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Glutensiz ekmek 
satışa çıktı

Köyüne dönerek 
kendi işini kurdu

Tacirlere
savaş açtılar

Birlikte hayat 
kurtarıyorlar

Karatay Belediyesi çölyak has-
taları için özel olarak üretilen 
glutensiz ekmeği satışa çıkardı. 
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, bir seçim vaadini 
daha yerine getirdiklerini ifade 
etti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Evlere temizliğe giderek aile 
ekonomisine katkı sağlamaya 
çalışan kadın, hastalığı nede-
niyle gittiği doktorun oksijeni 
bol yerde yaşaması tavsiyesi 
üzerine döndüğü köyünde süt 
üreticiliği ve besicilik yapmaya 
başladı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün 
özellikle son dönemlerde uyuştu-
rucu madde kullanımını önlemek 
amacıyla yaptığı operasyonlar 
dikkat çekiyor. Konya emniyeti, 
uyuşturucu tacirlerine göz açtır-
mıyor. n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’da Acil Sağlık Hizmetin-
de 21 yıldır olarak görev yapan 
hemşire Elif Demirtaş, doktor 
olarak atanan 24 yaşındaki 
kızıyla aynı ambulansta çalış-
maya başladı. Anne ile kızı aynı 
ambulansta hayat kurtarmaya 
çalışıyor. n HABERİ SAYFA 7’DE

Fotoğraf, önemli bir belge
Konya’nın yetiştirdiği 
önemli fotoğraf 
sanatçılarından birisi olan 
Ahmet Kuş, yaklaşık 30 
yıldır fotoğraf tutkusundan 
asla vazgeçmedi. İşletme 
eğitimi almasına rağmen, 
fotoğraf merakının peşinden 
giden Kuş, bugün Konya’da 
fotoğraf sanatı üzerine ilk 
sıralarda yer alan isimler 
arasına girmeyi başardı. 
Fotoğrafçılığın önemli bir 
ve özel bir alan olduğuna 
dikkat çeken Kuş, “Fotoğraf 
en az yazı kadar önemli 
bir belgedir. Özellikle eski 
fotoğraflardan şehirlerin 
mimarisi hakkında çok 
değerli bilgilere ulaşmak 
mümkündür” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Şeb-i Arus bereketi
Bu yıl ‘Vefa Vakti’ 

temasıyla 7-17 Aralık 
tarihlerinde düzenlenecek Şeb-i 

Arus Törenleri’ne Konya, tüm 
birimleriyle sıkı bir şekilde 

hazırlanıyor. Bu yıl da yoğun 
ilginin olduğu Şeb-i Arus 

nedeniyle oteller 
şimdiden doldu

TÜM TÖRENLER 
MKM’DE YAPILACAK

Konya’nın dünyaya açılan pence-
resi olan ve her yıl 7-17 Aralık tari-
hinde gerçekleştirilen Şeb-i Arus 
törenleri için hazırlıklar devam 
ediyor.  Bu yıl gerçekleştirecek 
sema törenlerinin tümü Mevlana 
Kültür Merkezi’nde yapılacak. 
Turizmciler bu yıl gerçekleşecek 
olan etkinliklerden turizm sektö-
rüne sağlayacağı katkılar açısın-
dan oldukça umutlu bakıyor.

OTELLER ŞİMDİDEN 
DOLMUŞ DURUMDA

TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu Başkanı Özdal Karahan, 
“Yaşanan ilgi Konya’da bulunan 
otellere yapılan taleplere yansıdı. 
Şuanda törenler boyunca hafta 
sonları dolu” dedi. Konya Turizm 
ve İş Dünyasını Geliştirme Der-
neği Başkanı Seda Kuşvuran da, 
“Anma törenleri esnafımıza can 
suyu olacak” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘HAK, EMEK VE ADALETE 
DEĞER VERECEĞİZ’

KAÇAK VE KALİTESİZ 
KÖMÜRLER TAKİPTE 

Ahmet Nihat Baysal: 

Büyükşehir tedbirleri artırdı 

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye sınırına 
yakın Viranşehir Devlet Hastanesi’ne re’sen görev-
lendirilen Sağlık-Sen Konya Şubesi Başkan adayı, 
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Ni-
hat Baysal, düzenlenen basın toplantısına telekonfe-
rans yoluyla bağlanarak konuşma değerlendirme-
lerde bulundu. “Sağlık Sen ‘in düşüncesi Allah’ın 
rızadır” diyen Baysal, hak, emek ve adalet vurgusu 
yaptı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların daha 
kaliteli hava soluması, çevre ve insan sağlığının 
korunması amacıyla çevresel birçok eylem planını 
uygulamaya devam eden Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, kaçak ve kalitesiz kömür satışı yaparak kayıt 
dışı gelir elde edilmesini önlemek amacıyla da ted-
birlerini artırdı.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Kur’an ve
sünnet, ticarette 
rehberimiz olmalı’ 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Çocuğun 
böbreklerinden 
taş çıktı 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’da 727 
bin 504 adet 
motorlu taşıt var 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Çıraklar ustalarla 
biraraya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
TR-52 Konya-Karaman Bölgesi’nde çalışmalarını 

sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 
mesleki eğitime katkı sunulması amacıyla Usta-

Çırak Buluşmaları programı düzenledi.
 n SAYFA 11’DE

2012 yılından bu yana faaliyetlerini 
yürüten KONFIAT Özel Servisi, 
Horozluhan Mahallesi, İstanbul 
Yolu Ramada Otel arkasında hizmet 
veriyor. Bin 500 metrekare kapalı 
alanda hizmet verdiklerini dile getiren 
ve yıllarca KONFIAT’ı tercih eden tüm 
müşterilerine teşekkür eden Şirket 
Genel Müdürü Ali Ulvi Kılıcı, sektörde 
25 yıllık tecrübeye sahip olduklarını 
ifade etti. Kılıcı ayrıca vatandaşları 
kışlık bakım konusunda uyardı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Kışlık bakımları ihmal etmeyin
Ülkelerinde yaşanan iç karışıklıktan 
dolayı ülkemize sığınarak geçici 
koruma altına alınan Suriyeli 
misafirlerimizin ihtiyaç duydukları 
sağlık hizmetleri için Kore 
Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla 
yaptırılan Hadimi Göçmen Sağlığı 
Merkezi düzenlenen törenle açıldı.  
Kore Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Kore 
Savaşı’nda Türkiye’nin kendilerine 
verdiği desteği unutmadıklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Göçmen sağlığı için yeni merkez
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2012 yılından bu yana 
faaliyetlerini yürüten KONFIAT 
Özel Servisi, Horozluhan Mahallesi, 
İstanbul Yolu Ramada Otel arkasında 
hizmet veriyor. Bin 500 metrekare 
kapalı alanda hizmet verdiklerini dile 
getiren ve yıllarca KONFIAT’ı tercih 
eden tüm müşterilerine teşekkür 
eden Şirket Genel Müdürü Ali Ulvi 
Kılıcı, sektörde 25 yıllık tecrübeye 
sahip olduklarını ifade etti. 

KONFIAT TOSEF (TÜM OTO 
SERVİSLERİ FEDERASYONU) ÜYESİ

Konfiat olarak, Türkiye çapında 
9 bölgede oto servis derneğinin 
bir araya gelmesi ile İstanbul 
merkez olmak üzere kurulmuş olan 
federasyon üyeliğinin gururunu 
yaşadıklarını belirten Kılıcı, “KON-
FIAT müşterilerine en güzel hizmeti 
sunma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Kurumsal çalışmalarına bir 
yenisini daha katan Konfiat, sektörde 
ki varlığını belgelemeye devam 
ediyor.” dedi.

‘29 PERSONEL İLE HİZMET 
VERİYORUZ’

Fiat eğitim sertifikalı, alanında 
profesyonel 29 personel ile Konyalılara 
hizmet verdiklerini vurgulayan Kılıcı, 
“Servisimizde günlük ortalama 25-
30 araca hizmet veriyoruz. Servisimiz 
TSE 12047 yetkili servisler hizmet 
belgesine sahip olduğu için motorlu 
taşıtlar yasası eşliğinde kanunların 
verdiği yasa izinleriyle garantili 
araçların da periyodik bakımlarını 
uygun fiyatlara yapabilme özelliğine 
sahibiz. Servimizde 13231 TSE 
Belgeli Yetkili egzoz gazı emisyon 
ölçüm istasyonumuz mevcut. 
Yedek parçalarımız TSE belgeli 
eşdeğer ve orijinaldir. Aynı zamanda 
servisimizde uygulanan işçilik ve 
parçalar 1 yıl garantilidir. Kurumsal 
yapı altında hizmet vermeye özen 
gösteriyoruz. Müşterilerimizin FIAT 
marka araçlarına A’dan Z’ye tüm 
servis hizmetlerini sunmaktayız. 
Araçların bakım ve onarımları 
yapılırken müşterilerimiz arzu 
ederlerse bekleme salonumuzda 
ikramlarımızdan faydalanabilir veya 
araçları başında görsel takip ederek 
uygulamalarımızı görebilirler. 25 yıllık 
FIAT markasındaki tecrübelerimiz 
ile fabrika üretim aşamasından 
bugüne tüm modelleri takip ediyor 
ve yenilenen teknolojiyi servimizde 
uygulamak adına gerekli aksiyonları 
alıyoruz. Müşterilerimizin talepleri 

doğrultusunda NEOVA Sigorta 
acenteliğini alarak hizmetlerimiz 
arasına kattık. Burada tüm sigorta 
poliçelerini kesebiliyoruz. Aynı 
zamanda 8 ayrı sigorta şirketi ile de 
kaporta boyada hasar anlaşmalarımız 
mevcut.” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİ GÜVEN VE 
MEMNUNİYETİ ÇOK ÖNEMLİ

Özel servis hizmetinde müşteri 
güven ve memnuniyetinin çok 
önemli olduğuna dikkat çeken Kılıcı, 
şunları söyledi: “8 yıl içerisinde, 
‘Her zaman güzel izler bırakalım’ 
ilkesi ile çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bu doğrultuda şeffaf 
bir ortam, kaliteli işçilik ve uygun 
fiyatlar ile kalıcı kesin çözümler 
üretmeye çalışıyoruz. Otomotiv 
servis hizmetlerinde güzel bir 
rekabet ortamı oluşturduk. Rekabetin 
olduğu yerde müşterilerimizin 
kazanacağının farkındalığı ile uygun 
fiyatlara kaliteli hizmet verildiğinin 
ilklerini uygulamaya çalışıyoruz ve 
müşterilerimizin güvenini sağlama 
adına çalışmalarımız devam ediyor. 
KONFIAT Özel Servisi olarak 
resmi kurumlarla ve 30’a yakın 
Konya’mızın önde gelen büyük 
firmaları ile de servis anlaşmalarımız 
mevcut. Bu platformdan bizleri 
tercih eden tüm firma sahiplerine ve 
çalışanlarına saygılarımı sunuyorum. 

Amacımız; farkındalık oluşturmak 
ve en iyi hizmeti verebilmektir. Tüm 
servis hizmetlerimiz lafta değil belgeli 
ve kayıtlı bir şekilde oluşmaktadır. Yıl 
sonunda bile araçlara ne yapıldı, ne 
takıldı, hangi gün hangi saat nedir 
sorusuna bile cevap vere bilecek 
sistemlerimiz mevcuttur. Servisimize 
gelen araçların teslim sonrası 
bağımsız bir anket firması tarafından 
müşterilerimiz geri aranarak 
‘memnuniyet’ anketi yapmaktadır 
ve bu uygulamalarımız özel servisler 
arasında tekdir. Servimizde bakım 
ve onarımları yapılan tüm araçlar iç 
dış yıkaması yapılarak müşterimize 
teslim edilir.”

KIŞLIK ARAÇ BAKIMINI 
İHMAL ETMEYİN 

Araçların kışlık bakımları ile 
ilgili de uyarılarda bulunan Kılıcı, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yasa 
gereğince belirtilen tercihler de 
araçlara kışlık lastikleri takmamız 
can güvenliğimiz açısından önem 
arz etmektedir. Bunun yanı sıra 
araçların antifriz, akü ve motor 
genel kontrollerinin mutlaka 
yapılması gerekiyor. Silecekler 
ve cam suyunun donmasını 
engelleyen sıvıların da kontrolü 
ile kış aylarının güvenli geçmesini 
sağlayabiliriz. Servisimiz bünyesinde 
düzenlediğimiz kış kampanyasından 

tüm müşterilerimizin faydalanmasını 
arzu ediyoruz. Hayat şartlarımızı kış 
aylarına göre hazırlarken araçlarımızın 
da hazırlanması gerekmektedir. 
Bakımları ve sezonluk kontrolleri 
düzenli yapılan araçlar kullanıcısını 
yolda bırakmaz. Araçlarınızın 
mevsimlik kontrolleri ve bakımlarını 
aksatmanız veya yaptırmamanız 
ilerleyen zamanlarda yüksek 
maliyetli problemler oluşmasına 
sebep olmaktadır. Aracının kışlık ve 
kilometrelik bakımını düzenli yaptıran 
müşterilerimiz araçlarının geleceğine 
yatırım yaptıklarını unutmamalıdır.”

