma devam ediyor.n İHA
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Mümin erkeklere söyle; gözlerini 
haramdan sakınsınlar! (Nur suresi, 
30) Kulak, göz ve gönül, bunların hepsi 
yaptıklarından sorumludur. (İsra su-
resi, 36) Allah, gözlerin hain bakışını 
ve kalplerin gizlediğini bilir. (Mümin 
suresi, 19) Rabbin her an gözetlemek-
tedir. (Fecr suresi, 14) Bu dört ayet, 
Müslümanların tam anlamıyla denetim 
altında sorumlu bir hayat yaşadıklarını 
ve bu sorumluluğun göze ait tarafını 
ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili ya-
sak, Mümin erkeklere söyle; gözlerini 
haramdan sakınsınlar! diye belirlen-
mekte; sorumluluk çerçevesi ise, Ku-
lak, göz ve gönül, bunların hepsi yap-
tıklarından sorumludur ayetiyle açık bir 
şekilde çizilmektedir. Gözlerin sinsi ve 
manalı bakışlarını, kullar farketmeseler 
bile Allah Teala’nın bildiği, hatta O’nun, 
kalplerin derinliklerinde gizlenen kötü 
niyetlerden de haberdar olduğu bil-
dirilmektedir. Bu, hiç kimsenin hiçbir 
şekilde ilahi denetimin dışında kalma 
şansının ve imkanının bulunmadığını 
kesin olarak ortaya koymaktadır. Bu-
nun böyle olduğunu ise Rabbin her 
an (her şeyi) gözetlemektedir ayeti 
bildirmektedir. Bu ayeti kerimeler in-
sana, gizli açık ayırımı yapılmaksızın 
en küçük teferruatına kadar bütün ha-

reketlerinin daima göz önünde ve kayıt 
altında olduğu gerçeğini en küçük bir 
tereddüde yer bırakmayacak kesinlikte 
anlatmaktadır. Sorumluluk bu çerçeve-
de kavrandıktan sonra göze ait harama 
bakma yasağını anlamak insan için 
mesele olmaktan çıkar.

Göz Zinası ile İlgili Hadis Ebu 
Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet 
edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: Ademoğlu-
na zinadan nasibi takdir olunmuştur. 
O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası 
bakmak, kulakların zinası dinlemek, di-
lin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, 
ayakların zinası yürümektir. Kalbe ge-
lince o, arzu eder, ister. Üreme organı 
ise, bunu ya gerçekleştirir, ya da boşa 
çıkarır. (Buhari, İsti’zân 12, Kader 9; 
Müslim, Kader 20-21. Ayrıca bk. Ebu 
Davud, Nikah 43)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız? Zina, 
kadın ve erkeğin meşru bir nikah ol-
maksızın cinsel ilişkide bulunmasıdır. 
Büyük günahlardandır. Özel cezası var-
dır. Hadisi şerif, bu anlamdaki gerçek 
zinanın dışında, öteki organlar için de 
birtakım meşru olmayan  suçların söz 
konusu olduğunu hatta bunlara  da bir 
anlamda zina denildiğini ortaya koy-
maktadır. Yani her organın asli faaliye-

tini meşru çerçeve dışında 
yürütmesi bir tür zina ol-
maktadır. Nitekim İmam 
Buhari bu hadisi, zinanın 
sadece üreme organıyla 
değil, göz, dil ve el gibi 
öteki organlarla da müm-
kün olduğuna dair açtığı 
bir başlık altında vermiştir. 
(bk. İsti’zan 12) Ancak bu, 
mecazen bir isimlendirme 
olarak kabul edilmektedir. 
Çünkü söz konusu organların bu suç-
ları, haram olmakla birlikte, onlar için 
hakimin uygun göreceği ta’zir cezası 
dışında ayrıca bir ceza tayin edilmiş 
değildir. Burada dikkat çeken husus, 
insanın sahip bulunduğu organların 
tabiî işlevlerini gayri meşru bir zemin-
de yapması, onları, üreme organıyla 
“meşruiyet dışına taşma” noktasında 
birleştirmesidir. Söz konusu organla-
rın bu yaptıklarına zina denilmesi işte 
bu açıdan yapılmış bir değerlendirme-
dir. Öte yandan bu organların bahis ko-
nusu fiilleri, asıl zinaya götürücü, öncü 
fiillerdir. Bu bakımdan, o kötü sonuç-
tan Müslümanlar sakındırılmış olmak-

tadır. Hadiste de açıkça 
belirtildiği gibi üreme 
organı, öteki organların 
ve özellikle kalbin, Buha-
ri’nin tercih ettiği rivayete 
göre nefsin, bu konudaki 
istek ve arzusunu fiilen 
gerçekleştirmedikçe zina 
suçu işlenmiş olmaz. 
Allah korkusu, iktidar-
sızlık, tiksinme gibi çok 
çeşitli sebeplerle tenasül 

uzvu, bütün bu istek ve hazırlıkları boşa 
çıkarabilir. O zaman öteki organların 
yaptıkları, kendi çaplarında küçük bi-
rer günah olarak kalır. Bu tür hatalara, 
“Ufak tefek kusurları dışında, büyük 
günahlardan ve edepsizliklerden kaçı-
nanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol 
olandır” (Necm suresi, 32) ayetinde 
geçtiği gibi Kuranı Kerim’in ifadesiyle 
“lemem” denilmektedir. Bir şeye bir 
anlık ilgi duyup üzerinde durmamak 
anlamından hareketle lemem, küçük 
kusurlar, küçük günahlar ve ufak-tefek 
hatalar olarak değerlendirilmiştir. As-
habı kiram arasında “tercümanü’l Ku-
ran” diye bilinen Abdullah İbni Abbas 

hazretleri, bu hadisi zikrederek, “Ebu 
Hüreyre’nin  Peygamber sallallahu 
aleyhi ve sellem’den rivayet ettiği bu 
sözdeki fiillerden daha çok, küçük gü-

nahlara (lemem) benzeyen bir başka 
fiil bilmiyorum” demiştir. (bk. Buhari, 
İsti’zan 12; Ebu Davud, Nikah 43) Doğ-
rusu da budur. Hadisi şerifin bilhassa 
son cümlesi  kalp  ya da nefis ile üre-
me organı arasında bir duygu iletişimi 
olduğunu belirlemektedir. Yani cinsel 
ilişki, aslında psikolojik yoğunlaşma 
olmadan gerçekleşmez. İstek ve arzu 
ya da şehvet duygularının yoğunlaş-
ması da her zaman sonuca ulaşmak 
için yetmez. Üreme organının, bu 
duygulara eşlik etmesi gerekir. Bu se-
beple hadiste “Üreme organı ise bunu 
ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır” 
buyurulmuştur. Diğer taraftan hadisi 
rivayet eden İmam Buhari ve Müslim, 
hadisin ilk cümlesini dikkate alarak, 
ona Sahihlerinin Kader bölümlerinde 
yer vermişlerdir. İnsanoğlunun şehvet 
ve karşı cinse ilgi duyma gibi meyillere 
yaratılıştan sahip olduğuna ve bunun 
uzantısı olarak herkesin bu duyguları-
nı tatmin yolları arayacağına, yani bu 
konuda herkesin belli bir kaderi oldu-
ğuna ve bunu Allah Tealanın bildiğine 
dikkat çekmek istemişlerdir. Takdirin 

değişmeyeceği ise “O buna mutlaka 
erişir” diye belirlenmiş bulunmaktadır. 
Bu, bir zorlama değil, olacakların önce-
den bilinip kaydedilmesinden ibarettir. 
Kader veya alın yazısı işte bu önceden 
yapılmış olan kaydın adıdır. Bütün bu 
açıklamalardan sonra hadisin manası 
şöyle olur: “Ademoğulunun zinadan 
nasibi takdir edilmiştir. Kiminin zinası 
hakiki, kimininki ise, bakılması haram 
olan kadına bakmak, zinaya dair konu-
şulanları dinlemek, yazılı veya görüntü-
lü yayınları izlemek, yabancı bir kadına 
elle dokunmak veya öpmek, zina etme-
ye gitmek gibi mecazi zinadır. Mecazi 
zinanın bütün türleri de haramdır. Kalp 
veya nefis zinayı ister ancak hakiki zi-
nanın gerçekleşmesi üreme organına 
bağlıdır. O bazan uygular bazan da bu 
istekleri boşa çıkarır.”

Hadisten Öğrendiklerimiz
1. Zina büyük günahlardandır.
2. Fiiller, sebep oldukları sonuçlara 

göre hüküm alırlar. Harama aracı olan 
her fiil haram, vacibe vesile olan fiiller 
de vaciptir.

3. Namahreme bakma, dokunma, 
tutma, öpme ve haram işlemek için 
bir yere gitme gibi gayri meşru fiillerin 
hepsi yasaklanmıştır ve bunların her 
birine mecazen zina denilebilir.

ŞEHVETLE BAKMAK

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı (KGC) Sefa Özdemir ve Yö-
netim kurulu üyelerini ziyaret eden 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük Konya genelinde eğitimde 
hiç sorunun olmadığını söyledi.

Ziyarette KGC Başkanı Sefa 
Özdemir, “Konya’da Milli Eğitim 
Müdürlüğünün başarılı hizmetler 
verdiğini belirterek, İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ve ekibi 
Konya’da başarılı hizmetler vermek-
tedir. Bu başarısında dolayı kendile-
rini kutluyorum. Başarılarının deva-
mını diliyorum. Konya basını olarak 
bizlerde Milli Eğitim Müdürlüğü 
gibi, bütün kurumlarımıza her türlü 
desteği vermeye devam edeceğiz” 
dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük Konya’da eğitimde 
sorun olmadığını kaydederek, “Mil-
li Eğitim Müdürlüğü olarak başarılı 
hizmetlerimizi ekip çalışmasıyla yü-
rütüyoruz. Ekip çalışması sayesinde 
güzel gelişmeler elde ediyoruz. Pan-
demi sürecinde şehrimizde eğitimde 
ciddi bir sorun yaşamadık. Okulları-
mızda pandemi tedbirlerine titizlikle 
uyularak eğitim hizmeti veriliyor. 
Şehir olarak her şeyi birlikte yürü-
tüyoruz. Valiliğimiz, belediyelerimiz, 
kurumlarımız, Sivil Toplum Kuru-
luşları ve basınla birlikte çalışıyoruz. 
Bizlere verdikleri desteklerden do-
layı bütün kurumlarımıza ve Konya 
basınına teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

KTÜN, Huawei ile Akademik 
Partner Anlaşması yaptı

Hüma Okulları’nda
bursluluk sınavı heyecanı

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) ile Huawei ICT Akademi 
arasında akademik partner an-
laşması yapıldı. KTÜN Teknoloji 
Transfer Ofis Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi öncülüğünde ger-
çekleşen anlaşma kapsamında 
ileri teknoloji, 5G, yapay zeka gibi 
alanlarda öğretim elemanlarına 
uluslararası geçerliliği olan eğitim 
sertifikası verilecek, bu öğretim 
elemanları da ilgili alanlarda öğ-
rencilerin yetişmesini sağlayacak.

Huawei ile Akademik tarafın-
dan yetenek geliştirmede verim-
liliği ve kaliteyi büyük ölçüde ar-
tırmak amacıyla gönüllü öğretim 
elemanlarına ücretsiz olarak swit-
ching & routing, depolama, bulut, 

WLAN, bulut bilgi işlem, büyük 
veri, IoT ve yapay zekâ alanlarında 
eğitim verilecek. Eğitim kapsamın-
da öğretim elemanları ve öğren-
cilere çevrimiçi öğrenim ve pratik 
için tek noktadan erişilebilen açık 
bir platform sunulacak.