‘ARAÇLARIN KALORİFER 
PETEKLERİ TEMİZLENMELİ’

Kış aylarında araç içi ısınmanın 
önemli olduğunu hatırlatan 
Kılıcı, “Çok yoğun bir şekilde 
müşterilerimiz araçlarını kışa 
hazırlamak ve bakımlarını yaptırmak 
için servimize gelmekteler. Diğer 
bir işlem ise araçların kalorifer 
peteklerinin temizliğidir. Kalorifer 
peteği tıkanan araçların bazı 
modellerinde komple aracın ön 
göğsü sökülerek işlem yapılıyordu, 
bugün ise tıkalı kalorifer petekleri son 
sistem cihazlarla yerinden sökmeden 
temizlenmektedir. Tüm sürücülerin, 
güvenli ve kazasız bir kış geçirmeniz 
diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Otomotiv sektörünün güçlü markaları arasında yer alan FIAT’ın Konya genelinde özel servis hizmetlerini gerçekleştiren 
KONFIAT, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürüyor. KONFIAT yetkilileri kışlık bakım konusunda da uyarıyor

Kaliteli hizmetin doğru
Adresi: KONFIAT

KONFİAT Şirket Genel Müdürü Ali Ulvi Kılıcı, kışlık araç bakımının ve  rutin peryodik bakımların ihmal edilmemesi çağrısında bulundu
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‘Kur’an ve sünnet, ticarette rehberimiz olmalı’
Tüm Sanayici ve İşadamları 

Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi 
tarafından ‘İslam’da Ticaret Hu-
kuku ve İslam Ekonomisi’ konulu 
konferans gerçekleştirildi.

TÜMSİAD Konya şube bina-
sında konferansın açılış konuşma-
sını gerçekleştiren Şube Başkanı 
Ahmet Serçe, TÜMSİAD Konya 
Şubesi olarak sorumluluklar doğ-
rultusunda adımlar atmaya dün 
olduğu gibi bugünde devam ettik-
lerini söyledi. İmkanlar dahilinde 
etkili ve verimli olmaya çalıştıkla-
rını ifade eden Serçe, “Çalışmala-
rımızı hayra vesile kılmaya gayret 
ediyoruz. O bakımdan faaliyet-
lerimizle kapsayıcı olabilmek ve 
herkese ulaşabilmek en öncelikli 
hedefimizdir. Bu çatı altında hem 
eğitimler alıyor hem de iş insanla-
rına yol gösterici bir misyon üstle-
niyoruz” dedi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. 
Hamdi Döndüren ise, ticari ve 
iktisadi hayatla ilgili durumların 
Kur’an-ı Kerim ve sünnette ana 
noktalara yer verilerek ön plana 
çıkarıldığını söyledi. Kur’an-ı Ke-
rim’de hangi ekonomik konuya ba-
kılırsa bakılsın hemen arka planda 
etik değerlerin yer aldığını belirten 
Prof. Dr. Döndüren, “Ortaklık-
larla ilgili Kur’an-ı Kerim’de tek 

bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla 
şirketlerin en zayıf noktasına de-
ğinen ayet-i kerime. Fakat öncesi 
çok ilginç, ne olduğu anlaşılamadı-
ğı için tefsirlerde çok garip bilgiler 
de verilmiş. Davud Aleyhisselam 
döneminde kısaca ortaklıkla ilgili 
ayetin öncesinde şöyle bir olay an-
latılıyor; ‘İki kişi geliyor birbirinden 
şikayetçi olarak. Bu benim karde-
şim, 99 tane koyunu var. Benim 

ise sadece bir tane koyunum var. 
Elimdeki 1 tane koyunu vermem 
için kardeşim bana baskı yapıyor. 
Benim durumum zayıf, elimdeki 
bir tane koyunu vermem için zor-
luyor, şikayetçiyim’ diyor. Benim 
kanaatime göre bu tekelcilik. Tef-
sirlerde bu yönü öne çıkarılmadığı 
için neler neler yazılmış. Ayet-i 
Kerime’de bu çözülmüş” ifadeleri-
ni kullandı.n İHA

Konya’nın dünyaya açılan pen-
ceresi olan ve her yıl 7-17 Aralık ta-
rihinde gerçekleştirilen Şeb-i Arus 
törenleri için hazırlıklar devam edi-
yor.  

Mevlana şehri Konya’da baş-
ta turizm ve otelciler olmak üzere, 
tüm işletmeciler ve esnaf, Türki-
ye’nin ve dünyanın en prestijli or-
ganizasyonları arasında yer alan 
Şeb-i Arus’a yurt içi ve yurt dışın-
dan katılacak misafirleri en iyi şe-
kilde ağırlamak için hazırlanıyor. 
Bu yıl gerçekleştirecek sema tören-
lerinin tümü Mevlana Kültür Mer-
kezi’nde yapılacak. Hazreti Mev-
lana’nın 746. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri bu yıl 
da gerçekleştirilecek etkinlikler ile 
dolu dolu geçecek. Turizmciler bu 
yıl gerçekleşecek olan etkinlikler-
den turizm sektörüne sağlayacağı 
katkılar açısından oldukça umutlu 
bakıyor. Törenlerin biletleri ise 06 
Ağustos 2019 Salı günü itibariyle 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğünün ‘ebilet.konyakultur.gov.tr’ 
adresinden temin edilebiliyor. Bi-
letler 40 TL’den satışa sunulurken, 
Şeb-i Arus gecesinin bilet fiyatları 
ise 60 TL’den satılıyor.

OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 

İranlıların etkinliklere yoğun ilgi 
gösterdiğine dikkat çeken Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜR-
SAB) Konya Bölge Temsil Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan, “Bu yıl 
746’ncısı gerçekleştirilecek olan 
Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönü-
mü Uluslararası Anma Törenleri’ne 
her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı 
turistler tarafından yoğun bir ilgi 
var. Yaşanan ilgi Konya’da bulunan 
otellere yapılan taleplere yansıdı. 

Şuanda törenler boyunca hafta son-
ları dolu. Yabancı turistler açısından 
bakıldığında en çok talep edenler 
İranlılar oldu. Toplam talebin yüzde 
30’u İranlılar’dan oluşuyor. Geriye 
kalan dilimin ise büyük bir bölümü-
nü yerli turistler oluşturuyor. İranlı-
ları Avrupalılar ve Uzakdoğu ülke-
lerinden gelecek vatandaşlar takip 
ediyor. Bu yıl da Mevlana Haftası 
etkinliklerinin dolu dolu geçeceğini 
inanıyoruz” dedi.

‘DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ 
DEVAM EDECEK’

TÜRSAB olarak Konya’ya gelen 
turlara yönelik denetimleri, vatan-
daşların güvenliği için aralıksız de-
vam ettiklerini ifade eden Karahan, 
“Bizler TÜRSAB olarak denetimleri 
aralıksız sürdürüyoruz. Sürdürme-

ye de devam edeceğiz. Bizler dene-
timleri vatandaşlarımızın güvenliği 
ve rahatı için yapıyoruz. Konya’da 
faaliyet gösteren kurum ve kuru-
luşlar, STK’lar, turizmciler Konya 
tanıtımı için elinden gelen her şeyi 
yapıyor” ifadelerini kullandı.

‘ANMA TÖRENLERİ ESNAFIMIZA 
CAN SUYU OLACAK’

Anma törenlerinin Konya es-
nafına can suyu olacağına dikkat 
çeken Konya Turizm ve İş Dün-
yasını Geliştirme Derneği Başkanı 
Seda Kuşvuran da “746. Hz. Mev-
lana’nın Vuslat Yıldönümü Ulusla-
rarası Anma Törenlerinin ülkemize,  
Konyamız’a ve Mevlevilere hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.  Bu 
sene Vuslat Yıldönümü’nün geç-
tiğimiz yıllara göre daha hareketli 

geçmesini bekliyoruz. Bu seneki 
çalışmalar oldukça verimli gidiyor. 
İl Kültür Turizm Müdürümüz ve 
çalışma arkadaşlarımız titizlikle ha-
zırlıklarını sürdürüyor.  TURİDER 
üyeleri bu turizm ve kültür organi-
zasyonun tam bir festival havasın-
da geçmesi için gayret gösteriyor. 
Özellikle haftasonu düzenlenecek 
olan törenlere vatandaşlar tarafın-
dan yoğun ilgi var. Hafta içinde dü-
zenlenecek törenlerde de ilgi şim-
diden azımsanmayacak düzeyde. 
Ülkemizin ekonomik daralmadan 
geçtiği şu günlerde Hz. Mevlana’yı 
anma törenleri Konyalı esnaflarımız 
için oldukça önemli. Anma törenle-
ri esnafımıza can suyu olacak. Bizler 
Konyalı turizmciler olarak hafta bo-
yunca esnafımızın yüzünün gülece-

ğine inanıyoruz” dedi.
‘KONYA’NIN TANITIMI İÇİN 

UĞRAŞIYORUZ’
Uluslararası Turizm Gazetecile-

ri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) 
Konya Temsilcisi Bekir Karakuş ise 
“Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat yıldö-
nümü,  Şeb-i Arus’un yaklaştığı şu 
günlerde Kültür Turizm İl Müdür-
lüğümüz tarafından yoğun bir ha-
zırlık çalışması olduğunu biliyorum. 
Geçtiğimiz yıl Şeb-i Arus dönemin-
de Hz. Mevlana Türbesi, Şemsi 
Tebriz-i Türbesi, Karatay Medre-
sesi gibi tadilatlardan dolayı kapalı 
olup misafirlerimizi götüremedi-
ğimiz yerlerde bu yıl aynı sıkıntıyı 
çekmeyeceğimizi ümit ediyorum. 
Bugün itibari ile Şems-i Tebriz-i 
Türbesi hariç tadilatlar bittiğini bi-

liyorum. Umarım Şemsi Tebriz-i de 
yetişir. Bugüne kadar yolu bir türlü 
düzelmeyen ve büyük bir tanıtım 
eksikliği olan Çatalhüyük’e gereken 
değer verilir, öncelik sırasına alı-
nır. Aslında Şeb-i Arus döneminde 
şehrimize gelen misafirlerimize Hz. 
Mevlana’nın, Konya’nın bir değeri 
olduğunu fakat Konya’nın Mevla-
na’dan ibaret olmadığını, merkez 
ile birlikte ilçelerimizde bulunan 
tarihi ve turistik yerlerimizi anla-
tabilmemiz gerekmektedir. Bizler, 
Uluslararası Turizm Gazetecileri ve 
Yazarları Federasyonu (FIJET) ola-
rak ilimizin tanıtımı için, ulusal ve 
uluslararası basında yer almasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 
yıl Turizm ve İş Dünyasını Geliştir-
me Derneği (TURİDER) ve Büyük-
şehir Belediyemizle birlikte ulusal 
basından turizm yazarlarımızı bir 
hafta boyunca şehrimizde misafir 
ederek ulusal basında yer almasını 
sağladık” ifadelerini kullandı. 

Dünya Turizm Yazarları ve 
Gazetecileri Federasyonu (FIJET) 
tarafından verilen “Altın Elma” 
ödülünün Konya’ya geçtiğimiz yıl-
larda kazandırıldığına dikkat çeken 
Karakuş, “1954 yılından bu yana 
her yıl bir ülkenin bir şehrine ve-
rilen (Golden Apple) Altın Elma 
ödülünü ülke olarak şimdiye kadar 
5 kez aldık. Bunun dördüncüsünü 
de 2017 yılında Konya’mıza ka-
zandırdık. Önümüzdeki yıl 32 ülke 
arasında Altın Elma ödülünü alan 
şehirlerimizin tanıtımının yapılaca-
ğı ve üye 32 ülkede dağıtılacak bir 
kitap hazırlığı yapıyoruz. Bu kitapta 
da şehrimizi en iyi şekilde tanıtma-
nın gayretini göstereceğiz inşallah” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bu yıl ‘Vefa Vakti’ ana temasıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek, Şeb-i Arus adıyla bilinen ‘Hazreti Mevlana’nın 
746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’ öncesinde Konya, tüm birimleriyle sıkı bir şekilde hazırlanıyor 

Konya Şeb-i Arus’a hazırlanıyor

Özdal Karahan Seda Kuşvuran Bekir Karakuş
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Karatay’da glutensiz
ekmek satışı başladı

Karapınar, bilinçli tarım
ve hayvancılık yapacak

Seyit Konyalı’ya bir 
fotoğraf ödülü daha

Selçuk Üniversitesi Karapınar 
Aydoğanlar Meslek Yüksekoku-
lu’nca “İklim dostu iyi tarım ve 
hayvancılık uygulamaları” kapsa-
mında vatandaşların bilinçli tarım 
ve hayvancılık yapmaları için proje 
başlatıldı.

Yüksekokul Müdür Vekili 
Naim Çağlar Diri, projenin Karapı-
nar Meslek Yüksekokulu ile Tabiat 
Varlıkları Koruma Genel Müdür-
lüğü tarafından yürütüldüğünü 
söyledi. Diri, Karapınar’daki birinci 
derece doğal sit alanı sınırları içeri-
sinde yer alan Meke Gölü ve Acıgöl 
çevresinde iyi tarım uygulamaları 
ile tarımsal faaliyetlerden kaynak-
lanan olası kirletici bileşenleri önle-

nerek bilinçli tarım ve hayvancılık 
yapılması amaçlandığını kaydetti.

Proje çerçevesinde eğitimler 
yapılacağını kaydeden Müdür Ve-
kili Diri, “Proje kapsamında doğal 
sit alanları çevresinde bulunan 
Kesmez ve Yeşilyurt mahallerin-
de bulunan çiftçilere analize dayalı 
bilinçli gübreleme, ilaçlama, sula-
ma, meraların yönetimi, hayvan 
refahını sağlayıcı teknikler, hayvan 
beslemede doğal kaynaklardan ya-
rarlanma, tarımsal finansman gibi 
konularda bilinçlendirici eğitimler 
gerçekleştirilecektir.” ifadelerini 
kullandı.  Diri, projeye çok sayıda 
akademisyenin destek vereceğini 
sözlerine ekledi. n AA

Beyşehirli fotoğraf sanatçı-
sı Seyit Konyalı, katıldığı fotoğraf 
yarışmalarında elde ettiği ödülle-
re bir yenisini daha ekledi. Bu yıl 
4’üncüsü düzenlenen ve bine ya-
kın fotoğrafçının 7 bin 376 eserle 
başvurduğu Etnospor Kültür Fes-
tivali Fotoğraf Yarışması’na katı-
lan Konyalı’nın geleneksel çocuk 
oyunları, mangala ve aşık oyunları 
kategorisindeki fotoğraf çalışması 

jüri tarafından birincilik ödülüne 
layık görüldü. Yarışmaya İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda 3-6 Ekim 
2019 tarihleri arasında Etnospor 
festival alanında çekimi yapılan 
fotoğraf çalışmalarıyla katılım ya-
pılabildiği belirtildi. Konyalı’nın 
birincilik ödülünün önümüzdeki 
günlerde düzenlenecek ödül tö-
reninin ardından takdim edileceği 
öğrenildi.  n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi çölyak hastaları için özel olarak üretilen glutensiz ekmeği satışa çıkardı. Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, bir seçim vaadini daha yerine getirdiklerini ifade etti

Karatay Belediyesi, Çölyak has-
taları için özel olarak ürettikleri glu-
tensiz ekmeklerin satışına başladı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, belediye hizmet binası önünde 
yaptığı basın toplantısında 31 Mart 
Yerel Seçimleri Beyannamesi’nde 
yer alan bir vaatlerinin daha haya-
ta geçmesi dolayısıyla çok mutlu 
olduklarını belirterek, gluten has-
sasiyetleri bulunan vatandaşların 
artık çok rahat bir şekilde glutensiz 
ekmeklerini temin edebileceklerini 
söyledi.

‘SEÇİM VAATLERİMİZİ BİR BİR 
YERİNE GETİRİYORUZ’

Başkan Hasan Kılca, “Bugüne 
kadar maalesef Konya’da glutensiz 
ekmek üretimi mevcut değildi. Glu-
ten hassasiyeti bulunan vatandaş-
larımız ekmeklerini diğer illerden 
siparişle ve neredeyse 8-10 kat fazla 
bir maliyetle temin ediyorlardı ya 
da glutensiz un alarak ekmeklerini 
kendileri yapıyorlardı. Bizler de Çöl-
yak hastalarımızın bu talebini değer-
lendirdik ve bu projeyi 31 Mart Yerel 
Seçimleri Beyannamemize koyduk. 
Çalışmalara başladık ve Karatay 
Halk Ekmek Fabrikamızda glutensiz 
ekmek üretimine başladık. 31 Mart 
öncesinde verdiğimiz bir sözü daha 
yerine getirdiğimiz için çok mut-
luyuz ve artık bugün itibariyle de 
oluşturduğumuz Glutensiz Ekmek 
Büfelerimizden ekmek satışı başla-
mış oldu” diye konuştu.

‘ÜRETİMİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ 
TALEBE GÖRE ARTTIRACAĞIZ’
Hasan Kılca, glutensiz ekmekle-

rinin normal ekmek yapılan buğday 
ile karışmaması için Karatay Halk 
Ekmek Fabrikası’nda ayrı bir üretim 
alanı oluşturduklarını söyleyerek 
sözlerini şöyle tamamladı: “Gluten-
siz unla yapılan 60 gramlık ekmek-
lerimiz, hijyenik bir şekilde poşet-
lenerek belediye hizmet binamızın 
yanında kurduğumuz Glutensiz 
Ekmek Büfemizde bugün itibariyle 
satışa sunulmuş oldu. Hemşehrile-

rimiz artık piyasaya göre çok daha 
ucuza glutensiz ekmeklerini büfe-
lerimizden temin edebilecekler. Ka-
ratay Belediyesi olarak Konya’daki 
bütün Çölyak hastalarının ekmek 
talebini karşılayabilecek kapasitede-
ki üretimimizi talebe göre daha da 
arttırabiliriz. Hatta yine talep olur-
sa simit, kurabiye gibi ürünlerin de 
üretim ve satışı ileriki zamanlarda 
yapılabilecek. Ben, projemizin hem-
şehrilerimiz ve şehrimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.”

KONYA ÇÖLYAK DERNEĞİ’NDEN 
BAŞKAN HASAN KILCA’YA TEŞEKKÜR

Konya Çölyak Derneği Başkanı 
Şerife Sadakatlı, Konya’da en bü-
yük sorunlarının başında glutensiz 
ekmeğe ulaşamamak olduğunu be-
lirterek bu önemli ihtiyaçlarını gide-
ren Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya teşekkür etti.

Başkan Sadakatlı, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Çölyak hastaları olarak 
bizler ekmeğimizi ya kendimiz evde 
yapıyorduk ya da il dışından kargoy-
la getirtebiliyorduk. Bu da bizler için 
büyük bir maliyetti. Konya Çölyak 
Derneği olarak belediyelerimizle gö-
rüşmelerimizde bu konuyu sürekli 
dile getiriyorduk. Karatay Beledi-
yemiz çalışmalarına başladı bugün 
itibariyle glutensiz ekmek üretimine 
başladılar. Glutensiz ekmeklerimiz 
Çölyak hastalarımızın kullanımı için 
hazır ve çok uygun. Bu güzel hiz-
metin hastalarımıza ve şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Sesimi-
ze duyarsız kalmayarak bizlere bu 
hizmeti vermeye başlayan Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya tüm hastalarımız adına çok 
teşekkür ediyoruz.”

Karatay İlçe Başkanı Mehmet 

Genç de Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’nın Çölyak hastaları için 
31 Mart Yerel Seçimlerinden hemen 
sonra glutensiz ekmek üretecek-
lerine dair çalışma başlatacaklarını 
hatırlatarak, “Karatay Belediyemiz 
seçimlerin ardından çalışmalarına 
hız verdi ve böylesine güzel bir ürün 
ortaya çıkmış oldu. ‘İnsanların en 
hayırlısı insanlara faydalı olanıdır’ 
hadisinden hareketle yola çıkan ve 
bu hadise nail olarak güzel hizmeti 
sunan Karatay Belediye Başkanımı-
za teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Basın açıklamasının ardından 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, belediye hizmet binası önün-
de ve Karatay Eski Garaj önündeki 
Glutensiz Ekmek noktasında vatan-
daşlara glutensiz ekmek dağıttı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlıklar kesiliyor
Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarının daha güzel bir 

görünüme kavuşması maksadıyla yürütülen saz 
kesim çalışmalarına yeniden başlandığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ka-
sım ayı olağanüstü meclis toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, Belediye olarak göl sahilinde yürüttükle-
ri saz kesim çalışmalarına değindi. Beyşehir Gölü 
kıyılarında saz, kamış, ot vb. gibi istenmeyen sucul 
bitkilerin kesim çalışmalarına sonbahar mevsimi-
nin gelmesiyle birlikte yeniden başladıklarını belir-
ten Bayındır, kıyılarda su seviyesinin düşük olması 
dolayısıyla daha da kolay hale gelen çalışmaların 
hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadele kapsamında gönderildiği Iğ-
dır ilinde görevini tamamladıktan sonra Konya’ya 
tekrar dönüş yapan saz kesim makinesinin bakım 
ve onarımdan geçirilerek yeniden faal hale getiril-
mesinin ardından uzun bir müddet sonra Beyşehir 
Gölü kıyılarında yeniden mesai yapmaya başladığı-

nı vurgulayan Başkan Bayındır, “Konya Milletve-
kilimiz Gülay Samancı Hanımefendi başta olmak 
üzere emeği geçen tüm yetkililerimize saz kesim 
makinesinin ikmali, bakım ve onarımdan geçiri-
lerek yeniden faal hale getirilmesindeki destek ve 
katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Yeniden 
faal hale gelmesiyle birlikte saz kesim makinemizi 
göl kıyılarına indirterek mesaisine kaldığı yerden 
başlattık. Bu konudaki çalışmaları Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerimiz yürütüyor. Göl kıyılarında 
ekiplerimiz suların çekildiği karasal alanda saz,ot ve 
kamış gibi istenmeyen sucul bitkileri tırpanla kesip 
temizlerken, su yüzeyinde çalışan makinemiz ise 
sazlıkların arasına kadar girerek çalışmalarını ger-
çekleştiriyor. Amacımız, göl kıyısında Öğretmenevi 
ile Güldibi dediğimiz mevkiye kadar olan bu alanı 
tertemiz hale getirebilmek. Bu kesimin temizliği-
nin ardından da diğer mevkilerde mesai yine dur-
madan devam edecek” dedi. n HABER MERKEZİ
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Büyükşehir kaçak ve kalitesiz yakıta geçit vermiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

kış ayları öncesi hava kirliliğini ön-
leme çalışmaları kapsamında kaçak 
ve kalitesiz yakıta karşı 24 saat ara-
lıksız denetim yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
hava kirliliği ile mücadele çalışma-
ları kapsamında kaçak yakıtla mü-
cadeleyi etkin şekilde sürdürüyor. 
Kış aylarının gelmesiyle birlikte 
vatandaşların daha kaliteli hava 
soluması, çevre ve insan sağlığının 
korunması amacıyla çevresel birçok 
eylem planını uygulamaya devam 
eden Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kaçak ve kalitesiz kömür satışı ya-
parak kayıt dışı gelir elde edilmesini 
önlemek amacıyla da tedbirlerini 
artırdı. 

Hava kirliliğini önleme faaliyet-
leri kapsamında; Konya İl Mahalli 
Çevre Kurulu kararında belirtilen 
kömür spekt değerlere uygunlu-

ğunun denetimleri sürerken, kö-
mür bayilerinin ve üreticilerin izin 
belgeleri kontrol edilerek uygun 
katı yakıt kullanımı ve denetimi 
çalışmaları 6 ekiple 24 saat kesin-
tisiz olarak gerçekleştiriliyor. 2019 
yılı içerisinde yapılan denetimlerde 
alınan numunelerin TÜRKAK tara-

fından akredite, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yeterliliği olan 
laboratuvarlarda analizleri yapılır-
ken; Mahalli Çevre Kurulu karar-
larında belirtilen spekt değerlere 
uymayan 7 adet numune hakkında 
işlem uygulandı. Ayrıca satış izin 
belgesi bulunmayan 34 bin 150 kilo 

kömüre el konularak işlem yapıldı. 
Vatandaşlar, kaçak, kalitesiz ve dü-
şük vasıflı yakıt ve hava kirliliğiyle 
ilgili ihbarlarını Büyükşehir Beledi-
yesi 153 Açık Kapı birimine ve Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanlığı’na bildirebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri 20. Bölge Bir-
liği ve Selçuklu Esnaf Kredi Kefalet 
Kooperatif Başkanı Mehmet Bayba-
ğan, kooperatif aracılığı ile esnafa 
verilen kredilerin faiz oranlarının 
düştüğünü açıkladı. 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ke-
falet Kooperatifleri olarak 67 yıldır 
esnaf ve sanatkarın finans kapısı 
olduklarını ifade eden Başkan Meh-
met Baybağan, “TESKOMB Genel 
Başkanımız A. Kadir Akgül’ün gay-
retli çalışmaları ve Hazine Maliye 
Bakanlığımız ve Halkbank Genel 
Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler 
neticesinde esnafımızın kullandığı 
krediler için uygulanan yıllık yüzde 
8 olan faiz oranı yüzde 6’ya düş-
müştür. Ayrıca Halkbank tarafından 
alınan komisyon oranı yüzde 2’den 
yüzde 1’e düşmüştür. Kredi vadesi 
1 yıldan 5 yıla kadar olarak belirlen-
miştir. 4 Kasım 2019 tarihi itibariy-

le Halkbank aracılığı ile bölgemize 
bağlı kooperatiflerimiz kefaleti ile 
kullanılacak krediler için yapılan bu 
faiz indiriminin yanında gerek ko-
operatif kesintilerinde gerek Halk-
bank kesintilerinde de indirime gi-
dilmiştir” dedi. 