Eğitim sonrasında sertifika 
elde eden öğretim elemanları, üni-
versite bünyesinde açılacak olan 
kurslar aracılığıyla öğrencilere ilgili 
alanlarda eğitim verecek. 

Eğitime katılan ve kurs sonun-
da belge alan öğrenciler iş hayatına 
atılırken gerekli tecrübeyi edine-
rek, Huawei ve anlaşmalı firma-
larında iş alımında öncelik sahibi 
olacak.
n HABER MERKEZİ

Konya İl Müftülüğü’nde devir teslim töreni yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun emekli olma-
sının ardından ataması gerçekleştirilen Doç. Dr. Ali Öge, bayrağı Ahmet Poçanoğlu’ndan devraldı

İl Müftüsü Ali Öge 
görevine başladı

Konya Müftülüğünde devir tes-
lim töreni yapıldı. Konya İl Müftülü-
ğü Konferans salonunda düzenlenen 
törende, Konya İl Müftüsü olarak 
atanan Necmettin Erbakan Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ali Öge görevi Konya 
eski İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’n-
dan aldı. Gerçekleştiren devir teslim 
törenine Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı ile İl Müftü 
Yardımcıları, İlçe Müftüleri ile Çok 
sayıda davetli katıldı. Gerçekleşti-
ren devir teslim töreninde konuşan 
Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, 
Konya Müftülüğüne atanmasından 
dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a teşekkür 
ederek, “Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyesi iken Konya 
İl Müftülüğü için görevlendirilmiş 
bulunmaktayım. Öncelikle böylesine 
sorumluluğu ağır, ancak şerefi bir o 
kadar yüce olan bu vazifeye şahsımı 
layık gören, bizlere güven ve itimat 
duyan başta Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere Diyanet İşleri Başkanımız Sa-
yın Prof. Dr. Ali Erbaş Hocama ve 
bütün yöneticilerimize en kalbî şük-
ranlarımı arz ediyorum. Yüce Rab-
bimiz, bu kutlu vazifemiz esnasın-
da bizleri bir an olsun istikametten 
ayırmasın. Nusret ve inayetini üzeri-
mizden eksik etmesin. Bizleri; kendi 
rızasına ulaştıracak amellere, Kon-
yalı hemşerilerimize faydalı olacak 
hayırlı hizmetlere muvaffak kılsın. 
Bu şerefli vazifeyi eda etmeye başla-
dığım gün itibarıyla, muazzez dinine 
hizmet uğrunda halis niyetlerimizi 
hayırlı akıbetlerle neticelendirmesini 
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

‘GENÇLER BİR MİLLETİN 
GELECEĞİ, EN BÜYÜK İMKÂNI VE 

ZENGİNLİĞİDİR’
Gençliğin bir milletin geleceği, 

en büyük imkânı ve zenginliği oldu-
ğuna dikkat çeken Öge, “Hedefimiz; 
insanları dünyada iyiliğe, ahirette 
kurtuluşa ulaştırmayı amaçlayan 
dinimizin kuşatıcı ve rahmet dolu 
mesajlarını toplumun her kesimine 

ulaştırmaktır. Din gönüllüleri ola-
rak bizler, bu hayat yolculuğunda 
dinimizin güzelliklerini, Peygam-
berimizin yüce ahlakını tanıtmak 
adına sorumluluk bilinci içerisinde 
çalışmanın gayreti içerisinde olaca-
ğız. Müjdeleyici; kolaylaştırıcı, bü-
tünleştirici olmak, hikmetli bir dil 
kullanmak, hizmetimizin temel şiarı 
olacaktır. Bu ulvi görevi ifa ederken 
bir taraftan cami merkezli irşat hiz-
metlerinin gelişimini sağlamak di-
ğer taraftan cami dışında; gençler, 
engelliler, dezavantajlı gruplar gibi 
toplumsal hayatın tüm katmanları-
na dokunmak için gayret göstere-
ceğiz. Gençler bir milletin geleceği, 
en büyük imkânı ve zenginliğidir. 
Aziz milletimizin ve ümmet-i Mu-
hammed’in bekası için bütün din 
gönüllülerimizle gençlerimize değer 
vermeye, onlara kucak açmaya de-
vam edeceğiz. Aile ve Dini Rehber-
lik Bürolarımız aracılığı ile ailenin 
kurulması, korunması ve güçlen-
dirilmesi hususunda dini, sosyal ve 
kültürel içerikli etkinlikler düzenle-
yerek toplumsal farkındalık oluştur-

maya özellikle dikkat edeceğiz. Başta 
şahsım olmak üzere; ilimizin en ücra 
köşesinde din hizmetleri deruhte 
eden mihraptaki imamımızdan, kür-
südeki hatibimize; Kur’an kursu öğ-
reticimizden Müftülüğümüzün her 
kademesinde görev yapan bütün 
din gönüllüsü kardeşlerimle gönül 
birliği, el birliği içerisinde hep birlik-
te nice hizmetler vereceğimizi ümit 
ediyorum. Bu duygu ve düşünceler-
le yeni görevimizin şahsıma, güzel 
şehrimiz Konya’mıza ve bütün din 
görevlisi kardeşlerime hayırlara ve-
sile olmasını Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.  Bu vesileyle, bugüne ka-
dar Konya İl Müftülüğü görevini ifa 
edip, bu görevi bugün bize bırakan 
değerli İl Müftümüz Ahmet Poça-
noğlu Hocama hizmetlerinden do-
layı şahsım ve meslektaşlarım adına 
şükranlarımı arz ediyorum.” şeklin-
de konuştu.

Konya eski İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu da görevi devralan Konya 
İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge’yi tebrik 
ederek çalışmalarında başarılar dile-
di. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüma Okulları Covid tedbirleri 
kapsamında yüz yüze bursluluk sı-
navını gerçekleştirdi. Hüma Okul-
ları 2021-2022 eğitim öğretim 
dönemi için öğrencilere yüz yüze 
bursluluk sınavı yaptı. Yoğun ilgi 
gören sınav, Covid-19 önlemleri 
çerçevesinde sınırlı kontenjan ile 
gerçekleşti. Hüma Okulları, pan-
demi dolayısıyla okullarda geçerli 
olan hijyen önlemlerini birebir uy-
guladı. Öğrenciler maske ve me-
safe kuralları gözetilerek tek tek 
içeri alındı. Sınav, kişiye özel kapalı 
kitapçıkların dağıtılmasıyla başladı. 
Bu sırada her öğretmenin eldiven 
kullanması da öğrencilerin gönül 
rahatlığı ile sınava girmesini sağla-
dı. Sınıfa alınan öğrenci sayıları az 
tutularak sosyal mesafeye dikkat 
edildi. 4. ve 5. sınıflar ilk gün, 6. ve 
7. sınıflar ikinci gün, 8. ve 9. sınıf-
lar üçüncü gün, 10. ve 11. sınıflar 
dördüncü gün olmak üzere sınav 4 
oturumda gerçekleşti. Hüma Okul-
ları Kurucu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Mehmet Birekul, “Burslu-

luk sınavı öğrenciler için güzel bir 
motivasyon ve ödüllendirmedir. 
Okulumuz adına yüz yüze bir sı-
nav gerçekleştirmiş olmanın verdi-
ği mutluluğu yaşıyorum. Yüz yüze 
sınavın öğrencilerimiz için daha 
adaletli ve avantajlı olduğunun bi-
lincindeyim. Velilerimizin de isteği 
doğrultusunda öğrencilerimizin 
emeklerinin karşılığını bu şekilde 
daha doğru alacakları kanaatine 
vardık. Pandemi sürecinde eğitime 
hız kesmeden devam ettik, ediyo-
ruz. Bugünse tüm öğrencilerimiz 
ve tüm sınıflarımız için yaptığımız 
bu sınavı önlemler çerçevesinde 
titizlikle gerçekleştirdik. Bugün 
tedbirlerle yapılan sınavın diğer se-
nelerde okullarımızda yapılmasını; 
öğrencilerimizin bahçede ve sınıf-
larında özgürce vakit geçirmelerini 
temenni ediyorum. Bu dönemleri 
öğrenci ve velilerimizin desteğiy-
le atlatacağımızdan hiç şüphem 
yok.” diyerek yeni dönem için öğ-
renci kayıtlarının hızla devam etti-
ğini belirtti. n HABER MERKEZİ

İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, KGC’yi ziyaret etti

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN



ZAYİ
Geçici Koruma Kimlik 
Belgemi kaybettim, 

hükümsüzdür.
Hasan El-Neccume
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

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

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

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

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

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

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

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

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

- Askerliğini yapmış 
- 25 yaşını aşmamış
- İyi derecede traktör kullanabilen 
- Büyükbaş hayvandan anlayan (tercihen)
- Evli olup ailesiyle çiftlikte kalabilecek

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEVSÜT GIDA HAYVANCILIK YEM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi
Kosgeb Cad. No: 68/1 Karatay/KONYA

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK 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

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

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

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-KAYNAKÇI 
-MEKANİKÇİ

-MONTAJCI (SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN)

VASIFSIZ ELEMANLAR
(18-30 YAŞ ARASI)

 ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

TEL: 0 332 342 35 80

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

SERVİS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI

VASIFSIZ
 BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR
Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
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ARANAN ŞARTLAR: • En az ilkokul mezunu, • 22-45 yaş aralığında, • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, • Kronik rahatsızlığı olmayan.
YAPACAĞI İŞ: • Üretim alanında verilen görevleri yerine getirmek

ÇALIŞMA ŞARTLARI: • 3’lü vardiya şeklinde çalışılacak. • Maaş; Net 2600 TL + AGİ
20 PERSONEL ALINACAKTIR

ARANAN ŞARTLAR: • Tercihen Teknik Lise veya Yüksek Okulların İlgili Bölümlerinden Mezun (Makine Teknolojisi, CNC, 
Kalıp, Torna-Tesviye vb. bölümler) • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayacak, 

• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, • Vardiyalı çalışabilecek, 22-30 yaş aralığında. • Sağlık sorunu olmayan.

YAPACAĞI İŞ: • Kendisine verilen iş emirlerinin başlama ve bitiş kayıtlarını doğru yapmak. • İşlenen parçaların ilgili ölçü-kontrol 
aletlerini kullanarak kontrollerini yapmak. • Üretim yaptığı makinanın tertip ve düzeninden sorumlu olmak.

• Üretim öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaştığı uygunsuzlukları amirine bildirmek.
• Üretimi teknik çizimlere uygun olarak yapmak.

ÇALIŞMA ŞARTLARI: •3’lü vardiya şeklinde çalışılacak.
SOSYAL / YAN HAKLAR

• Servis, Devam Primi ( 150 TL ), Gece Farkı ( 175 TL), , Ramazan Bayramı İkramiyesi (650 TL), 
Kurban Bayramı İkramiyesi (850 TL).