Başkan Mehmet Baybağan yapı-
lan indirimlerle kredi maliyetlerinin 
önemli bir ölçüde aşağıya çekilmesi-
nin sevindirici bir gelişme olduğuna 
dikkat çekerek, bu durumda yapılan 
bu yeni düzenlemelerle esnaf ve 
sanatkarımızın işlerini artıracağını, 

ekonomiye canlılık katacağını ifade 
etti. Başkan Baybağan, bu önemli 
gelişmelerin tüm esnaf ve sanatkar-
larımız için hayırlı olmasını temen-
nisinde bulunarak, “Esnaf Kredi ve 
Kefalet Kooperatiflerinin önemini 
artıran ve bu imkanların esnaf ve 
sanatkarlara sağlanmasında büyük 
katkıları bulunan 17 yıldır büyük 
desteğini gördüğümüz; Hüküme-
timizin her konuda, her zaman ol-
duğu gibi Kooperatiflerimizin, es-
nafımızın, sanatkarımızın yanında 
olmuştur. 

Başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, Hazine Maliye Bakanlığına, 
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Ruhsar PEKCAN ’a, Ayrıca; Esnaf ve 
Sanatkarın özellikle kooperatif ve 
finans konularında gece-gündüz yo-
ğun mesai harcayan Genel Başkanı-
mız Sayın A. Kadir Akgül’e yürekten 
teşekkür ediyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

DSİ 4. Bölge Müdürü Birol 
Çınar’dan TES-İŞ’e ziyaret

BİMDER’den üniversite 
öğrencilerine burs

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde 
karma sergi açıldı

Türk-İş Konfederasyon çatısı 
altında sendikal faaliyetlerini sür-
düren ve üyelerinin hak ve hu-
kuklarını almak adına Konya’da 
her sahada mücadele eden TES-
İŞ Konya Şubesini, DSİ 4. Bölge 
Müdürü Birol Çınar, Bölge Müdür 
Yardımcıları Koray bilge, Hasan Ali 
Ünaldı ziyaret etti.

TES-İŞ Konya Şube Başkanı 
ve yönetim kurulu üyeleri, DSİ 4. 
Bölge Müdürü Birol Çınar ve Bölge 
Müdür yardımcılarını kapıda kar-
şıladı. Samimi bir hava içerisinde 
gerçekleştirilen ziyarette TES-İŞ 
Konya Şube Başkanı Behçet Şenbi-
lir, sendika ve çalışmaları hakkında 
misafirlerine bilgiler aktardı. Ziya-

retten dolayı memnuniyetini dile 
getiren TES-İŞ Konya Şube Baş-
kanı Behçet Şenbilir, “Her şeyden 
önce DSİ 4. Bölge Müdürümüz Bi-
rol Çınar ve çalışma arkadaşlarının 
TES-İş Konya Şube başkanlığını zi-
yaret etmeleri bizleri mutlu etmiş-
tir. Geldiği günden bugüne kadar 
DSİ. 4. Bölge Müdürümüz Birol 
Çınar ile birlik ve beraberlik içinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Ziyaretlerinden dolayı Bölge 
Müdürümüz Birol Çınar ve bölge 
müdür yardımcılarımıza sahsım, 
sendikam ve üyelerim adına teşek-
kür ediyorum. Birlik ve beraberliği-
miz daim olsun” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Bozkır İmam Hatip Lisesi Me-
zunları ve Gönüllüleri Derneği 
(BİMDER) 207 üniversite öğrenci-
sine burs verdiğini açıkladı. Bozkır, 
Hadim, Ahırlı, ve Yalıhüyük ilçe-
lerindeki öğrencilere burs verdik-
lerini açıklayan BİMDER Başkanı 
Mehmet Görür, burs verirken ba-
şarıyı kriter aldıklarını dile getire-
rek, “Öğrencilerimize yeni dönem 

ilk burslarını hesaplarına yatırdık. 
Öğrencilerimizin dönemlik başa-
rılarına göre burs tutarı 125 TL ila 
300 TL arasında değişiyor. Öğren-
cilerimizin başarısı devam ettiği 
sürece dernek olarak desteklemek 
birinci önceliğimiz.” dedi.  Görür, 
burs konusunda yardım etmek 
vatandaşların kendileriyle irtibata 
geçebileceğini hatırlattı. n İHA

MEDAŞ Sanat Galerisinde, 
Necmettin Erbakan Üniversite-
sinin “Karma Sergi” isimli farklı 
tür ve teknikten oluşan serginin 
açılışı gerçekleştirildi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi 9 öğretim üyesinin 

eserlerinin bulunduğu sergide; 
tuval üzerine akrilik, baskı, sera-
mik, minyatür, heykel, hat sanatı 
ve tezhip eserlerden oluşan 35 ça-
lışma yer alıyor. Sergi 10 Kasım’a 
kadar MEDAŞ Sanat Galerisi’nde 
ziyaretçilerini bekliyor. n İHA

Evlere temizliğe giderek aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadın, hastalığı nedeniyle gittiği doktorun 
oksijeni bol yerde yaşaması tavsiyesi üzerine döndüğü köyünde süt üreticiliği ve besicilik yapmaya başladı

Hasta olduktan sonra
kendi işini kurdu!

Evlere temizliğe giderek aile 
ekonomisine katkı sağlayan, damar 
tıkanıklığı hastalığı nedeniyle el par-
maklarının bazıları ucundan kesilen 
Fadime Kutlu (48), doktorların ‘oksi-
jeni bol yerde yaşaması’ yönündeki 
tavsiyesini de dikkate alarak Aksa-
ray’daki köyüne döndü. İşkur’un 
bedensel engellilere yönelik hibe 
desteğiyle aldığı 4 büyükbaş hayvan 
sayısını 8’e çıkartan Kutlu, besicilik 
yapıp, hayvanların süt ve yoğurdu-
nu satarak geçimini sağlıyor.

Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesine 
bağlı Sipahiler köyünde oturan Fir-
devs Kutlu, 32 yıl önce evlenip, 
eşiyle birlikte Ankara’ya yerleşti. 
Evliliğinden 6 çocuğu olan Kutlu, 
evlere temizliğe gidip aile ekonomi-
sine katkıda bulunmaya çalıştı. 10 
yıl önce damar tıkanıklığı hastalığına 
yakalanan Kutlu’nun, hastalığı ne-
deniyle sağ elinden üç parmağı ve 
sol elinden 4 parmağı kesildi. Dok-
torlar oksijeni bol olan yerde yaşa-
masını tavsiyesi üzerine ailesiyle bir-
likte 5 yıl önce köyüne geri döndü.

Eşi İrfan Kutlu’nun boyacılık yap-
tığını, kendisinin de evlere temizliğe 
giderek geçimlerini sağlamaya ça-
lıştığını belirten Firdevs Kutlu, has-

talığı nedeniyle el parmaklarında 
kesikler oluşmasına rağmen yaşam 
mücadelesini bırakmadığını belirtti. 
Doktorların tavsiyesi ve ekonomik 
durumlarını da göz önüne ala-
rak köyüne yerleştiğini ifade eden 
Kutlu, şunları söyledi: ‘’10 yıl önce 
damar tıkanıklığı hastalığına yaka-
landım. Evlere temizlik yaparak ge-
çimimizi sağlamlaya çalıştığımdan 
el ve ayak parmaklarım sürekli suya 
temas ediyordu. Bu da hastalığımı 
etkiliyordu. Doktorlar, oksijeni bol 
yerde yaşamamı tavsiye etti. Eko-

nomik durumu da göz önüne olarak 
köye yerleştik. 3’ü evli, 6 çocuğum 
var. Şu an biri askerde, bir kızım da 
eşimden boşanıp, 2 çocuğuyla bir-
likte bizimle yaşamaya başladı. 2 
yıl önce köy muhtarımız, İşkur’un 
bedensel engellilere yönelik büyük-
baş hayvan hibesinde bulunduğunu 
söyledi. İşkur vasıtasıyla 4 büyükbaş 
hayvan aldım. Bu hayvan sayısını 
8’e çıkarttım. Şimdi besicilik yapıp, 
hayvanların süt ve yoğurduğunu sa-
tarak geçimimizi sağlıyoruz.’’

Hastalığı nedeniyle oksijen tera-

pisi olarak bilinen ozon tedavisinin 
sürdüğünü belirten Kutlu, ‘’Köye 
yerleştikten sonra hastalığımda bi-
raz düzelme oldu. Şu an yine ozon 
tedavisi görüyorum; ama eskiye 
oranla çok iyi hissediyorum. Ozon 
tedavisinin masraflarını da yine ken-
dim karşılıyorum. Devlet karşılamı-
yor. Beslediğim 8 hayvanla, geçi-
mimize sağlamaya çalışıyoruz. Ahır 
da kayınpederime ait. Eğer devletin 
desteği olursa, bu işi daha da geniş-
letmek istiyorum’’ diye konuştu.

Kutlu, büyükbaş hayvanlarından 
4’üne torunlarının adı olan Şeyma, 
İlayda, Efe ve Merve koyduğunu ve 
isimleriyle seslendiğini kaydetti. Di-
ğer kadınlara da kendi işlerini kurma 
konusunda tavsiyede bulunan Kut-
lu, “Bulunduğum köydeki kadınların 
kendi işini kurmaları konusunda ör-
nek oluyorum. Birçok kadın benim 
gibi kendi işini kurarak ev ekono-
misine katkı sağlamak istiyor. Ken-
di gelirimi sağlamak, öz güvenimi 
artırdı ve evime huzur geldi. Benim 
burada en büyük destekçim, eşim 
oldu. Bunun yanında günlerimi 
ineklerime bakarak ve buzağılarımı 
severek geçiriyorum” dedi.
n DHA

Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları düştü!
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Özel muayenehaneye
giden yaşlı adam öldü

Şarampole inen otomobil 
ağaca çarptı: 5 yaralı

Kulu ilçesinde yaşlı kadın git-
tiği özel muayenehanede hayatı-
nı kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 
göğüs ağrısı şikayetiyle Atatürk 
Caddesi’ndeki özel muayenehane-
ye giden 86 yaşındaki Emine Avcı, 
muayene sırasında aniden fenalaş-
tı. Yaşlı kadının fenalaştığını gören 

doktorun müdahalesine rağmen 
Avcı yaşamını yitirdi. Olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Savcılık incelemesinin ardından 
Avcı’nın cenazesi otopsi için Anka-
ra Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.  
Olayla ilgili soruşturma devam edi-
yor. n AA

Ilgın ilçesinde kontrolden çı-
kan otomobilin şarampole indik-
ten sonra ağaca çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 5 
kişi yaralandı. 

Kaza, Afyonkarahisar-Konya 
karayolu üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, şeker fabri-
kasında çalışan işçilerin içinde bu-
lunduğu A.U. idaresindeki 42 RT 
740 plakalı otomobil, sürücünün 

direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu kontrolden çıktı. Şaram-
pole inen otomobil tarladaki ağaca 
çarparak durabildi. Kazada otomo-
bil sürücüsü A.U. ile birlikte S.,K., 
H.Ş., K.Ç., Z.D. yaralandı. Yaralılar 
olay yerine çağrılan ambulanslarla 
Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün özellikle son dönemlerde uyuşturucu madde kullanımını önlemek 
amacıyla yaptığı operasyonlar dikkat çekiyor. Konya emniyeti, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Emniyet uyuşturucu
maddeye geçit vermiyor

Uyuşturucu madde kullanımı-
na adeta savaş açan Konya Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü, özel-
likle son dönemde yaptığı başa-
rılı operasyonlarla dikkat çekiyor. 
Konya il merkezinde ve ilçelerinde 
yapılan titiz denetimlerin yanın-
da, önceden belirlenen adreslere 
yapılan baskınlarda da çok sayıda 
uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 
Uyuşturucu tacirleri ise yakalana-
rak gözaltına alınıyor. 

KONYA’DA 115 KİLO 400 GRAM 
EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Konya’da narkotik polisi tara-
fından şüphe üzerine durdurulan 
bir kamyonun farklı yerlerine zu-
lalanmış 115 kilo 400 gram eroin 
maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, kent merkezi giriş çıkış 
noktalarında uygulama yaptığı 
sırada şüphe üzerine bir kamyo-
nu durdurdu. Kamyonda arama 
yapan ekipler, aracın farklı nokta-
larına gizlenmiş halde 156 paket 
halinde 115 kilo 400 gram eroin 
maddesi ele geçirdi. Kamyon sürü-
cüsü Ş.Ö. polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. Şüpheli Ş.Ö’nün 

emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DRONE DESTEKLİ UYUŞTURUCU 
OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan özel harekat ve çevik kuvvet 
polisi destekli düzenlenen uyuştu-
rucu operasyonunda 2 kişi gözaltı-
na alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, merkez 
Karatay ilçesi Doğanlar Mahalle-
si’nde uyuşturucu madde kullanan 
ve ticaretini yaptığı iddia edilen 
kişileri tespit etti. Yapılan çalış-

malar kapsamında şüphelilerin 
belirlenen adreslerine Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi, özel 
harekat polisi ve çevik kuvvet po-
lisi destekli operasyon düzenlendi. 
Dronenin de kullanıldığı ve 5 ad-
rese eş zamanlı yapılan operasyon 
sırasında şüphelilerden S.T., bal-
kondan atlayıp kaçmak isterken 
peşinden koşan polisler tarafından 
yakalandı. 4 farklı suçtan arandığı 
öğrenilen S.T. ile birlikte adreste 
bulunan H.K. de gözaltına alındı. 
Yapılan baskınlarda narkotik kö-
peği ‘Oscar’ evlerde arama yap-
tı. Aramalarda 15 gram eroin, 1 
pompalı tüfek ele geçirildi. Konya 

Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de sağlık kontrolünden geçirilen 
şüpheliler ifadeleri alınmak üzere 
emniyete götürüldü. Öte yandan 
adreste bulunamayan 1 kişinin ya-
kalanması için çalışmalar sürüyor.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE 
OPERASYON: 8 GÖZALTI

Ereğli’de narkotik polisi tara-
fından düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda 8 kişi gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü ile Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği ekipleri 
tarafından Ereğli ilçesinde uyuştu-
rucu tacirlerinin uyuşturucu satışı 
yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan fiziki takibin ardından 
ekipler, operasyon için düğmeye 
baskı eş zamanlı operasyon dü-
zenlendi. Operasyon kapsamında 
8 kişi gözaltına alındı. Şüphelile-
rin evlerinde yapılan aramalarda 
45 adet uyuşturucu hap maddesi, 
6.56 gram esrar maddesi ele ge-
çirildi. Gözaltına alınan şüpheliler 
Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra 
ifadeleri alınmak üzere emniyet 
müdürlüğüne götürüldü.
n İHA

Aksaray’da, kavşakta, kam-
yonla çarpışan otomobildeki 3 kişi 
yaralandı. Yara almadan kurtulan 
Durmuş Yüce (50), kazanın şokuy-
la yaralanan eşinin ayağından fır-
layan ayakkabısını alıp hastaneye 
koştu, uzun süre gözyaşı döktü.  

Kaza, saat 15.30 sıralarında, 
Tacın Mahallesi’nde Aksaray Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi yakı-

nında meydana geldi. Adem Çınar 
(35), hastalanan komşusu Durmuş 
Yüce (50), eşi Zeynep Yüce (50) 
ve kızı Hilal Yüce’yi (21) hastane-
ye götürdü. Muayene olmasının 
ardından işlemleri tamamlanan 
Durmuş Yüce, ailesi ve Adem Çı-
nar, eve dönmek için yola çıktı. 
Adem Çınar yönetimindeki 68 FK 
166 plakalı otomobil, kavşakta, 

Hanifi Aksoy’un (56) kullandığı 68 
EL 396 plakalı kamyonla çarpıştı. 
Kazada, Adem Çınar, Zeynep Yüce 
ve Hilal Yüce yaralandı. Kazayı gö-
renlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, 
polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Otomobilde sıkışan yaralılardan 
Adem Çınar ve Zeynep Yüce, it-
faiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. 
Sağlık görevlilerince ilk müdaha-

leleri yapılan yaralılar, Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Durmuş Yüce ise kazanın şo-
kuyla eşi Zeynep Yüce’nin ayağın-
dan fırlayan ayakkabıyı eline alıp, 
hastaneye geldi. Gözyaşları içinde 
kazayı anlatan Durmuş Yüce, ev-
lerine dönmek üzere olduklarını 
söyledi.  n DHA

Eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu

İntihar için atladığı kuyudan 4 saat sonra kurtarıldı

Konya’da bunalıma giren bir 
kişi intihar için atladığı kuyudan 
cep telefonuyla konum paylaşarak 
arama ekipleri tarafından kurtarıl-
dı.

Olay, merkez Meram ilçesi Yor-
gancı Mahallesi Tavusbaba Sokak 
üzerinde meydana geldi. İddiaya 
göre, bir süredir maddi sorunlar 
nedeniyle bunalıma giren A.Ö., 

Meram ilçesinde arazide gezme-
ye başladı. Bu sırada arazide boş 
bir kuyu gören A.Ö. kuyuya atla-
dı. Yaklaşık 3 metre derinlikteki 
kuyuya atladı. Vücudunda çizikler 
oluşan ve kuyuda kalan A.Ö. daha 
sonra cep telefonuyla şehir dışın-
daki polis olan bir yakınını araya-
rak durumu anlattı. Bunun üzerine 
şehir dışındaki yakını da durumu 

Konya 112 Acil Çağrı Merkezini 
arayarak bildirdi. İhbar üzerine Me-
ram ilçesi Yorgancı Mahallesi’ne 
polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Yaklaşık 4 saatlik arama ça-
lışmasının ardından A.Ö. kendini 
arayan polis ekiplerine konum attı. 
Atılan konum üzerinden yola çıka-
rak ekipler, A.Ö.’yü düştüğü ku-
yudan çıkarttı. Vücudunda çizikler 

oluşan ve durumunun iyi olduğu 
görülen A.Ö. polis aracına alınır-
ken, gazetecilerin “Nasıl düştün? 
sorusuna “Bilmiyorum, hatırlamı-
yorum” şeklinde cevap verdi. A.Ö. 
daha sonra ambulansla Konya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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‘Her 10 kadından 4’ünde bu problem var’

1,5 yaşındaki çocuğun her iki böbreğinde de taş çıktı
Konya’da kusma ve karın ağ-

rısı nedeniyle hastaneye götürülen 
1,5 yaşındaki çocuğun her iki böb-
reğinde de taş çıktı. Her iki taş da 
yapılan ameliyatla çıkarıldı.

Konya’da yaşayan Fatih ve Re-
fiye Uysal çiftinin tek çocuğu olan 
1,5 yaşındaki Şerife Şeyma, yakla-
şık 3 ay önce karın ağrısı nedeniyle 
sürekli ağlamaya ve huysuzlanma-
ya başladı. Minik Şerife Şeyma’nın 
yemeden içmeden kesilmesi ve sü-
rekli kusması üzerine ailesi, küçük 
çocuğu kontrol ettirmek için Özel 
Medova Hastanesine getirdi. Bu-
rada yapılan tetkiklerin ve çekilen 
tomografinin ardından minik Şe-
rife Şeyma’nın her iki böbreğinde 
de taş olduğu ve huysuzluklarının 
bundan dolayı meydana geldiği 
tespit edildi. Kırılarak vücuttan 
çıkarılamayacağı anlaşılan taşlar, 
kapalı gerçekleştirilen başarılı bir 
ameliyatla minik Şerife Şeyma’nın 
vücudundan çıkarıldı. 1,5 yaşındaki 
çocuk hastanedeki son kontrolleri-
nin ardından taburcu oldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ürolo-

ji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, 
minik Şerife Şeyma’nın tekrarla-
yan idrar yolu enfeksiyonları, karın 
ağrıları, kusma ve beslenme bo-
zukluklarıyla, dış merkezli yapılan 
tetkiklerinde her iki böbreğinde 
1,5 santim taş saptanması üzerine 
geldiğini söyledi. Doç. Dr. Buldu, 
“Yaptığımız değerlendirmede taşın 
çocuğun bu şikayetlerinin sebebi 
olduğunu teyit ettik. Bundan sonra 
çocuğumuza mini perkütan nefro-
litotomi dediğimiz bir ameliyatı 

yaparak her iki böbreğindeki taş-
ları ayrı birer seansla temizleyerek 
taşlardan kurtarmış olduk. Taşın 
analizini yaparak da aynı zamanda 
taşın tekrarlamasını engelleyecek 
ilaç tedavisine de başlama imka-
nına kavuştuk. Çocuğumuzun her 
iki böbreğinde, böbreğin ana idrar 
toplama havuzcuğunda 1,5 santim 
çapında, ölçümlerimizde oldukça 
sert olduğunu gördüğümüz, ses 
dalgasıyla kırmaya uygun olma-
dığını değerlendirdiğimiz bir taş 

mevcuttu. Bu taşlarda tedavi se-
çeneği olarak sırttan yapılan küçük 
bir kesiyle böbreğin içerisine girip, 
kapalı bir ameliyat şeklinde olan 
perkütan nefrolitotomi ile taşları 
temizlemek mümkün. Hastane-
mizde de biz bu yöntemi tavsiye et-
tik ve hastamızda uygulama şansı 
bulduk” şeklinde konuştu.

‘İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI 
İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN 

BİR OLGUDUR’
Çocuklarda taş hastalığının 

erişkinlerdeki kadar sık olmasa da 
görülebilen bir durum olduğunu 
kaydeden Doç. Dr. Buldu, “Çocuk 
taş hastalığında altta yatan sebep 
çoğunlukla çocuklarda metabolik 
rahatsızlıklar dediğimiz, böbrekler-
de ve kanda elektrolit seviyelerdeki 
idrarla atılan elektrolit ve mineral-
lerin seviyelerindeki anormallikten 
kaynaklanmaktadır. İlk planda böb-
rekleri taştan temizlemek gerektiği 
gibi, uzun vadede ise taşların tekrar 
oluşumunu engelleyecek ilaç teda-

vileri ve yaşam tarzı değişiklikleri 
önem arz etmektedir. 

Çocuklarda idrar yolu enfeksi-
yonları ihmal edilmemesi gereken 
bir olgudur. Özellikle tekrarlayan 
idrar yolu enfeksiyonlarında mu-
hakkak altta yatan anatomik bir 
sebep olabileceği düşünülmeli ve 
bunların araştırılması ihmal edil-
memelidir. Bazen ilaç verilip du-
rum tedavi edilmekte fakat altta 
yatan sebep düzeltilmediği için bu 
durum tekrarlamakta ve böbrekler-
de kalıcı hasar ortaya çıkmaktadır. 
Ailelerimizin özellikle bu konuda 
uyanık olmasını tavsiye ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Minik Şerife Şeyma’nın babası 
Fatih Uysal ise kızında çok şiddet-
li bir şekilde karın, böbrek ağrısı 
bulunduğunu, bu sebeple sürekli 
uykusuzluk ve huysuzluk yaşadı-
ğını belirtti. Ameliyatın iyi geçtiğini 
de söyleyen baba Uysal, ailesinde 
daha önce hiç taş hastalığı bulunan 
birisinin olmadığını, bu durumun 
ilk defa kızlarında gerçekleştiğini 
dile getirdi. n İHA

‘Maskeme değil, gözlerime 
bak’ farkındalık etkinliği

Derebucak’ta öğrenci 
taşıyan servisler denetlendi

Beyşehir ilçesinde, lösemi 
haftası münasebetiyle ‘maskeme 
değil, gözlerime bak’ farkındalık 
etkinliği düzenlendi. Cahit Zari-
foğlu Anadolu Lisesi bahçesinde 
hafta çerçevesinde gerçekleştirilen 
etkinlikte öğrenci ve öğretmenler, 
katılımcılar lösemili hastalara des-
tek vermek ve toplumsal farkında-
lık oluşturmak amacıyla biraraya 
gelerek maske taktı.

Etkinlikte, hastalık hakkında 
katılımcılara bilgiler verilirken, 
löseminin bulaşığı bir hastalık ol-
madığı, hastaların maskeleri, et-
raflarından mikrop almamak ve 
korunmak için kullandığı belirti-
lerek, löseminin her yaşta görüle-
bileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, 
löseminin çaresi olmayan bir has-
talık olmadığı, aksine iyi bir tedavi 

ve moral desteği ile yüzde 85’lere 
varan oranda iyileşme sağlanabi-
len bir hastalık olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, aynı okulda öğrenim 
gören 15 yaşında iken “Hodgkin 
Lenfoma” kanseri teşhisi konu-
lan Aysu Gümüşkan’a da öğrenci 
arkadaşları tarafından moral ve 
destek vermek amacıyla başına 
taç giydirildi. Programın sonunda 
okuldaki tüm öğrenciler ve katı-
lımcılar asker selamı vererek hep 
birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. 
Programa, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Musa Konuk, İlçe Sağlık Mü-
dürü Dr.Mehmet Kendir, Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.sıtkı 
Küçükbuzcu, Okul Müdürü İrfan 
Karabacak, idareciler, öğretmen-
ler, öğrenciler ve öğrenci velileri 
katıldı. n HABER MERKEZİ

Derebucak ilçesinde öğrenci-
leri taşıyan servis araçları denet-
lendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından ilçe merkezinde okul 
güzergahı üzerinde bulunan yol-
larda gerçekleştirilen denetimler-
de, durdurulan servis araçlarında 
bulunan öğrenci sayısı, öğrenci 
dışında müşteri alımı yapılıp yapıl-
madığı, ihale şartnamesi ve sözleş-
melerinde belirtilen hususlara ria-
yet edilip edilmediği, öğrencilerin 
emniyet kemeri takıp takmadığı 
gibi hususlar kontrol edildi.