20 PERSONEL ALINACAKTIR

Dövme Biriminde Görevlendirilmek üzere;

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANMAKTADIR

3’lü vardiya şeklinde çalışılacak. Servis, Devam Primi (150 TL), Gece Farklı (175 TL), Ramazan Bayramı İkramiyesi (650 TL)
Kurban Bayramı İkramiyesi (850 TL), Yemek

FİRMAMIZIN BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Firmamızın Talaşlı imalat biriminde yetiştirilmek üzere;

CNC OPERATÖRÜ ARANMAKTADIR!
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2’nci, 3’üncü ve 7’nci Bölge Parke Taşı Temini 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    : 2021/173396
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ 
      BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cd. No:64 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 444 55 42 - 0 332 249 19 61
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : 2’nci, 3’üncü ve 7’nci Bölge Parke Taşı Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı : 142.000 m² Kilitli Parke Taşı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartnamenin 11. maddesinde yer alan tabloda bulunan 
teslim yerleri ile ihtiyaç durumuna göre idarenin göstereceği Konya Büyükşehir Belediyesine 
bağlı ilçe merkezlerinde bulunan 2’nci, 3’üncü ve 7’nci Bölge Şefliklerine (Çeltik, Tuzlukçu, 
Yunak, Akşehir, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Cihanbeyli, Kulu, Sarayönü, Altınekin ilçeleri ve 
mahalleleri) ve idarenin göstereceği parke bordür stok sahasına ve alan içerisinde bulunan 
çalışma sahalarına
ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün içerisinde işe
      başlanacaktır. İşin süresi 150 (yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)  : 26.04.2021 - 11:00
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Yerleşkesinde Bulunan İhale Şube Müdürlüğü İhale Salonu 
         (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul 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.

2’NCİ, 3’ÜNCÜ VE 7’NCİ BÖLGE PARKE TAŞI TEMİNİ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1347762

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya’nın bazı ilçeleriyle il merkezinde çeşitli temas, ziyaret ve incelemelerde bulundu. 
Esnafı da ziyaret edip sorunları dinleyen Akşener, HDP’nin kapatılması istemli iddianamenin iadesini de değerlendirdi

Esnafın sorunlarını dinledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener, Konya’da esnafı ziyaret 
ederek sorunlarını dinledi. Akşe-
ner, Yunak, Tuzlukçu ve Akşehir 
ilçelerindeki programlarının ardın-
dan Ilgın ilçesine geldi. İlçe meyda-
nındaki esnafı ziyaret eden Akşe-
ner, dinlediği sorunlara Ankara’da 
çözüm aramaya çalıştıklarını dile 
getirdi. Ardından partililerle Konya 
il merkezine gelen Akşener, Zafer 
Caddesi’nde mehter takımıyla kar-
şılandı. Akşener, bir süre vatandaş-
larla sohbet edip, sıkıntılarını dinle-
dikten sonra kentten ayrıldı.

Akşener, Konya programı kap-
samında, partililer tarafından Yu-
nak ilçe girişinde meşalelerle karşı-
landı. Kalabalık bir araç konvoyuyla 
Tuzlukçu ilçesine gelen Akşener, 
Belediye Başkanı Nurettin Akbu-
ğa’yı makamında ziyaret etti ve ça-
lışmaları hakkında bilgi aldı.

Anayasa Mahkemesinin, 
HDP’nin kapatılması istemiyle ha-
zırlanan iddianameyi iadesine iliş-
kin Akşener, “Yargıtay Başsavcılı-
ğının iddianamesindeki eksikliklere 
yönelik, Anayasa Mahkemesi ra-
portörünün, bu eksikliklerin düzel-
tilmesi amacıyla geriye gönderdi-
ğine dair bir bilgim var. Dolayısıyla 
buradan baktığınız zaman normal 
bir prosedür gibi görünüyor.” dedi.

Meral Akşener, ziyaret çıkışın-

da gazetecilere yaptığı açıklamada, 
ocak ayından bu yana şehir şehir, 
ilçe ilçe gezerek, esnafı ziyaret etti-
ğini anımsattı.

Esnafı gezerken, işsiz gençlerle, 
çiftçilerle, üreticilerle konuştukla-
rını ifade eden Akşener, görüşme-
lerle ilgili çözüm önerilerini de grup 
toplantısında dile getirdiklerini söy-
ledi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN, 
HDP’NİN KAPATILMASI İSTEMLİ 

İDDİANAMEYİ İADESİ
Akşener, bir gazetecinin, 

“HDP’nin kapatılmasına ilişkin 
Cumhuriyet Başsavcılığının verdi-
ği iddianame Anayasa Mahkemesi 
tarafından iade edildi. Bu karara 
tepki gösteren Sayın Devlet Bahçeli 
de Anayasa Mahkemesi’nin kapa-

tılması çağrısında bulundu. Nasıl 
değerlendirirsiniz?” sorusuna, şu 
yanıtı verdi: “Ben hukukçu değilim. 

Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığının 
iddianamesindeki eksikliklere yö-
nelik, Anayasa Mahkemesi raportö-

rünün, bu eksikliklerin düzeltilmesi 
amacıyla geriye gönderdiğine dair 
bir bilgim var. Dolayısıyla buradan 
baktığınız zaman normal bir pro-
sedür gibi görünüyor. Bir de Sayın 
Bahçeli sürekli olarak ‘Hadi hadi, 
kapatın kapatın’ dediği için yaptığı 
baskı yüzünden Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcısı çok hızlı hazırlamış, 
eksiklikler olmuş, muhtemelen 
bunlar yeniden gözden geçirilecek-
tir.”

‘HUKUKÇULAR İKİYE 
BÖLÜNMÜŞ DURUMDA’

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin, ikinci kez, Anayasa 
Mahkemesi’nin kapatılmasını talep 
ettiğini hatırlatan Akşener, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Burada iki şey 
var. Birincisi Sayın Bahçeli, çok mü-

barek bir isim olarak tanımladığı, 
muhterem bir isim olarak tanımla-
dığı ve 2023’te Cumhur İttifakı’nın 
cumhurbaşkanı adayı olarak ilan 
ettiği Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan Beyefendi’nin ikinci defa, yani 
anayasa ile ilgili bir sorun olduğu 
ve ikinci defa seçilip seçilmeyeceği 
konusunda Türkiye’de hukukçular 
ikiye bölünmüş durumda. 

Böyle bir pozisyonda çok muh-
terem ve çok mübarek kabul ettiği 
cumhurbaşkanı adayının üzülme-
sini muhtemelen istemediği için 
‘ne olur, ne olmaz’ diye bugünden 
Anayasa Mahkemesi’ni taşlamaya 
ve oklamaya başladı. Bu tür çok üst 
perdeden ve racon kesen davranış 
biçimlerinin hukuka, demokrasiye 
ve insan haklarına, hiçbir şeye, 150 
yıllık demokrasi tarihimize, eksik 
gedik de olsa uymadığını söyleye-
bilirim. 

Son hadiselere baktığımız za-
man, ben, kendisinin bir yakın 
arkadaşının kız kardeşi olarak, 
kendisini evine dönmeye davet edi-
yorum. Çok yorgun olduğunu an-
ladım. Dolayısıyla evine dönmeye, 
biraz tefekküre ve evinde dinlen-
meye davet ediyorum.” Akşener, 
daha sonra Akşehir ilçesine geçerek 
esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla 
görüştü.
n AA

Kazada ölen astsubay toprağa verildi

Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Gözaltına alınan 17 kişiden 12’si tutuklandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 
geçirdiği trafik kazası sonucu şehit 
olan Jandarma Astsubay Çavuş Ci-
hat Çevik, memleketi Karaman’ın 
Sarıveliler ilçesinde gözyaşları ara-
sında toprağa verildi. 

Edinilen bilgiye göre, Jandar-
ma Astsubay Çavuş Cihat Çevik, 
kendi aracıyla Tunceli’den İzmir’e 
eğitime giderken Sivas’ın Geme-
rek ilçesinde geçirdiği trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetti. 

Dün gece ilçeye getirilen Jan-
darma Astsubay Çavuş Cihat Çe-
vik’in cenazesi, cenaze namazı için 
Civler köyü ilkokulu bahçesine 
getirildi. Cenaze namazına şehi-
din ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz 
öncesi Cihat Çevik’in Türk bayra-
ğına sarılı tabutuna sarılan ailesi 

gözyaşlarına hakim olamadı. Kılı-
nan cenaze namazın ardında şehit 
askerin cenazesi köy mezarlığında 
son yolculuğuna uğurlandı. Astsu-

bay Çavuş Cihat Çevik’in yaklaşık 
2 ay önce komando eğitimini ta-
mamlayarak Tunceli’de göreve 
başladığı da öğrenildi.n İHA

Aksaray’da geri dönüşüm de-
posunda çıkan yangında 1 depo, 1 
vinç, 1 baraka ve 300 tona yakın 
geri dönüşüm maddesi alev alev 
yanarak kül oldu. Yangın, Yeni Sa-
nayi Mahallesi 2047 Sokakta bulu-
nan bir geri dönüşüm deposunda 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Gencay 
S.’ye (24) ait plastik ve kağıt geri 
dönüşüm deposunda henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle yangın 
çıktı. Kısa sürede alevlere teslim 
olan tesisi devriye atan polis ekip-
leri fark etti. 

Polis ekiplerinin haber vermesi 
üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Aksa-
ray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
ekipleri çok sayıda araçla yangına 
müdahale etti. Yangında, ana depo 
olarak kullanılan müstakil yapı, 

geri dönüşüm maddelerinin taşın-
dığı park halindeki vinç, 1 baraka 
ve 300 tona yakın geri dönüşüm 
maddesi alev alev yandı. Kentte 
geceyi aydınlatan alevler 1 saat 

süren çalışma sonucu kontrol al-
tına alındı. Yangında büyük çapta 
maddi hasar oluşurken soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 
uyuşturucu operasyonunda 17 kişi 
gözaltına alındı, şüphelilerin 12’si 
çıkarıldıkları mahkemece tutuk-
landı. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Grup Amirliği ekipleri 29 
Mart’ta Ereğli’de belirlenen adres-
lere operasyon düzenledi. 

Uyuşturucu ticareti yapanlar 
ve torbacı olarak tabir edilen sokak 
satıcılarına yönelik yapılan operas-
yonda, gözaltına alınan şahıslar-
dan 33.86 gram esrar, 54.67 gram 
eroin, 32.73 gram metamfetamin, 
705 adet sentetik ecza hap mad-
desi, 9.52 gram sentetik kannabi-
noid, 1 adet hassas terazi ve 7 adet 
silah ele geçirildi. Operasyonlarda 

17 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 
17 kişi emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından dün 
adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 
12’si çıkarıldıkları mahkemece 

tutuklanarak cezaevine gönderi-
lirken, 1 kişi savcılıkça serbest, 4 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.
n İHA
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Henüz 1 yaşındayken otizm belirtileri gösteren Barış ailesinin çocukları Mert Ege, yaklaşık 6 yıl süren tedavi sürecinin 
ardından sağlığına kavuştu. Erken tanı sayesinde otizmi yenen 7 yaşındaki Mert Ege, ailesinin mutluluk kaynağı oldu

Erken tanıyla otizmi yendi

Konya’da oturan 7 yaşındaki 
Mert Ege Barış, erken tanı, tedavi, 
eğitim ve ailesinin ilgisi sayesinde 
otizmi yenmeyi başardı. Barış ai-
lesinin 3 çocuğundan en büyüğü 
Mert Ege, otizmin ilk belirtilerini 1 
yaşında göstermeye başladı.

Mert’in tepki verme, duygu-
sal bağ kurma ve odaklanma gibi 
konularda sorunlar yaşadığını fark 
eden ailesi, doktor yakınlarının tav-
siyesiyle gittikleri hastanede, otizm 
tanısıyla yüzleşti. Küçük Mert Ege 
için konulan tanı, yaklaşık 6 yıl sü-
ren tedavi ve eğitim sürecinin ar-
dından kaldırıldı.Anne Zeynep Ye-
tişir Barış, bu hastalıkta ailelerin, ilk 
başta reddetme psikolojisiyle ‘Ona 
çekmiştir, buna çekmiştir’ diyerek 
durumu mümkün olduğunca er-
telediğini ancak iyileşmede başarı 
için erken tanının çok önem taşıdı-
ğını söyledi.

Otizmin yaşam tarzını tama-
men değiştiren bir rahatsızlık ol-
duğunu anlatan Barış, “İstanbul’da 

yaşıyorduk ama Konya’ya taşındık. 
Çünkü İstanbul şehir olarak kalaba-
lık, çocukların kapalı alan sıkıntısı 
var. Otizm, tek başına çocuğu de-
ğil tüm aileyi etkileyen bir durum. 
Otizm geçici bir şey değil, şekil de-
ğiştirerek çocukla büyüyen bir şey. 
Otizmi aşmanın en kesin yöntemi 
erken tanı ve doğru eğitim.” dedi.

Mert Ege’nin, tanı konulduktan 
sonra farklı kurumlarda tedavi ve 
eğitim almaya başladığını, son 4 
yıldır da Konya’da bu alanda hiz-
met veren Selçuklu Otizmli Birey-
ler Eğitim Vakfında (SOBE) eğitim 
aldığını anlatan Barış, gördüğü 
eğitim ve tedavisinin ardından oğ-
lunun 7 yaşında hastalığı yendiğini, 
Mert Ege’nin şimdi mutluluk kay-
nakları olduğunu bildirdi.

Barış, Mert’ten 3 yaşına kadar 
duygusal bir karşılık alamadıkla-
rını belirterek, şöyle devam etti: 
“Çocuğumuzu sonsuz seviyoruz 
ancak ufacık bir karşılık alamıyor-
duk. 3 yaşındayken Ege’nin ilk defa 

duygusal temas gösterip öptüğü 
kişi kardeşi oldu. Ege’nin eskiden 
hayatındaki insan sayısı çok azdı, 
şimdi çok sosyal bir insan. Otizmde 
kardeş çok önemli, kardeşi yoksa 
eline alıp sevebileceği sorumlu-
luğunu alabileceği bir hayvanının 
olması önemli.” Mert’in konuşma-
ya ilk kez 4 yaşlarında başladığını 
söyleyen Barış, şunları anlattı: “Hiç 

anne dememişti, bu, anne olduktan 
4 yıl sonra duyduğum bir kelimey-
di. Ben ‘bu hafta 5, ikinci hafta 15 
kelimeye çıktık’ diye konuştuğu ke-
limeleri sayardım. Her hafta söyle-
yebildiği kelimeleri üst üste koyar-
dık. Bir arkadaşım ‘Dantel örmeye 
benziyor’ demişti. Çok zor ve yavaş 
ilerliyor ancak bitirdiğiniz zaman 
çok güzel bir şey çıkıyor ortaya.”

‘TELEFONLARI DAHİ EVDE İHTİYAÇ 
HALİNDE GİZLİ GİZLİ KULLANDIK’

Mert Ege’nin babası Erol Barış 
da son 4 yıldır SOBE’de Mert için 
hazırlanan eğitim programıyla hızlı 
ilerlediklerini söyledi. Tedavi süre-
cinde telefon ve tablet gibi elektro-
nik cihazlardan Mert’i olabildiğince 
uzak tuttuklarını dile getiren Barış, 
“Tedavi ve eğitim sürecinde tele-

fonları dahi evde ihtiyaç halinde 
gizli gizli kullandık. Bunların yanın-
da beslenmeyle ilgili önemli tavsi-
yeler aldık, eğitim ve tedavisinin 
sonunda da Mert Ege’deki belirgin 
davranış bozukluklarını düzeltmeyi 
başardık.” diye konuştu.

SOBE’de eğitmenlik yapan 
Medine Doğan ise otizmde erken 
tanının çok önemli olduğunu anlat-
tı. Mert Ege’de kısa sürede olumlu 
gelişmeler gördüklerini ve eğitim-
leri sağlığına kavuşarak tamamla-
masına şahit olduklarını ifade eden 
Doğan, “Oyuncaklarla ilgisi çok 
güzeldi fakat nasıl oynayacağını 
bilmiyordu. İnce motor becerile-
ri zayıftı, öğrencinin ihtiyaçlarına 
göre bireysel eğitim programı ha-
zırlayıp uyguladık. Aileyle iş birliği 
içinde çalıştık. Mert Ege’nin artık 
otizm raporu kalktı, çok mutluyuz. 
Yaşıtlarıyla aynı seviyede hatta bazı 
becerileri yaşıtlarının da üst seviye-
sinde, darısı diğer çocuklarımızın 
da başına inşallah.” dedi. n AA

Bozkır çiftçisine 8 bin 
500 fidan dağıtıldı

CHP Beyşehir Teşkilatı 
gıda yardımı yaptı

Bozkır ilçesinde Bozkır Gıda 
Tarım ve Orman İlçe Müdürlü-
ğü Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı 
üreticilere, 8 bin 500 adet ücretsiz 
fidan dağıttı. Bozkır İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün, Bozkır Zi-
raat Odası Başkanlığı ve Bozkır Be-
lediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği 
fidan dağıtımında, ÇKS’ye kayıtlı 
üreticilere 7 bin ceviz, bin leylak 
ve 500 karaçam fidanı dağıtımı 
gerçekleştirildi. Bozkır İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Halil Durmuş, 
yaptığı açıklamada “Bugün üretici-
lerimize ücretsiz olarak fidan dağı-
tımı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 
ve dünyanın yaşadığı bu pandemi 
döneminde üretimin önemi bir kat 
daha ortaya çıktı. Kurum ve pay-

daşlarımızla ilçemizde ceviz yetişti-
riciliğinin artırılması adına ÇKS’ya 
kayıtlı talep eden tüm çiftçilerimize 
dağıttık. Arıcılıkta önemli bir paya 
sahip olan Bozkırlı arıcılarımıza 
destek olmak içinde bin adet leylak 
fidanın dağıtımı gerçekleştirerek 
bölgede nektar artışının artarak 
bal üreticisi çiftçilerimize de fayda 
sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Bozkır ilçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü bahçesinde gerçek-
leştirilen etkinliğe, Bozkır Beledi-
ye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır 
Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, 
Bozkır İşletme Şefi İbrahim Ka-
rışoğlu, Bozkır Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Hüseyin Dumru ve çok 
sayıda çiftçi katıldı. n AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Beyşehir İlçe Teşkilatı tarafından 
ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sa-
hiplerine kuru gıda yardımında bu-
lunuldu. CHP Beyşehir İlçe Başkanı 
Rıdvan Şenyurt, yaptığı açıklama-
da, partili 8 yardımseverin maddi 
destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere 
yardım paketlerini ulaştırdıklarını 

belirtti. Şenyurt, “Bu kapsamda 
yerel küçük esnaflarımızdan 120 
gıda paketi tedarik edip, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın evlerine 
kadar götürdük. Geçirdiğimiz bu 
zor günlerde, vatandaşlarımızın 
yüzlerinde bir gülümseme oluştu-
rabildiysek ne mutlu bizlere.” diye 
konuştu. n AA

Kış turizminin alternatif yerleri arasına girmeyi hedefleyen Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi, 
doğal pistlerinde misafirlerine kayak keyfi imkanı sunuyor. Aladağ, Nisan ayında da kayak imkanı sunuyor

Kış turizminin yeni
gözdesi olma hedefi

Konya’ya 65 kilometre uzaktaki 
2 bin 385 metre rakımlı Aladağ, pist 
uzunluğu, kar yapısı ve doğa harika-
sı güzelliğiyle dikkati çekiyor. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında uygulanan sokağa çık-
ma kısıtlaması nedeniyle sezonu bu-
ruk geçiren Aladağ, hafta sonunda 
az da olsa turizm acentelerinin orga-
nizasyonuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bu yıl kar yağışı az ve geç düşmesiy-
le de sezonu sakin geçiren merkez, 
toprak yapısı ve rakımın da etkisiy-
le uzun süre erimeyen, kalınlığı iki 
metreyi bulan kristal kar özelliğiyle 
gelecek yıla iddialı hazırlanıyor.

BELEDİYEYE TELEFON YAĞIYOR
Derbent Belediye Başkanı Hü-

seyin Ayten, bölgeye gelen ziyaret-
çilerin 300 metre uzunluğundaki 
doğal pistlerde kayak keyfi yaşadı-
ğını söyledi. Merkezin devam eden 
altyapı ve tesisleşme yatırımlarının 
tamamlanmasıyla ülkenin önemli 
kış turizmi lokasyonunda olmasını 

amaçladıklarını anlatan Ayten, “Kar 
yağışı geç geldi. Bahar ayında olma-
mıza rağmen mükemmel kar yağdı. 
Yukarı kesimlerde daha yoğun kar 
örtüsü var. Turizm acenteleri ve in-
sanlar sürekli belediyeyi arıyor, bu-
radaki durumu ve tesisleri soruyor. 
Gelecek yıl salgının bitmesiyle po-
tansiyelin daha da artacağını düşü-
nüyorum.” diye konuştu.
İLÇEDEN ZİRVEYE 7 KİLOMETRELİK 

GENİŞ PLATFORMDA 
SICAK ASFALT YOL YAPILDI

Ayten, bölgenin nitelikli merkez 
olması için yerel yönetimlerce yo-
ğun çabanın yürütüldüğüne dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Buranın 
tahsis sorunu vardı, onu çözdük. Yol 
büyük sıkıntıydı, turizm standartla-
rında sıcak asfalt yapıldı. İlçe mer-
kezinden tesislere 7 kilometre geniş 
platformda sıcak asfaltla konforlu 
ulaşım imkanına kavuştu. Elektrik 
ihalesi de tamamlandı. Büyükşehir 
belediyemizin sosyal tesis projesi 

bitti, ihale aşamasına geldi. Telefe-
rik yatırımının da buranın yoğun ilgi 
görmesinden, kısa sürede gerçekle-
şeceğini düşünüyorum.”

‘TALEPLERE BİR AN ÖNCE 
CEVAP VERMEK İÇİN 

YOĞUN MÜCADELEMİZ VAR’
Salgın tedbirleri kapsamında bu 

yıl yeterli ilgiyi göremediklerini ak-
taran Ayten, “Geçen yıl bir günde 
ortalama 13-14 bin kişi geldiği oldu. 
Bu yıl yağışlar da geç geldi. Yukarıda 
müthiş kar var. Kış turizminde iddi-
alı ve potansiyeli yüksek bir yer. İn-
sanların doğaya bir özlemi var. Doğa 
manzarası da mükemmel. Taleplere 
bir an önce cevap vermek için yoğun 
mücadelemiz var.” ifadelerini kul-
landı.

‘SEZON 1 AY DAHA SÜRER’
Turizmci Cengiz Özmen de so-

kağa çıkma kısıtlamasında tur zi-
yaretçisi getirdiklerini ifade ederek, 
“Ziyaretçilerimiz burayı beğeniyor, 
telesiyej ve teleferik eksiği var. Ka-

yan yorulunca bırakıyor. Bunlar ya-
pıldığında burası Erciyes ve Uludağ’ı 
aratmayacak güzellikte bir yer. Bu-
rası ilerleyen yıllarda yoğun ilgi gö-
recektir. Yollar yapıldı, sezonun son 
dönemindeyiz ancak kar yoğunluğu-
na göre sezon 1 ay daha sürer.” diye 
konuştu.