Denetimleri gerçekleştiren İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay 
ve Şube Müdürü Mehmet Güneş, 
sohbet ettiği öğrencilerle yolculuk 

esnasında herhangi bir sorun ya da 
sıkıntı ile karşılaşıp karşılaşmadık-
ları sorularını yöneltti.

Akçay, taşımalı öğrenci taşıyan 
servis araçlarına yönelik benzer 
denetim ve kontrollerin 2019-
2020 eğitim yılı sonuna kadar sür-
dürüleceğini belirterek, “Velilerin 
emaneti olan öğrencilerimizin ev-
lerinden okullarına, okullarından 
evlerine sağlıklı ve güvenli bir şe-
kilde gidip gelmelerini sağlamak 
üzere sık sık bu tür denetimler 
yapılacak ve herhangi bir sorun ya 
da sıkıntı yaşanmasının önüne ge-
çilmesi için gayret gösterilecektir.” 
dedi.
n AA

Aynı ambulansta
hayat kurtarıyorlar

Konya’da Acil Sağlık Hizmetinde 21 yıldır görev yapan hemşire Elif Demirtaş, doktor olarak atanan 24 yaşın-
daki kızıyla aynı ambulansta çalışmaya başladı. Anne ile kızı aynı ambulansta hayat kurtarmaya çalışıyor

Konya Acil Sağlık Hizmetinde 
21 yıldır hemşire olarak görev ya-
pan Elif Demirtaş (48), 112’nin bir-
çok biriminde çalıştıktan sonra son 
olarak yenidoğan hemşiresi olarak 
görev yapmaya başladı. Demirtaş’ın 
kızı İrem Demirtaş, doktor olarak ilk 
görev yeri olan annesinin çalıştığı 
istasyona atandı. Sağlık Bakanlığı 
tarafından atanan genç doktor ise, 
bunun hem zorluğunu hem de mut-
luluğunu aynı anda yaşıyor.

Anne Demirtaş, “Ben 112’ye 
başladığımda İrem henüz 3 yaşın-
daydı ve kreşe gidiyordu. Nöbet tut-
tuğum günler benim için zorlu ge-
çiyordu. Çünkü İrem sürekli 112’yi 
arayarak, kreşte öğrendiği, şarkı ve 
şiirleri bana zorla dinletiyordu” dedi.

KIZI EKİP AMİRİ OLARAK AYNI 
İSTASYONA ATANDI

Anne Demirtaş, yenidoğan 
hemşireliğinin farklı bir meşakkat 
istediğini, işlerinin çok zor olduğu-

nu, ancak bütün bebeklere kendi 
bebeğiymiş gibi ilgi ve şefkat göste-
rerek, müdahale ettiklerini belirtti. 
Anne Demirtaş, “Nöbetten çıkıp eve 
geliyordum. İrem sürekli bir şeyler 
anlatıyor ve ben anlamıyordum. Ben 
de kızım inşallah bir gün sende oku-
yup doktor olursun o zaman ben de 
seni anlamayacağım derdim. Allah 

bugünleri nasip etti ve kızım doktor 
oldu. Hem de aynı istasyonda benim 
ekip amirim olarak” dedi.

TAYİN TERCİHİNİ YAZI TURA 
YAPARAK BELİRLEDİ

Doktor olarak annesinin yanı-
na atanan İrem Demirtaş, “Tercih 
yapacaktım ve birinci sırayı Konya 
5010 istasyonu olarak belirledim. 

Ancak çok tereddütlüydüm. İstedi-
ğim yerin gelmesi hemen hemen 
imkansızdı. Sürekli anne ne yapa-
yım, Konya gelmez ise, farklı iller çı-
kacak derken, annem birden ‘kızım 
yazı tura at’ dedi. Ben önce şaşırdım, 
çok güldüm. Ama dediğini yaptım. 
Tura gelirse Konya 1. tercihim ola-
caktı ve tura geldi” şeklinde konuş-
tu.

Annesi ile birlikte aynı istasyon-
da çalışmanın zorluğunu da yaşa-
dığını belirten Doktor İrem Demir-
taş, “İlk zamanlarda çok zorlandım. 
Çünkü o benim annemdi. Anneme 
nasıl davranacağımı bilemiyordum. 
Ancak annem, ‘kızım burası iş yeri 
ve bizler kutsal bir meslek yapıyo-
ruz’ deyince, çok rahatladım. Ekip 
amiri olarak görev yapıyorum ve iş 
başka, anne-kız ilişkisi başka, bunu 
profesyonel kişiler olarak ayırt ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n İHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılka-
ya, “Son yapılan çalışmalarda her 
10 kadından 4’ünde idrar kaçırma 
problemiyle karşı karşıya olduğu-
muzu görüyoruz. Hastalar bunu çok 
dile getirmiyor. 

Sosyal yönden de hasta idrar 
kaçırma problemi olduğunu söyle-
yemiyor. Ondan dolayı aslında biz 
bu oranların daha fazla olduğunu 
tahmin ediyoruz. Bu buz dağının gö-
rünen kısmı” dedi.

Özel Akademi Meram Hasta-
nesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, 
kadınlarda görülen hastalıkların ba-
şında idrar kaçırma rahatsızlığının 
olduğunu söyledi. 

İdrar kaçırma rahatsızlığının 
tedavi edilebilecek bir rahatsız ol-
duğunu belirten Dr. Ahmet Özcan 
Kızılkaya, kadınların idrar kaçırma 
hastalıklarını hem doktoruna, hem 
de yakınlarına söylemekten çekindi-

ğini kaydetti. Kızılkaya, bu rahatsız-
lığın tedavi edilmemesi durumunda 
idrar yolu enfeksiyonların arttığını 
da ifade etti. Kızılkaya, “Bu hastalık 
tedavi edilmezse hastada idrar yolu 
enfeksiyonları giderek artıyor. Bu 
hastalar genelde depresyonda olan 
aceleci, idrar kaçırmaktan dolayı 
sosyal yaşamdan kendilerini soyut-
layan kişiler oluyor. En büyük prob-

lem bu aslında” diye konuştu.
MENOPOZDAN SONRA ARTIYOR
Menopoz dönemlerinden sonra 

idrar kaçırma rahatsızlıkların daha 
da arttığını belirten Kızılkaya, “İler-
leyen yaş, obezite, çok ve zor do-
ğumlar, diyabet hastaları, alzheimer 
gibi beyini etkileyen hastalıklar, id-
rar yolu, vajinal enfeksiyonlar idrar 
yollarında ve böbreklerde taş olması 

gibi durumlarda bu hastalığın görül-
me durumları artıyor” dedi.

TEDAVİDE YÜZDE 90 BAŞARI 
SAĞLIYORUZ

Hastalığın tedavisinin mümkün 
olduğunu belirten Fizyoterapist Ha-
diye Yılmaz ise, uyguladıkları teda-
viyle yüzde 90’lara varan başarı sağ-
ladıklarını söyledi. Yılmaz, “Haftada 
iki ya da 3 seans şeklinde planlama 
yapıyoruz. 

Hastaya burada öğrettiğimiz eg-
zersizlere ek olarak ev programları 
oluşturuyoruz. Hastalarımıza evde 
de egzersiz veriyoruz. 

Yaklaşık 6 ila 8 hafta arasın-
da tedavimiz sürüyor. Bu tedavide 
yüzde 80-90 arasında iyileşmeler 
görüyoruz. Tabi bunda hastanın yaşı 
da tedavi süresini etkiliyor. Eve ver-
diğimiz programa uyup uymaması 
etkiliyor. Daha genç vakalarda te-
davi süresi daha da kısalıyor” diye 
konuştu.
n DHA
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

DUYURU 
Ahmet Dinç tarafından derlenen, 

2019 yılında basımı gerçekleştirilen 
“Dua ve İbadet Kitabı”nda, basılmasında katkısı 
olan kişiler arasında yer alan Mehmet Ali Genç’in 
unvanı sehven avukat (av.) olarak belirtilmiştir. 
Yapılan unvan yanlışlığının düzeltilmesini içeren

kamuoyuna ilişkin beyanımızdır. 

Mehmet Ali Genç adına Av. Fatma Çisem Gülder
ZAYİ

Anadolu Meslek Lisesinden aldığım diplomamı kaybettim, hükümsüzdür.
Ramazan YOZCU - Diploma No: 224

Z-551

ZAYİ
007601 - 007650 1 adet Sevk İrsaliyesi kaybolmuştur, hükümsüzdür.

Ferhat ATASOY
Mevlana Vd:31672673230

Z-552

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve
Erkek Adayların Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 

Selçuklu/KONYA

VELA ÇORAP; 
VASIFLI - VASIFSIZ /  BAY - BAYAN 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

. PAKETLEME BÖLÜMÜ’NDE BÖLÜM SORUMLUSU 
olarak çalışacak eleman, 
. DIŞ TİCARET SORUMLUSU olarak çalışacak ;
• Lisans ya da önlisans mezunu,
• İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek 

seviyede) İngilizce bilen (tercihen 2 dil bilen)
• Müşteri odaklı , yazılı ve sözlü iletişim becerileri 

gelişmiş,
• Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı
• Takım çalışmasına önem veren yeniliğe ve gelişime açık 

eleman
. DEPOCU olarak çalışacabilecek eleman ihtiyacı 
mevcuttur.

 

Dairemizce kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince haczedilen aşağıda 
vasıfları belirtilen gayrimenkul aynı kanun hükümlerince açık artırma usulüyle satılacaktır. 
1. Gayrimenkul Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi Sarıtaş Mevkii adresindedir.                                                                   
2. Gayrimenkul Meram Tapu Müdürlüğünün Karahüyük Mah. 27560 Ada, 55 Parsel, 6 Cilt, 1190 sayfa, 
500,71 m2 yüz ölçümlü, 13/1376 hisseli Tarla olarak kayıtlı bulunmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu 
yer Tarım sahası olup boş Tarla durumundadır.
3. Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 30.000,00 TL’dir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat 
olarak; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 
hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat. (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en 
yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 eksiğiyle değerlendirilecektir.)    
5. Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat, satış saatinden en az   
1 saat evvel Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Tüm Vergi Daireleri ortak veznesine yatırılarak karşılığında 
alınacak Emanet Makbuzunun Satış Komisyonu Başkanlığı’na ibraz edilmesi gerekir. 
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden ücretsiz olarak 
temin edilebilir.
7. İhale Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA adresinde 27.11.2019 
tarihinde saat 10.30’de yapılacaktır.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı 
ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve/veya 
yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 
7 gün daha uzatılarak gayrimenkul 04.12.2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar artırmaya 
çıkarılacaktır. 
9. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ 
edilemeyen ilgililere de tebliğ hükmündedir.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1077503

 

Personel Servis Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  : 2019/552812
1-İdarenin
a) Adresi   : Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 
      SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322650960 - 3322650972
c) Elektronik Posta Adresi : 9grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Teknik şartnamede özellikleri belirtilen sefer usulüne göre 
      çalışacak, 7 adet aracın yakıt ve sürücüsü yükleniciye ait 
      olmak üzere 36 ay süre ile kiralanması 
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Konya, Seydişehir 
c) Süresi    : İşe başlama tarihi 01.02.2020, işin bitiş tarihi 31.01.2023
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü 106 no.lu Toplantı Odası Yazır 
      Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 
      Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 27.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel kuruluşlarda gerçekleştirilen araç kiralama ve/veya personel taşıma hizmetleri 
benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi Yazır Mahallesi 
Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 

9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1077067
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1- Üniversitemiz bünyesinde bulunan aşağıda listede adı geçen Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına 
ait ihale tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine 
göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda 
yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 50,00 TL. Bedeli Selçuk 
Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya 
Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması 
zorunludur.
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen ihlale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen 
belgelerle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma 
Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4.1- İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere 
haiz olup, engel hali bulunmamak,
4.2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi, nüfus 
cüzdanı fotokopisi,
4.3- Kantin, kafeterya faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası Faaliyet belgesi;
Mesleki Faaliyet Belgesi: 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre 
Kantincilik alanında alınmış; Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya Kalfalık Belgesi veya 
Kurs Bitirme Belgesi veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Meslek Odası Faaliyet Belgesinin Konusu; 
Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/   Pastanelerin ve 
Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum 
Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından  
Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi). 
Fotokopi çekimi gerçekleştirmeye yönelik ilgili odalardan alınan faaliyet belgesi.
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.
4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi 
olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin 
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur.
4.7- Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl; Kendi nam ve hesabına 
kantin, kafeterya, pastane, lokanta veya fastfood tarzı işletme işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı 
belge. (Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Ilgın Meslek Yüksekokulu, Akşehir Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi ve Hadim Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan kantin yeri ihaleleri için bu şart 
aranmamaktadır.) 
Fotokopi çekim yeri ihalesine katılacak olanlar içinde Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl 
içerisinde en az 2 (iki) yıl; Kendi nam ve hesabına fotokopi çekim tarzı işletme işi yapmış olduğuna 
dair kanıtlayıcı belge
4.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen 
tutanak ile belgelendirilecektir).
4.9- Sabıka kaydı olmadığına dair belge,(son 6 ay içinde alınmış) Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” 
veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
4.10- Geçici teminatın Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya 
Vakıflar Bankasının Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 hesabına 
yatırıldığına dair alındı belgesi,
4.11- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname.
4.12- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize 
borçlarının bulunmadığını belgeleyeceklerdir. (Borcu olmadığına dair belge Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığından alınacaktır.) 
4.13- İstenen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış 
suretini verecektir. 
5- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6- İstekliler hazırladıkları evrakları en geç ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı 
alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Sıra 
No