‘BEKLENTİMİZ DÜŞÜKTÜ 
ANCAK ÇOK BEĞENDİK’

Eşiyle hafta sonunu değerlen-
dirmek için Aladağ’a gelen Gökhan 
Baş da adını ilk kez duydukları kayak 
merkezinden etkilendiklerini belirte-
rek, “Diğer kayak merkezlerine git-
miştik. Beklentimiz düşüktü ancak 
çok beğendik. Buraya yatırım gere-
kiyor. Zamanla çok daha güzel ola-
caktır. Birçok pisti var, kaydık. Tur 
sorumlusu geçenlerde bu kadar kar 
olmadığını, bu hafta içinde düşen 
karla ortamın bu seviyeye geldiğini 
söyledi. Hoşumuza gitti, tavsiye ede-
ceğimiz yer.” yorumunda bulundu.
n AA



13 3 NİSAN 2021HABER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karapınar’da yapımı devam eden, “dünyanın en büyük güneş enerjisi 
santrali olması” planlanan tesiste 2 yıl içerisinde 1000 megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi

Dünyanın en büyüğü olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanı Fatih Dönmez, çeşitli program 
ve açılışlar için Konya’ya geldi. İlk 
olarak Konya Valiliğini ziyaret eden 
Bakan Fatih Dönmez, ardından 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen Enerji Koordinasyon Top-
lantısı’na katıldı. Programda ko-
nuşan Bakan Dönmez, Konya’nın 
2002 yılında kamu ve özel sektörde 
11 milyon liralık yatırım alırken, 
bu alanda 2020 yılında 1 milyar 
42 milyon liralık yatırım yapıldığını 
söyledi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, Konya Valili-
ğine ziyarette bulundu. Dönmez, 
bazı temaslarda bulunmak ve 
GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji 
Teknolojileri Merkezi açılış töreni-
ne katılmak için geldiği Konya’da 
Valiliği ziyaret etti, Şeref Defteri’ni 
imzaladı.

Ardından Konya Valisi Vah-
dettin Özkan’la, şehirdeki projeler 
ve yatırımlar hakkında bir süre gö-
rüşen Dönmez’e, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile bazı milletvekilleri 
de eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez daha sonra, 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen Konya Enerji Koordinas-
yon Toplantısı’nda, şehirdeki enerji 
sektörü temsilcileriyle bir araya 
geldi. 

Basına kapalı gerçekleşen top-
lantı sonrası gazetecilere açıkla-
malarda bulunan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Konya’da bugüne kadar yapılan 
yatırımları, faaliyetleri ve yapıla-
cak projeleri değerlendirdiklerini 
söyledi. Bakan Dönmez, Konya’da 
2021 yılı içerisinde elektrik ve do-
ğal gazda yatırım hedeflerinin 612 
milyon lira olduğunu belirterek, 
şehirde 4 biyokütle, 2 hidroelekt-
rik, 2 rüzgar ve 1 termik santrali 
olduğunu söyledi.

Konya’nın enerji ve tabii kay-
naklar alanında kamu ile özel sek-
törde, 2002’de 11 milyon liralık 
yatırım aldığını hatırlatan Dönmez, 
“2020’de 1 milyar 42 milyon liralık 
yatırım yapmışız. Toplam 18 yılda 
yapılan yatırım miktarı da 6 milyar 
lira civarında. İnşallah bu yıl içeri-
sinde yatırım hedefimiz 612 milyon 

lira. Bu, elektrik ve doğalgaz yatı-
rım hedefimiz.” ifadesini kullandı.

Konya’nın hem sanayi hem ta-
rım hem de bir turizm kenti oldu-
ğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle 
konuştu: “Konya aynı zamanda 
bir enerji kenti. Konya’mız, başta 
güneşi olmak üzere, yenilenebi-
lir enerji potansiyelinin en yüksek 
olduğu kentlerimizden bir tanesi. 

Bu hassasiyetlerinden dolayı yerel 
yöneticilerimize de teşekkür ediyo-
rum. Şu anda Konya sınırları içeri-
sinde dünyadaki en büyük güneş 
enerjisi santralinin inşaatı devam 
ediyor. Konya Karapınar’da tam 
1000 megavat kurulu gücündeki 
tesisin yapımı devam ediyor. Geç-
tiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın teşrifleriyle güneş paneli üre-

tim fabrikasını hizmete almıştık. O 
günden itibaren santral sahasında 
güneş panelleri monte etmeye ve 
elektrik üretmeye başladık. İnşal-
lah 2 yıl içerisinde bu 1000 mega-
vatlık kurulu gücü de tamamlamış 
olacağız. Ayrıca 4 tane biyokütle 
santralimiz var ki daha çok hayvan-
sal atıkların bertarafı ve değerlen-
dirilmesi kapsamında. 90 mega-

vatlık bir tesisten bahsedebiliriz. 2 
hidroelektrik santralimiz, 2 rüzgar, 
1 termik olmak üzere toplamda 
1580 megavatlık bir kurulu gücü-
müz de söz konusu.”

‘KONYA NÜFUSUNUN 
YÜZDE 68’İ KALİTELİ VE ÇEVRECİ 

ENERJİ KULLANIYOR’
Konya’da 4 adet biyokütle sant-

rali olduğunu anlatan Dönmez, 
“Daha çok hayvansal atıkların ber-
tarafı ve değerlendirilmesi konu-
sunda 90 megavatlık bir tesisten 
bahsedebiliriz. 2 tane hidroelektrik 
santralimiz, 2 tane rüzgar 1 tane 
termik olmak üzere toplamda bin 
580 megavatlık bir kurulu gücü-
müz de söz konusu. Konya 2004 
ve 2005 yılından bu yana doğal 
gaz kullanan illerimizden bir tanesi. 
Bugüne kadar da 15 ilçeye yakla-
şık Konya nüfusunun yüzde 85’ine 
denk gelen kısımda doğal gaz eri-
şim söz konusu. Konya nüfusunun 
hali hazırda yüzde 68’i de çağdaş, 
kaliteli ve çevreci kullanır hale gel-
di. Geriye kalan 16 ilçemizde ne 
olacak? İşte bugün burada yerel 
yöneticiler ve sektörümüzün tem-
silcileri ile birlikte kalan ilçelerimize 
ne zaman nasıl doğal gaz götürebi-
liriz bunun müzakerelerini yaptık. 
Öncelik tabii ki nüfusu daha yüksek 
olan ilçelerimizden başlamak sure-
tiyle ilçelerimize de zaman içerisin-
de planlamayla doğalgazı ulaştır-
mış olacağız” diye konuştu.
n AA - İHA

‘Ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya devam ediyoruz’

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından açıklanan 2021 
yılının Mart ayı İhracat rakamları-
nı değerlendiren Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “Mart ayında Türkiye’nin 
ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayı-
na göre yüzde 42,2’lik artışla, 18 
milyar 985 milyon dolara ulaşarak 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
aylık ihracat rakamına ulaşmış-
tır. Ocak - Mart döneminde 2020 
yılındaki ilk çeyreğe göre yüzde 
17,3’lik artışla 50 milyar 23 milyon 
dolarlık ihracatla da tüm zamanla-
rın en yüksek ilk çeyrek rakamına 
imza atmıştır” dedi. 

Konya’nın ise geçtiğimiz ay, 
yüzde 69,5 oranında artışla 284 
milyon dolarlık bir ihracat gerçek-
leştirdiğine dikkat çeken Okka, 
“En fazla ihracat yapan ilk on şehir 
arasında yer almaya devam eden 
Konya, Türkiye ihracatından aldığı 
payı da yüzde 1.67’ye çıkartmıştır. 
Konya’nın ihracatı 2021 yılının Şu-

bat ayına göre de yüzde 33,57 ora-
nında artış olurken, 2021 yılı ilk üç 
aylık ihracat rakamı da 700 milyon 
570 bin dolara ulaşmıştır. Konya, 
yine Mart ayında 284 milyon do-
lar ihracatla tarihinin en yüksek 
ihracat oranına elde etmiştir. 2020 
yılında, Pandeminin etkisiyle dün-
ya ülkelerinin ekonomi ve ticare-
tin daralırken Konyalı sanayici ve 
iş adamlarımız herşeye rağmen 
üretmeye devam etmiştir. Yıl so-
nunda belirlediğimiz hedeflerimize 
emin adımlarla ilerlemeye devam 
edeceğiz. İnanıyoruz ki, 2021 yılı 
sonuna kadar şehrimiz yeni re-
korlara imza atacaktır. Her yıl ülke 
ekonomisine ciddi katkı sağlayan 
Konya, 2021 yılında iller arasın-
daki sıralamasını da daha üst sevi-
yelere çıkaracaktır. Ülkesi ve şehri 
için çalışan, tüm sanayicilerimizi, 
işadamlarımızı ve çalışanlarını teb-
rik ediyorum. Büyük ve güçlü Tür-
kiye olma yolunda, var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Kuruluşunun 55’inci yılında farklı sektörlerde büyük yatırımlara imza atmaya devam eden Koyuncu Grup, bu kap-
samda öncelikle domates üretimi gerçekleştirilecek olan jeotermal ısıtma sistemli sera yatırımı için çalışmaya başladı

Koyuncu Grup’tan
dev bir yatırım daha

55inci kuruluş yılını yeni yatı-
rımlarla taçlandıran Koyuncu Grup, 
öncelikle domates üretimi gerçek-
leştireceği jeotermal ısıtmalı tekno-
lojik sera yatırımına başladı. Afyon 
Sandıklı’da toplam 140 dönüm arazi 
üzerinde gerçekleştirilecek modern 
sera yatırımının anahtar teslim inşa-
atının tamamlanması için de sektö-
ründe öncü firmalardan Gen Group 
Tarım Yatırımları A.Ş. tercih edildi.

‘TÜRKİYE’NİN İHRACATINA 
KATKI SAĞLAYACAĞIMIZ 

İÇİN HEYECANLIYIZ’
Gerçekleştirilen imza törenin-

de konuşan Koyuncu Grup Tarım 
Grup Başkanı Merve Turgut, tarım 
sektöründe ilk yatırımları olduğu 
için heyecanlı ve gururlu olduklarını 
belirtti. 

Merve Turgut Türkiye’nin tarım 
ürünlerinde özellikle de domates 
ihracatında marka ülke konumuna 
geldiğini ifade ederek şunları söyle-
di: “Domatesin kullanım alanı tüm 
dünyada hızla genişliyor. Dünyanın 
farklı mutfaklarında tüketim mik-
tarları artıyor. Isıyı ve ışığı seven bir 
bitki olduğu için Türkiye’nin önün-
de daha büyük fırsatlar olduğunu 
düşünüyoruz. Bu sebeple jeotermal 
kaynağın ve ışıklanmanın yüksek 
olduğu Sandıklı ilçesini tercih ettik. 
Modern seraların en büyük avantajı 
mevsimsel değil her mevsim ürün 
hasat edebilmenizdir. Modern top-

raksız tarım yöntemleri ile ilk aşa-
mada salkım domates üreteceğiz. 
Kasım 2021’de devreye alınması 
planlanan 100.000 metrekarelik 
üretim alanına sahip seramızda 
2022 yılının ilk aylarında hasat yap-
mayı hedefliyoruz. Yıllık üretim 
hedefimiz 6 milyon kg domates. 
Bombus arılarının döllenmeyi sağ-
ladığı tamamen biyolojik mücadele 
ve %100 otomasyon sistemleriyle 
bitkiler için en doğru iklimlendir-
meyi sağlayarak doğal ürünler elde 
edeceğimiz bir üretim tesisi olacak. 
Üretimimizin önemli bir kısmını 
başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri 
ile Rusya olmak üzere pek çok ülke-
ye ihraç edeceğiz. Yaklaşık 60 mil-
yon TL tutarındaki bu yatırımda 120 
personel istihdam edeceğiz. İstihda-

mın büyük bölümü kadınlardan olu-
şacağı için bizim için ayrı bir değere 
sahip. Bu yatırımımızın başarıyla 
hayata geçmesinin ardından tarım 
sektöründe yeni yatırımları da gün-
demimize alacağız. Ülkemize şimdi-
den hayırlı olmasını diliyorum.” 
‘ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM OLACAK’

Koyuncu Seracılık yatırımı için 
kendilerinin tercih edilmesinden 
dolayı çok mutlu olduklarını belirten 
Gen Group Tarım Yatırımları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Gökhan Gösterişli teknolojik alt ya-
pısı ve otomasyon sistemi ile örnek 
bir yatırım gerçekleşeceğini söyledi. 
Sera teknolojileri alanında dünyanın 
pek çok ülkesinde projeler gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Mustafa 
Gökhan Gösterişli şöyle konuştu: 

“Koyuncu Grup gibi büyük bir aile-
nin tarımsal üretime yatırım yapma-
sı bizi çok memnun etti. Çünkü ül-
kemizin modern tarımsal üretimde 
çok güçlü bir konuma ulaşması ge-
rekiyor. Bölgemizdeki ülkelerin ta-
rımsal ürünlere ihtiyaçları artarken 
bu ihtiyaçlara en iyi ve en hızlı şe-
kilde yanıt verebilmeliyiz. Koyuncu 
Grup için gerçekleştireceğimiz sera 
yatırımı için tüm tecrübelerimizi ve 
güncel teknolojileri seferber edece-
ğiz. İnanıyorum ki tamamlandığında 
örnek bir yatırım olacaktır. Böylesi-
ne önemli bir yatırım için firmamızı 
tercih eden Koyuncu Grup yönetici-
lerine teşekkür eder, kendilerine ve 
ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen kontrollü normalleş-
me döneminde tematik denetleme 
modeline uygun olarak ilçede faali-
yetlerine başlayan internet kafeleri 
ve çay bahçelerin, nikah salonlarını 
denetledi.

Pandemi döneminde denetim-
lerini aralıksız bir şekilde sürdüren 
Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri kontrollü normalleşme 
döneminde denetimlerini hızlandır-
dı. Gerekli kural ve uygulanması ge-
reken unsurların ön planda olduğu 
denetimlerde zabıta ekipleri kısıtla-
ma dönemi sonrası yeniden açılan iş 

yerlerini ziyaret ederek alınan ted-
birleri kontrol etti ve dikkat edilmesi 
gereken kurallarla ilgili uyarılar ger-
çekleştirdi.

Kontrollü normalleşme döne-
minde tematik denetimlerine zabıta 
ekiplerinin devam ettiğini kaydeden 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-

met Tutal, “İçişleri Bakanlığımız 
göndermiş olduğu genelge gereği 
zabıta ekiplerimiz ilçemizde gerek-
li denetimlerde bulunarak tematik 

denetim modelinde uygulamalarını 
devam ettiriyor. 7 gün 24 saat görev 
yapan ekiplerimiz denetimlerini ara-
lıksız sürdürerek hemşehrilerimize 

salgından korunma yollarını akta-
rarak denetim kurallarına uymaları 
yönünde uyarılarda bulunuyor. 

Temennimiz en kısa zamanda 
ilçemiz ve Türkiye genelinde Ko-
vid-19 değerlendirme haritasının 
mavi renkle tanımlanması. Kont-
rollü normalleşme döneminde re-
havete kapılmadan maske, mesafe 
ve hijyen kurallarına uyarak süreci 
takip edebiliriz. Vatandaşlarımızdan 
ve esnaflarımızdan isteğimiz maske, 
mesafe ve hijyen konusunda hassas 
davranmalarıdır. Kalabalık ortam-
larda bulunmamalarıdır.  Yaşadığı-
mız bu zorlu süreci el birliğiyle atla-
tacağız” dedi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de zabıta ekiplerinden tematik denetleme
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Otizmli bireylerin sorunları, 
otizmli çocukların zaman zaman 
maruz kaldığı ayrımcılığın ardından 
gündeme gelse de aslında geçmiş-
ten beri ötelenen büyük bir sorun. 
Türkiye’de 1 milyon 350 bine yakın 
otizmli birey mevcut. 0-18 yaş ara-
lığında olan otizmli çocuk sayısı ise 
ortalama 350 bin. Bunların sadece 
yalnızca yüzde 5’i eğitime erişebili-
yor. 

Türkiye’de otizmli bireylere ve 
onların sorunlarına dair resmi bir 
çalışma olmadığı için bu verilere sivil 
toplum örgütlerinin çalışmalarından 
ulaşılabiliyor. 

Dolayısıyla otizmli bireylerin ka-
zanılması açısından ailelere önemli 
bir görev düşerken, otizmli bireylerin 
spora yönlendirilmesi çok büyük bir 
olanak. Sporun sosyal ve birleştirici 
yönü çocukları geliştirmede önemli 
bir rol oynuyor. 

Bu bağlamda 1074 Konya Spor 
Kulübü’nde başarıdan başarıya 
koşan otizmli birey Emine Toptaş 
herkese örnek olacak nitelikte. An-
nesinin ve antrenörünün destek-
leriyle gerek Konya’da gerekse de 
Türkiye’de önemli başarılara imza 
atan Emine Toptaş’ı annesi Fadime 
Toptaş ve antrenörü Savaş Bağhan 
Konya Yenigün Gazetesi’ne anlattı. 

ÖZGÜVENİNİ KAZANDI
Emine’nin gelişimiyle alakalı ve 

yaşanılan sorunları nasıl üstesinden 
gelindiğini ve şu anki durumunun 
nasıl olduğunu anlatan anne Fadime 
Toptaş, “Spora yaz kursuyla birlikte 
merhaba dedik. Emine’de de spora 
oldukça istekliydi. Hocamız Savaş 
Bağhan ile birlikte de aşama kaydet-
tik. İletişim konusunda epey ilerledik. 
2017 yılında atletizmde bölge şampi-
yonu oldu. 

Türkiye Atletizm Şampiyonası’n-
da da ikincilik elde etti. Emine spo-
ra başlamasıyla her alanda ilerleme 
gösterdi. Bizlerle daha çok iletişime 

geçti. Özgüvenini kazandı, neler ya-
pabileceğini gördü. Bazı sorunları 
vardı ancak spor ile bunun birçoğu-
nu atlattı. Emine, spora başlamadan 
önce iletişim anlamında çok zayıftı. 
Ben onun hal ve hareketlerinden an-
lıyordum.” dedi.

Otizmli bireyler hakkında insan-
ların önyargıyla yaklaştığını ifade 
eden anne Toptaş, “Tek istediğimiz 
otizmli bireylerin farkında olsunlar. 
Örneğin herhangi bir toplu taşımada 
otizmli bireylerimizin bir anda ses-
lenişlerinde kötü bakmasınlar veya 
yadırgamasınlar. 

Benim kendi çocuğum otizmli 
geçenlerde tramvaya bindiğimde 
bir anne ve kızı yolculuk içindeydi. 
Çocuğu otizmliydi. Ayakta gidenler 
vardı ve çocuğumuzun yanına kim-
se oturmamıştı. Gittim oturdum. 
Annesi de o kadar alışmış ki bana, 
“Oturmak istemezseniz anlarım.” 
dedi. Benim de çocuğum otizmli bili-
yorum neyin ne olduğunu sorun yok 
dedim. İnsanlarımızın özel çocuklar 
hakkında bilgi sahibi olması ve nasıl 
davranmaları gerektiğini bilmeleri 
gerek. İnsanlarımız merhametini 
kaybetti.” ifadelerini kullandı.  

EMİNE’YE FIRSAT VERİLMEMİŞTİ
Emine Toptaş’ın en büyük des-

tekçilerinden olan ve gelişiminde 
katkı sağlayan hocası Savaş Bağhan 
ise Emine hakkında önemli söylem-
lerde bulundu.

 Bağhan, “Ben otizmi Emine ile 
öğrendim. Onunla birlikte bu süreç-
ten geçtim ve Emine’ye ne anlattıy-
sam hepsini en iyi şekilde anladı ve 
uyguladı. Ne verirsem hepsini aldı. 
8 istasyondan oluşan bir çalışma 
programı hazırlamıştım. Emine bu 
istasyonu 50 saniye içerisinde ba-
şarılı bir şekilde tamamlamıştı. Dola-
yısıyla bunları görünce Emine’nin iyi 
bir sporcu olacağına inandık ve bunu 
şu ana kadar başardık. 

İstek ve talepleri arttı. Bir gün 
tenis topuyla oynuyordu ve topu ula-
şamayacağı bir yere gitmişti. İlk kez 

benden istekte bulunmuştu ve o an 
dünyalar benim olmuştu. Emine’ye 

fırsat verilmemişti. Çünkü her şeyi 
yapabilecek kapasitede. Bir keresin-
de ağır bir çalışmamız vardı. Ben 
yapabilir mi düşüncesindeyken, bir 
kere göstermeme rağmen ilk dene-
mesinde yapmıştı. 

Emine’deki potansiyeli o zaman 
fark etmiştim. İki işi bir anda yapa-
bilme ve koordinasyonu üst düzey-
de. Bunları gördükten sonra Fadime 
hanıma Emine’nin atletizm alanında 
ilerleyebileceğini teklif ettim ve sağ 
olsun o da kırmadı ve 3 ay sonra ya-
pılan Atletizm Bölge Şampiyonası’na 
Emine’yi götürmeye karar verdik. 2 
aylık süreçte yaptığımız çalışmalar-
la şampiyonada birinciliği elde etti. 
Uzun atlamada ve 100 metrede al-
dığı sonuçlarla Türkiye Finalleri’ne 
kalan tek otizmli sporcu oldu. 

Türkiye Şampiyonası’nda da yaş 
sorunu vardı. Emine o zaman 9 ya-
şındaydı ve 16 yaşında olan sporcu-
larla dahi yarıştı. Kendisinden 7 yaş 
büyük biriyle yarıştı ve onun arkasın-

dan ikinciliği elde etti. 
Emine’nin başaracağını biliyor-

duk. Amacımız ileride otizmli ve 
down sendromlu sporcularımızın 
sayısını artırarak daha fazla müsaba-
ka düzenlemek. İl içinde başarılı olan 
sporcularımızı Türkiye Şampiyona-
sı’na akabinde de bu sporcularımızı 
milli takıma kazandırmak.” şeklinde 
konuştu.

Emine Toptaş’ın elde ettiği başa-
rılar şu şekilde:

Türkiye Atletizm Şampiyonası 
ikincisi.

Atletizm Bölge Şampiyonu ve 
ikincisi.

İç Anadolu Bölgesi Atletizm 
Uzun Atlama birincisi.

İç Anadolu Bölgesi 100 met-
rede 3 yıl üst üste bölge birincisi 
(2017,2018,2019).