Yüz 
Ölçümü 

(m²)

Kiralanan Yerin Cinsi 
(3 Yıl Süreli)

Yıllık 
Muhammen 
Bedel (TL)

Geçici 
Teminat 

%10 (TL)

Öğrenci 
sayısı

İhale Tarihi 
ve Saati

1 168 m² Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Kantin yeri 6.060,00 606 500 13.11.2019-

10.00

2 100 m² Kadınhanı Faik İçil Meslek 
Yüksekokulu Kantin Yeri 4.000,00 400 450 13.11.2019-

11:00

3 145 m² Hadim  Meslek Yüksekokulu 
Kantin Yeri 1.500,00 150,00 40 13.11.2019-

13:30

4 527,80 
m²

Beyşehir Ali Akkanat İşletme 
Fakültesi Kantin Yeri 10.920,00 1.092,00 260 13.11.2019-

14.30

5 600 m² Sosyal Bilimler MYO/Turizm 
Fakültesi Kantin Yeri 113.439,40 11.343,94 4021 14.11.2019-

10.00

6 10 m² Merkezi Derslik Binası
Fotokopi Çekim Yeri 9.596,50 959,65 2500 14.11.2019-

11:00

7 25 m² Ilgın Meslek Yüksekokulu Kantin 
yeri 750,00 75,00 135 14.11.2019-

13.30

8 49 m² Akşehir Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Kantin Yeri 1.500,00 150,00 140 14.11.2019-

14.30

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
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Konya Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden

Şerife KAYA’nın
 

babası

Temur KAYA’nın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Mevlit; Mevlid, doğum zamanı 
demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-ev-
vel ayının 11. ve 12. günleri arasın-
daki gecedir. 

Peygamber efendimizin doğum 
günü, bütün Müslümanların bayra-
mıdır. Mevlid Kandili Nedir Anlamı 
bilgi; İnsanlığın kurtuluşu için gön-
derilen son ve en büyük peygam-
ber, bizim Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri 
aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. 
gecesi doğmuştur. 

Bu mübarek geceye “Mevlid 
Kandili” denir. O’nun doğduğu çağ-
da dünyanın her tarafında cehalet, 
zulüm ve ahlâksızlık almış yürü-
müş, Allah inancı unutulmuş, in-
sanlık korkunç ve karanlık bir duru-
ma düşmüş, dünya yaşanmaz hale 
gelmişti. Sevgili Peygamberimizin 
tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya ay-
dınlandı, tek Allah inancı ile kalpler 
nurlandı. 

Eşitlik, adalet ve kardeşlik gel-
di. O’na inanan toplumlar gerçek 

huzura kavuştu. O’nun doğduğu 
gece, insanlığın kurtuluşu için çok 
hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. 
Bu gece, Müslümanlar arasında 
yüzyıllardan beri büyük bir coşku 
ile kutlanmakta, Sevgili Peygambe-
rimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. 

Büyük Türk Alimi Süleyman 
Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı 
“Vesiletün’necat” olan mevlid kitabı 
O’nun doğumunu, üstünlüğünü ve 
mucizelerini en güzel bir şekilde dile 
getiren değerli bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıl-
dönümlerinde okunan mevlidleri 
saygı ile dinlemek,  O’nun mübarek 
ruhuna salât ve selâm okumak hiç 
şüphesiz büyük milletimizin  Sev-
gili Peygamberimize olan engin 
sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. 
Bununla beraber, O’nun ahlâk ve 
fazilet dolu hayatını öğrenmek ve 
kendimize örnek almak başta gelen 
görevlerimizdendir.  Asıl o zaman 
O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu 
kazanmış oluruz.

Mevlidin dinimiz-
deki yeri nedir?

Mevlid Peygambe-
rimizden (a.s.m.) üç 
dört asır sonra icad 
edilen İslâmî bir âdet 
olmakla birlikte, bid’a-
tın hasene (güzel) kıs-
mına girmektedir.  Bü-
yük hadis ve fıkıh âlimi 
olan İbni Hacer, mevlid 
merâsiminin meşrûiye-
ti hakkında şu hadisi zikreder:  İbni 
Abbas’ın rivayetine göre, Resûl-i 
Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Medi-
ne’ye hicret ettiklerinde Aşure gü-
nünde Yahudilerin oruç tuttuklarını 
öğrenir.  Oruç tutmalarının sebebini 
sorduğunda Yahudilerden şu ceva-
bı alır: “Bu çok büyük bir gündür.  
Bugünde Allah, Mûsâ ile kavmini 
kurtardı. Firavun ile kavmini suda 
boğdu.  Mûsâ da buna şükür için 

oruç tuttu. İşte biz de 
bugünün orucunu tutu-
yoruz.” “Bunun üzerine 
Peygamberimiz, ‘Öyley-
se biz Mûsâ’ya sizden 
daha yakın ve evlâyız’ 
buyurdu.  O günden 
sonra hem kendisi oruç 
tuttu, hem de tutulması 
için tavsiyede bulundu.” 
( Müslim, Sıyam 127)

Kuran-i Kerim(En-
biyâ, 107) “Biz seni ancak âlemlere 
rahmet olarak gönderdik.” (Isrâ Sû-
resi, 105) ‘’Biz Kur’ân’i hak olarak 
indirdik. O da hakkin ve gerçegin ta 
kendisi olarak indi. Seni de ey Resu-
lüm, sadece rahmetle müjdelemen 
ve inanmayanlari ise azapla uyar-
man için gönderdik.’’ (Âl-i Imran 
Sûresi 31)  

Bir Gece
Ondört asır evvel, yine bir böyle ge-

ceydi,
Kumdan, ayın ondördü; bir öksüz 
çıkıverdi!
Lakin, o ne hüsrandı ki hissetmedi 
gözler;
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşme-
delerdi!
Nerden görecekler? Göremezlerdi 
tabii,
Bir kerre, zuhut ettiği çöl en sapa 
yerdi;
Bir kerre de, ma’mure-i dünya, o 
zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bugünden de 
beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri 
yerdi!
Fevza bütün afakını sarmıştı zemi-
nin,
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika 
derdi
Derken, büyümüş, kırkına gelmişti 
ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya 
erdi!

Bir nefhada insanlığı kurtardı o 
ma’sum,
Bır hamlede kayserleri, kisraları ser-
di!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, di-
rildi;
Zulmün ki, zeval aklına gelmezdi, 
geberdi!
Alemlere, rahmetti, evet şer’-i mü-
bini,
Şehbalini adl isteyenin yurduna ger-
di.
Dünya neye sahipse, onun vergisi-
dir hep;
Medyun ona cemiyetti, medyun ona 
ferdi.
Medyundur o mas’uma bütün bir 
beşeriyyet…
Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile 
haşret.

Mehmet Akif Ersoy

KAYNAK: http://www.gonlumungu-
lu.com/Mevlid_Kandili_Nedir_An-
lami

MEVLID

Konya Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Şerife Kaya’nın babası Temur Kaya 77 yaşında 
hayatını kaybetti. Merhum Temur Kaya’nın cenazesi Musalla mezarlığında toprağa verildi

Temur Kaya dualarla defnedildi
Konya Gazeteciler Cemiyeti 

üyelerinden Şerife Kaya’nın babası 
Temur Kaya 77 yaşında hayatını 
kaybetti. Cenazeye Gazeteciler ka-
tılım sağladı. 

Merhum Temur Kaya’nın 
cenazesi dün Musalla’da kılınan 
cenaze namazının ardından Mu-
salla Mezarlığında toprağa verildi. 
Merhum Temur Kaya 2 erkek 4 
kız olmak üzere toplam 6 çocuk 
babasıydı. Kaya ailesini acı günle-
rinde sevenleri, yakınları ve gaze-
teci meslektaşları yalnız bırakma-
dı. Kaya ailesi bu acı günlerinde 
yanlarında olan sevenlerine ve 
yakınlarına teşekkür etti. Yenigün 

Gazetesi olarak Merhum Temur 
Kaya’ya yüce Allah’tan rahmet, se-

venlerine ve yakınlarına baş sağlığı 
dileriz. n BERKCAN BAŞ

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENICI
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Ülkelerinde yaşanan iç karışıklık-
tan dolayı ülkemize sığınarak geçici 
koruma altına alınan Suriyeli misa-
firlerimizin ihtiyaç duydukları sağlık 
hizmetleri için Kore Cumhuriyeti’nin 
de katkılarıyla yaptırılan Hadimi Göç-
men Sağlığı Merkezi düzenlenen 
törenle açıldı. Açılış törenine Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kore 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi 
Choi Hong-Ghi, Sağlık Bakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 
Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. 
Fatih Kara, Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, sağlık çalışanları ile Su-
riyeli sığınmacılar katıldı.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-

rak, Meram ilçesindeki Hadimi Göç-
men Sağlığı Merkezi’nin açılışında 
yaptığı konuşmada Türkiye’nin sağlık 
alanında yakalamış olduğu başarı ile 
dünyanın parmakla gösterilecek ül-
keleri arasına girdiğini söyledi. 

Hastanelerin özellikle son 20 yıl-
da inanılmaz bir değişim yaşadığına 
dikkati çeken Vali Toprak, “Sağlık 
alanında yakalanan bu başarı sağlık 
çalışanlarının ciddi eğitimlerden geç-
meleri ile sağlanmıştır. 

 Hastanelerimiz, 5 yıldızlı otel 
konforunda güler yüzlü personeli 
ile hastalarımızı her yönden tedavi 
etmektedir” dedi. Suriyeli vatan-
daşların ülkelerindeki kargaşa ve 
ölüm korkusu nedeniyle göç etmek 

zorunda kaldıklarını belirterek ko-
nuşmasına devam eden Vali Toprak, 
“Ülkemizin son 7-8 yılını meşgul 
eden Suriye meselesi hepimizin ma-
lumudur. Yaklaşık 4 milyon civarında 
Suriyeli kardeşimiz bizim misafirper-
verliğimizin de dillere destan olması 
nedeniyle ülkemize geldiler. İnsani 
yardım konusunda ülkemiz en yük-
sek yardımı yapan bir devlet ve millet 
konumundadır. Bu da bizler için gu-
rur vesilesidir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’Yİ UNUTMADILAR 
Güney Kore’nin Ankara Büyükel-

çisi Choi Hong-Ghi ise sağlık merke-
zinin ülkesinin desteğiyle yapıldığını 
ifade ederek açılışa davet edilmesin-
den dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.  

Ghi, “Ülkesinde 3,6 milyon Suri-
yeli mülteciyi kucaklayarak sağlık ve 
eğitim gibi sosyal hizmetlerde Suri-
yeli mültecileri Türk vatandaşların-
dan ayırmadan aynı hizmeti sunma-

sından dolayı bütün dünya Türkiye’yi 
alkışlamaktadır. Kore Hükümeti de 
Türkiye’nin bu cömert insani politi-
kasına destek vermektedir. 

1950’li yıllardaki Kore savaşı sıra-
sında Kore’nin özgürlüğü için bizim 
ülkemize kadar gelerek bizlerle birlik-
te savaşan, savaş sonrasında da okul, 
hastane gibi binalar yaparak bizlere 
yardımcı olan 20 binden fazla Türk 
askerini çok iyi hatırlıyoruz.” ifadele-
rini kullandı. 

ONLAR YÜK DEĞİL MİSAFİR 
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. 

Dr. Emine Alp Meşe’ de yaptığı ko-
nuşmada göçün insanlık tarihinin 
başlangıcından itibaren hep var ol-
duğunu söyledi. Anadolu’nun ise bu-
güne kadar milyonlarca göçmene ev 
sahipliği yaptığını ifade eden Meşe, 
Türkiye’nin en fazla mülteci ve sığın-
macı barındıran ülkeler arasında yer 
aldığını vurguladı. Bakan Yardımcısı 
Meşe, Türkiye’de 4,9 milyon göçme-
nin yaşadığını da anımsatarak, “Gön-
lümüzü ve kapılarımızı bize sığınan 
göçmenlere açtık. Onları bir yük değil 
misafir olarak gördük. Bunlara geçici 
koruma statüsü verdik. Sağlık ve eği-
tim gibi temel hizmetlere erişim hak-
kı tanıdık” diye konuştu.  