2019 uzun atlama Türkiye ikin-
cisi.  
n İLHAN ATLI / MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA

Otizmli Emine’nin
ilacı spor oldu

Türkiye’de otizmli bireylerin sayısı 1 milyon 350 bin iken Konyalı Emine Toptaş’ın başarıları herkese örnek olacak nitelikte. Genç yaşta 
sporla tanışan ve atletizmde Türkiye ikincisi olan Emine Toptaş’ı annesi Fadime Toptaş ve antrenörü Savaş Bağhan anlattı. Fadime 
Toptaş, Emine’nin sporla gelişim gösterdiğini ifade ederken, Bağhan ise Emine’nin çok yetenekli ve potansiyelli olduğunu belirtti
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26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nda 2. etap sona erdi
26. Uluslararası Mevlana Bisik-

let Turu’nda ikinci etap tamamlandı. 
“Tour Of Mevlana” 26.Uluslararası 
Mevlana Bisiklet Turunun 2.Etabını 
Minsk Cycling Takımından Shauc-
henka kazandı.

Mevlana Meydanı’ndan başla-
yan Adana Çevre Yolu, Hatunsaray, 
Akören, Hatıp güzergahlarında yapı-
lan 26.Uluslararası Mevlana Bisiklet 
Turunun 136,1 km’lik 2.etabının 
1’incisi Mınsk Cycling Takımından 
Shauchenka oldu. Yarışın 2’ncisi 
Salcano Sakarya Takımından Ge-
rogios Bougles olurken, 3’üncü ise 
Mazowse Serce Polski Takımından 
Mihkel Raim oldu.

Etabın, genel klasmanın ‘‘En İyi’’ 
sporcusuna verilen Turkuaz Mayoyu 
da Sprinter Nice Metropole takımın-
dan Florent Gardella kazandı.

Etap sonunda dereceye giren 
sporcuların madalyalarını, Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ab-
durrahman Şahin ve Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Teyfik Erdoğdu ve Spor Hizmetleri 

Müdürümüz Bilal Yavaş takdim etti-
ler.

Yarın saat 10.00’da Yeni Sil-
le Caddesinden başlayacak olan 
3.Etap, Baraj Caddesi, Tatköy, Sa-
rayköy güzergahlarında devam ede-

rek, 113.6 km’lik etap sonunda Sille 
Barajı girişinde sona erecek.

İLK ETABI JUSTİN WOLF 
KAZANMIŞTI

“Tour Of Mevlana” 26.Uluslara-
rası Mevlana Bisiklet Turunun 1.Eta-

bını Almanya’nın Bike AID Takımın-
dan Justin Wolf kazandı. Mevlana 
Meydanından başlayan, İsmil, Ova-
kavağı, Çumra Caddesi, Karaman 
Caddesi güzergahlarında yapılan 
26.Uluslararası Mevlana Bisiklet Tu-

runun 133,5 km’lik 1.etabının 1’inci-
si Almanya’nın Bike AID Takımından 
Justin Wolf oldu.

Yarışın 2’ncisi Mazowsze Serce 
Polski Takımından Tobiasz Pawlak 
olurken, 3’üncü ise yine Wildlife 
Generation Pro Cycling Takımından 
Ulises Alfredo Castillo Soto oldu. 

Etabın ‘‘En İyi Genç’’ sporcusuna 
verilen Beyaz Mayoyu Azerbaijan 
Natinal Takımından Samir Jabrayi-
lov, genel klasmanın ‘‘En İyi’’ spor-
cusuna verilen Turkuaz Mayoyu da 
Justin Wolf kazandı. Etap sonunda 
dereceye giren sporcuların madalya-
larını Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüz Abdurrahman Şahin ve 
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan 
Yardımcısı İrfan Çelik takdim ettiler.
n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor ligin 
31. haftasında konuk ettiği Başkent ekibi 
Etimesgut Belediyespor’u Maksut Taşkı-
ran’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek, rahat 
bir nefes aldı. 

Ligde kalma adına Play-Off hedefi olan 
rakibini yenen 1922 Konyaspor, önümüz-
deki hafta Kastamonuspor ile deplasman-
da karşılaşacak. Son hatalarda oyun anla-
mında iyileşme gösteren ve son 3 maçta 
7 puan toplayan Levent Kartop’un ekibi, 
15.basamağa kadar da yükseldi.  

MAKSUT 4.GOLÜNE ULAŞTI
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

başarılı orta saha oyuncusu Maksut Taş-
kıran, Etimesgut Belediyespor maçında 
fileleri havalandırarak, bu sezonki 4.go-
lüne ulaştı. Bu sezon kritik goller atan 26 
yaşındaki futbolcu, Kasamonuspor, Tar-
sus İdman Yurdu, Vanspor ve son olarak 
da Etimesgut Belediyespor ağlarını sarstı.

CAN DEMİR 200.MAÇINA ÇIKTI
1922 Konyaspor’un deneyimli stoperi 

Can Demir Aktav Etimesgut Belediyespor 

maçında da 90 dakika sahada kalarak 
kariyerindeki 200. maçına çıktı. Futbola 
1922 Konyaspor altyapısından başlayan 

ve burada gösterdiği performansla Kon-
yaspor’a kadar yükselen Can Demir Ak-
tav, Konyaspor dışında kariyerinde Adana 

Demirspor, Tuzlaspor ve Sancaktepe FK 
formaları giydi. Bu sezon Yavru Kartal ile 
29 maçta görev alan 26 yaşındaki stoper, 
3 kez gol sevinci yaşadı. 

Konuyla ilgili resmi internet sitesinden 
bir açıklama yayımlayan 1922 Konyaspor, 
“Etimesgut Belediyespor maçıyla birlikte 
kariyerinde 200. maçına çıkan futbolcu-
muz Can Demir Aktav’ı tebrik ediyoruz. 
Nice sağlıklı, başarılı sezonlar geçirmen 
dileğiyle Can Demir Aktav.” ifadeleri kul-
lanıldı.
10 MAÇTIR KAYBETMEYEN RAKİBİ YENDİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 
31.haftasında Play-Off potasında yer alan 
ve son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 bera-
berlik alarak 28 puan toplayan Etimesgut 
Belediyespor’u yenerek rakibine sürprizi 
yaşattı. Aldığı bu galibiyetle son 3 maçta 
yenilmeyen 1922 Konyaspor 7 puanı da 
cebine koydu. Yavru Kartal, son 3 haftada 
Karabükspor’u ve Etimesgut’u yenerken, 
Turgutluspor ile de berabere kaldı.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor
yükselişe geçti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’da moraller yeri-
ne geldi. Ligin 31.haftasında 10 maçtır yenilmeyen Etimesgut Belediyespor’u 1-0 ile geçen Yavru Kartal, kritik 

maçlar öncesi önemli bir 3 puana imza attı. Yeşil-Beyazlılar, son 3 maçta elde ettiği 7 puanla da yükselişe geçti Akşehir 3 oyuncuyu
daha kadrosuna kattı

Voleybolda Konya BŞB 
formalite maçına çıkıyor

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kon-
ya ekiplerinden Akşehirspor’da transferler devam ediyor. 
Kırmızı-Beyazlı ekip son olarak kant mevkiisinde oynayan 
Tolga Değirmenci, tecrübeli kaleci Fevzi Bayram ve geçen 
sezonda takımda forma giyen defans oyuncusu Doğukan 
Gümüş ile sözleşme imzaladı. 

Öte yandan Akşehirspor, önceki gün bir hazırlık maçı 
gerçekleştirdi. Konya ekibi, Gelendostspor ile oynadığı ha-
zırlık müsabakasını Serkan Akbakay ve Umut Şahin’in attığı 
gollerle 2-0 kazanmasını bildi. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden 
temsilcimiz Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin son hafta 
maçında sahasında Jeopark Kula Belediyespor ile karşıla-
şacak. Yarın saat 14.00’te Karatay Kongre Küçük Salon’nda 
rakibini konuk edecek olan sarı s-siyahlılar bir nevi forma-
lite maçına çıkmış olacak. Ligde oynadığı 21 maç sonunda 
11 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Konya Büyükşehir Be-
lediyespor, ligi de 6.sırada tamamlamayı garantiledi. Son 
haftalara kadar Play-Off potasını zorlayan sarı-siyahlılar üst 
üste aldığı kötü sonuçlarla 6.sıraya kadar geriledi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket’te moraller çöktü Gölyazıspor’da keyifler yerinde

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden temsilcimiz Büyükşe-
hir Hastanesi Konyaspor Basketbol’da 
moraller çöktü. Ligin 25.haftasında 
sahasında direkt rakiplerinden Manisa 
Büyükşehir Belediyesi’ne 73-63 kaybe-
den Dev Kartallar, gerek zirve yarışında 
gerekse Play-Off yarışında ağır bir yara 
aldı. Karşılaşma genelinde iyi bir basket-

bol oynayamayan Yeşil-Beyazlılar, gele-
cek hafta orta sıralarda yer alan Bornova 
Belediyespor işle karşılaşacak. Ligin biti-
mine 5 hafta kala son haftalarda istikrar 
yakalamakta güçlük çeken Konyaspor 
Basketbol, kalan haftaları en az kayıpla 
kapatarak Play-Off’lara iddialı bir şekilde 
girmek istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele 
edecek olan Konya ekiplerinden Busem 
AVM Gölyazıspor, 17 Nisan’da başlaya-
cak olan sezona günde çift antrenman 
yaparak hazırlanıyor. 

Konya merkezde kampa giren Kır-
mızı-Yeşilliler yeni sezonda şampiyon-
luk hedefliyor. 

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız 
sürdüren Busem AVM Gölyazıspor 
kamp yaptığı Gherdan Otel’in fitnnes 
salonunda dayanıklılık ve güç çalışma-

sı yaptı. Günde çift antrenman yaparak 
yeni sezon hazırlanan Kırmızı-Yeşilli 
ekipte antrenmanlarda futbolcuların 
neşesi de dikkatlerden kaçmadı. Öte 
yandan, 50 yaşına giren kaleci antre-
nörü Halim Koçak için Gölyazıspor’un 
kampında akşam yemeğinin ardından 
bir kutlama yapıldı.

Teknik heyet, futbolcular tebrikleri-
ni kabul eden Halim Koçak, daha son-
ra kendisi için hazırlanan doğum günü 
pastasını kesti. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 31 23 6 2 70 21 49 75
2.VANSPOR 31 17 6 8 51 28 23 57
3.SAKARYASPOR 31 15 12 4 50 29 21 57
4.KIRŞEHİR BLD 31 16 8 7 44 25 19 56
5.KIRKLARELİSPOR 31 14 12 5 44 25 19 54
6.ETİMESGUT BLD 31 15 7 9 51 26 25 52
7.BODRUMSPOR 31 15 7 9 64 41 23 52
8.TURGUTLUSPOR 31 15 4 12 40 43 -3 49
9.TARSUS İY 31 12 9 10 49 41 8 45
10.SERİK BLD 31 11 12 8 44 39 5 45
11.KARACABEY BLD 31 12 7 12 40 35 5 43
12.PENDİKSPOR 31 12 4 15 50 42 8 40
13.PAZARSPOR 31 11 5 15 50 53 -3 38
14.SİVAS BLD 31 8 13 10 42 40 2 37
15.1922 KONYASPOR 31 9 7 15 38 40 -2 34
16.BAYBURTSPOR 31 10 4 17 38 52 -14 34
17.KASTAMONUSPOR 31 7 10 14 26 45 -19 31
18.ELAZIĞSPOR 31 8 5 18 40 62 -22 26
19.MAMAK FK 31 6 6 19 28 91 -63 24
20.KARABÜKSPOR 31 1 2 28 10 91 -81 2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 29 20 4 5 63 30 33 64
2.GALATASARAY 30 19 4 7 61 27 34 61
3.FENERBAHÇE 30 18 5 7 54 31 23 59
4.TRABZONSPOR 30 16 7 7 39 30 9 55
5.ALANYASPOR 30 14 7 9 48 29 19 49
6.GAZİANTEP FK 30 12 11 7 44 34 10 47
7.HATAYSPOR 29 13 7 9 48 36 12 46
8.KARAGÜMRÜK 30 12 8 10 46 38 8 44
9.SİVASSPOR 29 9 13 7 37 35 2 40
10.GÖZTEPE 30 10 9 11 43 41 2 39
11.ANTALYASPOR 30 8 15 7 29 36 -7 39
12.İH KONYASPOR 29 9 9 11 35 35 0 36
13.RİZESPOR 29 8 10 11 36 47 -11 34
14.MALATYASPOR 29 7 11 11 37 41 -4 32
15.KASIMPAŞA 30 8 7 15 33 47 -14 31
16.KAYSERİSPOR 29 8 7 14 22 38 -16 31
17.BAŞAKŞEHİR 30 7 9 14 32 48 -16 30
18.ANKARAGÜCÜ 29 8 5 16 35 49 -14 29
19.ERZURUMSPOR 30 6 9 15 28 49 -21 27
20.GENÇLERBİRLİĞİ 29 7 6 16 26 51 -25 27
21.DENİZLİSPOR 29 6 7 16 26 50 -24 25

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

İttifak Holding Konyaspor, milli ara 
dönüşü kritik bir maça çıkıyor. Yeşil-Beyaz-
lılar, 32.haftada deplasmanda ligde kalma 
mücadelesi veren Erzurumspor ile karşıla-
şacak. 

Saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyu-
mu’nda oynanacak olan zorlu müsabakada 
hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. 
Saka’nın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci 
ve Murat Ergin Gözütok yaparken, karşı-
laşmanın dördüncü hakemliğini ise Ferhat 
Kestanlıoğlu yapacak. Konyaspor, rakibini 
yenerek çıkışını sürdürmek isterken Erzu-
rumspor ise yeni teknik patronu Yılmaz 
Vural ile kaybetmek istemiyor.

KONYASPOR ÜSTÜN
Spor Toto Süper Lig’in 32.haftasında 

yarın oynanacak olan Erzurumspor-Kon-

yaspor maçı öncesinde oynanan 3 karşılaş-
mada Konyaspor’un üstünlüğü bulunuyor. 
Yeşil-Beyazlılar rakibini oynadığı 3 maçta 
da mağlup etmeyi başardı. Anadolu Karta-
lı, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 3-2, 
2-1 ve 2-0’lık sonuçlarla mağlup etmesini 
bildi. Sezonun ilk yarısında Medaş Konya 
Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşı-
laşmayı Konyaspor, Uğur Demirok ve Amir 
Hadziahmetovic’in golleriyle 2-0 kazanma-
sını bilmişti. 

İSMAEL VE AMAR CEZALI
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor’da Erzurumspor maçı 
öncesinde iki oyuncu sarı kart cezalarından 
dolayı oynayamayacak. Anadolu Kartalı’n-
da Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart 
gören Amar Rahmanovic ve İsmael Dio-

mande bu sezonki dördüncü sarı kartlarını 
görerek cezalı duruma düşmüştü.  

TAKTİK ÇALIŞILDI
Spor Toto Süper Lig’in 32.haftasında 

B.B. Erzurumspor ile yarın deplasmanda 
karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, 
yapılan taktik antrenmanla hazırlıklarını 
sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör 
İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenmana tedavi-
lerine devam edilen Alper Uludağ ve Marin 
Anicic’in yanı sıra takımdan ayrı çalışan 
İbrahim Sehic katılmazken, milli takım-
lardan dönen Amar Rahmanovic, Farouk 
Miya ve Sokol Cikalleshi takımla çalıştı. 
Amir Hadziahmetovic ise antrenmanın ilk 
bölümünü takımla, ikinci bölümünü Atletik 

Performans Antrenörü Çağatay Turan yö-
netiminde tamamladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antren-
man, çabukluk çalışması ile devam etti. 
Oyuncular, 8’e 3 topla çalışmanın ardından 
gerçekleştirilen taktik çalışma ile antren-
manı tamamladı.

ERZURUM 6 MAÇTIR 
KAZANAMIYOR

İttifak Holding Konyaspor’un rakibi 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde 6 
maçtır kazanamıyor. Doğu Anadolu ekibi, 
söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet 
ve 2 beraberlik alarak küme düşme hat-
tında yer aldı. Bu sezon 4 teknik adamla 
çalışan Erzurumspor, son olarak da takımın 
başına Yılmaz Vural’ı getirdi. 
n SPOR SERVİSİ

Kartal, Dadaş’a
konuk olacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 32.haftasında yarın deplasmanda 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Milli ara dönüşü kazanarak yoluna devam etmek iste-

yen Anadolu Kartalı’nın maçı saat 13.30’da başlayacak ve hakem Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek

Süper Lig’de 
32.hafta başlıyor

Konyaspor’dan Ferhat 
Orgunmat’a tebrik 

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçları oynanacak. 
Temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Erzurumspor’a 
konuk olacağı haftada birbirinden zorlu maçlar oynanacak. 
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 
ligde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Be-

lediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding 

Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Erya-

man)
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşe-

hir Fatih Terim)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir 

Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
  n SPOR SERVİSİ

İstanbul Konyasporlular Derneği’nin yaptığı Genel 
Kurul’da başkanlığa seçilen Ferhat Orgunmat’a Kon-
yaspor’dan tebrik geldi. İttifak Holding Konyaspor’un ku-
rumsal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer 
verildi: “İstanbul Konyasporlular Derneği’nin yapmış ol-
duğu Genel Kurul Toplantısı’nda Başkanlığa seçilen Ferhat 
Orgunmat’ı tebrik ediyoruz.  Yeni başkan ve yönetim kuru-
luna başarılar diliyoruz. Ferhat Orgunmat ve onunla birlikte 
sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık 
olacağına inanıyor genel kurulun hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyoruz.”  n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da Sportif Direktörü Ad-
nan Erkan, Erzurumspor maçı öncesinde 
açıklamalarda bulundu. Öncelikle takımın 
durumundan bahseden deneyimli spor ada-
mı, “Bugün takım olarak toplandık. Takımı-
mızda moraller yerinde. Milli takımlardan 
dönen oyuncularımızda bir sıkıntı çıkmadı. 
Hepsi sağlıklı döndü. Dün antrenmanda Zy-
mer Bytyqi ayağına bir darbe aldı ama önemli 
bir şeyi yok. Erzurum maçında oynayabilecek 
durumda. Maç öncesi testimizi gerçekleştir-
dik. Herhangi bir pozitif vaka çıkmadığı sü-
rece bir sıkıntımız görünmüyor.” İfadelerini 
kullandı.

Erzurumspor maçından en kötü bera-
berlikle ayrılmak istediklerini belirten Adnan 
Erkan, “Erzurumspor bir hoca değişikliğine 
gitti. Yılmaz Vural’ın nasıl bir etki edeceğini 
bilmiyoruz ama beyanatları çok iddialı. ‘Real 
Madrid gelse kazanmak zorundayız’ diyor. 
Futbolda ciddi anlamda kazanmak zorunda 
olmak strese ve baskıya neden olur. Biz on-
ların bu denli baskı altında olmalarından fay-
dalanmak istiyoruz. Genel anlamda Erzurum 
deplasmanından öncelikle kaybetmemek, 
fırsatını bulduğumuzda ise kazanmak istiyo-
ruz.” şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ

‘Baskı altında olmalarından faydalanmak istiyoruz’

‘Değil Konyaspor, Real Madrid gelse yine de kazanmalıyız’
BB Erzurumspor’un Teknik Direk-

törü Yılmaz Vural, hafta sonu oyna-
nacak olan Konyaspor maçını değer-
lendirdi. Sahaya mutlak 3 puan ile 
çıkacaklarını ifade eden Vural, “Değil 
Konyaspor, Real Madrid gelse yine 
de kazanmalıyız” dedi. Öte yandan 
Vural, son 10 maçta 30 puan hedefle-
diklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden BB Er-
zurumspor pazar günü Kazım Kara-
bekir Stadyumunda karşılaşacakları 
Konyaspor maçı hazırlıklarını Teknik 
Direktör Yılmaz Vural yönetiminde 
sürdürüyor. Bu maç öncesi açıkla-
malarda bulunan Teknik Direktör Yıl-
maz Vural, Erzurumspor’un 10 maç 
içerisinde 6 maçtan galip ayrılmazsa 
başının belaya gireceğini ifade ederek 
“Erzurumspor’umuz şu anda bir sıkın-
tı içerisinde çünkü ligin bitmesinde az 
bir zaman kaldı. Öyle bir duruma geldi 

ki 30 maçta 6 maç kazandı. Şimdi 10 
maçta 6 maç kazanmazsa başı belaya 
girecek. Bize soruyorlar 10 maçta kaç 
puan diye ben 30 puan diyorum. Çün-
kü Erzurumspor herkese karşı kazana-
bilir. Sahada 30 puan alacak bir uygu-
lama yapmanız lazım. Rakipten daha 

fazla koşup, daha disiplinli olmamız 
lazım, doğru taktikler vermemiz la-
zım diye düşünüyorum. Buraya geleli 
daha 2-3 gün oldu. Bu 3 günde takı-
mın içine girince farklı yorumlayabili-
yorsunuz. Maalesef taraftarsız, futbol 
onlarsız oynanmıyor. İyi yapınca bra-

vo kötü yapınca tepki bekliyorsunuz. 
Taraftar gücü olmadan olmuyor. Ben 
Erzurumspor taraftarının fiziksel ola-
rak olmasa da zihinsel olarak orada 
olduklarını biliyorum. Takip ediyorum 
bize güveniyorlar. Burada olmak ger-
çekten keyif verici kendimi 3 yıldır bu-

radaymışım gibi hissediyorum” dedi.
REAL MADRİD GELSE 
KAZANMAMIZ LAZIM

Hafta sonu değil Konyaspor 
Real Madrid bile gelse hedeflerinin 
3 puan olduğunu kaydeden Vural, 
“Konyaspor değil Real Madrid gelse 

yenmemiz lazım kim gelirse gel-
sin. Türkiye’de rakiplerin güç olarak 
hiçbirinin diğerlerinden farkı yok, 
Ankaragücü Galatasaray’ı yeniyor 
peşine Gençlerbirliği Fenerbahçe’yi 
yenebiliyor. Sonuç olarak sonuncu-
nun birinciyi yendiği bir lig oynanıyor. 
Her rakip ciddi. Bir ekip 30 puanlarda 
düşmeye oynuyor bir sürüsü ise 40’lı 
puanlarda oynuyor. Boşta takım yok 
gibi. 40’larda olanlar rahatlar. Onların 
hedefi maç kazanıp para kazanmak 
olur. Biz de 27 puanla bir takımız bi-
zim altımıza almamız gereken takım-
lar 30 puanlarda ki takımlar. Bizim 
dezavantajımız son maçımızın bay 
olması. Yani herkes söylüyorum son 
maçta berabere kalan takımlar ligde 
kalırsa onlar berabere kalır biz sadece 
bakarız yapacak bir şey olmaz” şek-
linde konuştu.
n İHA
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