Göçmen ve sığınmacılara veri-
len sağlık hizmetlerinden de övgü 
ile bahseden Meşe, “Ülkemizde ge-
çici korunanlara verdiğimiz sağlık 
hizmetleri kapsamında bugüne ka-
dar yaklaşık 63 milyon muayene, 2 
milyon yataklı tedavi ve 2 milyon da 
ameliyat hizmeti verildi. Hastanele-
rimizde 500 bin doğum gerçekleşti. 
Ulusal aşı takvimine uygun olarak 6 
milyon doz aşı yaptık. Her yıl orta-
lama 130 bin kişiye 112 Acil Sağlık 
ekibimizle müdahale ettik. Temel ve 
koruyucuyu sağlık hizmetlerine erişi-
mi artırmak için 5’i Konya’da olmak 
üzere toplamda 178 göçmen sağlığı 
merkezi açtık. Sıhhat projesi kapsa-
mında 689 Suriyeli hekim ve uzman 
hekim, 958 Suriyeli ebe ve hemşire 

istihdam ettik. Bu yılın ilk 9 ayında-
ki verilere göre, Suriyelilerin yüzde 
45’inin göçmen sağlığı merkezlerini 
tercih etmelerini sağladık. Bu rakam-
lar verdiğimiz hizmetin büyüklüğünü 
ortaya koymaktadır” dedi.

ÖNEMLİ HİZMETLER VERİLİYOR 
Kore Cumhuriyetinin desteği ile 

yaptırılan Hadimi Göçmen Sağlığı 
Merkezi’nde önemli sağlık hizmetleri 
sunulduğunu vurgulayarak konuş-
masına başlayan İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç da “Göçmen 
sağlığı hizmetleri barınmadan bes-
lenmeye, sağlıktan eğitime kadar pek 
çok alanı kapsamaktadır. Bu anlamda 
sağlık alanında bu güzel ve modern 
merkezi açıyor olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız” dedi.  

Göçmen Sağlığı merkezlerinde 
aşılama, enjeksiyon, tarama ve polik-
linik hizmetleri sunulduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Koç, “Göçmen sağlı-
ğı hizmetleri sadece göçmenler için 
değil herkes için son derece önemli 
hizmetlerdir. Konya’mızda toplam-
da 5 göçmen sağlığı merkezimizde 
17’si doktor olmak üzere toplam 
104 Suriyeli sağlık çalışanı ile hizmet 
verilmektedir. Bu merkezlerimizde 
2018 yılında yaklaşık 170 bin hastaya 
sağlık hizmeti sunulurken bu rakam 
2019 yılı Ekim ayı itibariyle 202 bin 
sayısına ulaşmıştır. Tabi bu rakamlar 
hastanelerimizdeki kalabalığı azaltma 
adına son derece önemlidir” dedi. Ko-
nuşmaların ardından merkezin açılışı 
gerçekleştirildi. n HABER MERKEZİ

Kore Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yapılan Hadimi Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı. Kore Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Kore Savaşı’nda Türkiye’nin kendilerine verdiği desteği unutmadıklarını söyledi 

Türkiye’yi unutmadılar!

 

Dairemizce kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince haczedilen aşağıda 
vasıfları belirtilen gayrimenkul aynı kanun hükümlerince açık artırma usulüyle satılacaktır. 
1. Gayrimenkul Konya İli Meram İlçesi Gödene Mahallesi Kızılyazı Mevkii adresindedir.                                                               
2. Gayrimenkul Meram Tapu Müdürlüğünün Gödene Mah. 38653 Ada, 41 Parsel, 11 Cilt, 1060 sayfa, 
494,33 m2 yüz ölçümlü, 1/50 hisseli Tarla olarak  kayıtlı bulunmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu yer 
Tarım sahası olup boş Tarla durumundadır.
3. Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 35.000,00 TL’dir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat 
olarak; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 
hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat. (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en 
yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 eksiğiyle değerlendirilecektir.)    
5. Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat, satış saatinden en az   
1 saat evvel Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Tüm Vergi Daireleri ortak veznesine yatırılarak karşılığında 
alınacak Emanet Makbuzunun Satış Komisyonu Başkanlığı’na ibraz edilmesi gerekir. 
 6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden ücretsiz olarak 
temin edilebilir.
7. İhale Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA adresinde 27.11.2019 
tarihinde saat 10.45’de yapılacaktır.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı 
ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve/veya 
yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 
7 gün daha uzatılarak gayrimenkul 04.12.2019  tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar artırmaya 
çıkarılacaktır. 
 9. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ 
edilemeyen ilgililere de tebliğ hükmündedir.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1077482

DÜNYA ‘NIN DEVLERİ TÜRK ‘ ÜN 
TOKATIYLA KARŞILAŞIYOR 
-DAEŞ ‘in sözde eğitim kampları so-
rumlusu yakalandı. (OSMANİYE)
-Teröristlerin hain planı deşifre oldu. 
Patlayıcıları ellerinde patladı.
-Teröristleri ayırt edenlerin sonlarını çok 
iyi biliyoruz.
-Kırmızı kategoride yer alan Servet AY-
DIN ve Söylemez YAŞAR bulunuyor.
-Yurt içi yurt dışı 1090 terörist etkisiz 
hale getirildi.
-Yıkama yağlama: NATO genel sekreteri 
‘ Hiçbir ülke Türkiye kadar terörle müca-
dele etmedi .’

-Rus Diplomattan Türkiye’nin Suriye de 
ki başarısına övgü .

O zaman diyoruz ki: Politika kansız 
bir savaş, savaş ise kanlı bir politikadır.

Suriye’nin kuzeyinden ABD ordusu, 
Suriye – Türkiye sınırında ki Aynularab 
da ki üssüne yerleşmesinin ardından 
Rakka‘nın batısında ki üssüne döndü.

NEDEN RAKKA?
Çünkü ABD’nin yaptıklarıyla, asıl 

politikasının ne olduğuyla tüm dünya 
tanıştı. Rakka bulunduğu konum itiba-
ri ile Dünya’nın gözlerini diktiği yerdir. 
Ülkenin ve şehrin bulunduğu konum 
sadece yeraltı kaynaklarıyla değil, diğer 

ülkelere olan konumu 
ile değer kazanır. Bugün 
yalnız ABD değil, İsrail 
‘hayallerini süsleyen BÜ-
YÜK İSRAİL projesinin 
mihenk taşıdır Suriye. 

Orta doğu ya hakim 
olmak Suriye ‘den ge-
çer…

Hemen geçen hafta-
ya gidersek: ABD Suriye 
‘den çekiliyoruz dedi, 

dün yapılan haberlere göre 
manşetlerde petrole çöktü 
damgasını hak etti.

Büyük ve ideoloji sahi-
bi tüm ülkelerin hedeflerine 
giderken izlediği politikalar-
da tam da ABD’nin yaptığı 
sağ gösterip soldan vurma 
çabaları görülür. 

Paranın gücünü kulla-
nan ABD, Harekat boyun-
ca yağmur gibi yağdırdığı 

cephaneyi ; terörle mücadele adı altında 
yaptığını savundu fakat karşısında ki 
TÜRK’TÜ . Henüz ABD ‘nin soyu yok 
iken karşısında ki millet 3 kıtaya hakim 
idi.

Uluslararası protokollerde ve gö-
rüşmeler de söylenen sözlerin ve verilen 
vaatlerin arkası dolduğu sürece Amerika 
Birleşik Devletleri sağ ayaklarıyla adım 
atarlar iken sol ayaklarıyla her zaman 
geri gideceklerdir. 

Bu tarihin içe dönük bir döngüsü 
olduğu gibi kaçınılmazdır.

İnsan Hakları komitesinin rezerve 
masalarında oturanlar; petrol ve muh-

teşem çıkarları için , kan dökmekten , 
masum öldürmekten daha kolay bir şey 
bulamadılar …

Ta ki Türk topraklarının hudutlarına 
göz dikene kadar. Geçtiğimiz ayın yarı-
sından çekilmekle çekilmemek arasında 
kalan ABD, yazılan, çizilen, söylenen 
haberlere dayanamayıp asıl menfaatine 
petrol yataklarına çekilmeyi hak gör-
müştür!

Elinde bulunan güç ve itibar ile Dün-
ya ‘ ya hakim olduğunu düşünen ABD, 
Barış Pınarı Harekatı ile bir kez daha 
anladı ‘ DENİZ SİZİN OLSA DA BURASI 
FARKLI KIYI ’

DENİZ SİZİN OLSA DA BURASI FARKLI KIYI 

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ

Ali Rıza Alaboyun’dan 
yeni parti açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski 
Bakanı, Aksaray Eski Milletveki-
li, Bera Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Alaboyun, son 
günlerde bazı haber sitelerinde 
isminin yeni bir partinin kuru-
cular listesinde yer almasıyla il-
gili açıklamada bulundu. Hiçbir 
siyasi partinin kurucu listesinde 
yer almasının söz konusu olma-

dığına dikkat çeken Alaboyun, 
açıklamasında şunları söyledi, 
“Bazı internet haber sitelerinde 
ismim yeni bir partinin kurucu-
lar listesinde anılmaktadır. Aktif 
siyasetten sonra Konya’da Bera 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak görev yapmaktayım. Bera 
Holding’in işlerine odaklanmış 
durumdayım. Holding’in ortaklık 

sorunlarını yakından takip eden 
ve katkı sağlayan, her partiden 
eski ve yeni Konya Milletvekille-
rimiz dahil, siyasi büyüklerimiz ile 
iletişim içinde bulunmam gayet 
doğaldır. Bu yoğunluk içerisinde 
aktif siyaseti düşünmediğim gibi 
hiçbir partinin kurucu listesinde 
yer almam da söz konusu değil-
dir.” n HABER MERKEZİ

Cüneyit Orhan Toprak Choi Hong-Ghi Prof. Dr. Mehmet Koç
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Hacı – Ali İhsan Boztaş çiftinin kızları Rumeysa ile Kübra- Ramazan Marlalı 
çiftinin oğulları Muhammed bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Rumeysa ve Muhammed 
mutluluğa ‘Evet’ dedi

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü, Konya’daki motorlu kara 
taşıtlarının Eylül ayı istatistiklerini yayınladı

Konya’da 727 bin 504
adet motorlu taşıt var

Hacı – Ali İhsan Boztaş çiftinin 
kızı Rumeysa ile Kübra- Ramazan 
Marlalı çiftinin oğlu Muhammed, 
Beril Düğün Salonunda düzenle-
nen düğün ve nikah töreni ile dün-
yaevine girdi. Düzenlenen düğün 
töreninde genç çiftleri yakınları ve 
sevenleri yalnız bırakmadı. Ger-
çekleştiren düğünde davetlilere 
geleneksel Konya düğün pilavı ik-
ramında bulunurken, Erol ailesi 
davetlilerle tek tek ilgilenerek “Ha-
yırlı olsun” temennilerini kabul etti. 
Mutlu günlerini ölümsüzleştiren 
genç çift ise bol bol hatıra fotoğra-
fı çektirmeyi ihmal etmedi. Yeni-
gün Gazetesi olarak hayırlı olsun 
temennilerimizi iletiyor, Rumeysa 
–Muhammed çiftine bir ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2019 yılı Eylül ayı Motorlu Kara 
Taşıtları istatistiklerini yayınladı. 
Yapılan açıklamada, Konya’da 2019 
Eylül ayı sonunda trafiğe kayıtlı mo-
torlu kara taşıtı sayısının bir önceki 
aya göre 13 adet azaldığı, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 4 bin 237 adet 
artarak 727 bin 504 adede ulaştığı 
ifade edildi. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 
Konya’daki toplam 727 bin 504 
motorlu kara taşıtının; yüzde 48,6’sı 
(353 bin 204 adet) otomobil, yüz-
de 1,5’i (11 bin 226 adet) minibüs, 
yüzde 0,8’i (5 bin 750 adet) otobüs, 
yüzde 17’si (123 bin 459 adet) kam-
yonet, yüzde 5’i (36 bin 672 adet) 
kamyon, yüzde 14,5’i (105 bin 643 
adet) motosiklet, yüzde 0,3’ü (2 bin 
153 adet) özel amaçlı taşıtlar ve 
yüzde 12,3’ü (89 bin 397 adet) de 

traktörlerden oluşuyor. 
Konya’da Eylül ayında 25 bin 76 

adet taşıtın devrinin yapıldığı bildiri-
len açıklamada, “Devri yapılan taşıt-
lar içinde otomobil yüzde 69,9 ile ilk 
sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 
yüzde 17,8 ile kamyonet ve yüzde 
4,5 ile traktör takip etti. 2019 yılı 
Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye ge-
nelinde toplam 23 milyon 132 bin 
670 adet trafiğe kayıtlı araç bulu-
nuyor. Konya ili toplam 727 bin 504 
trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile 
Türkiye genelindeki motorlu kara 
taşıtlarının yüzde 3,1’ine sahiptir” 
denildi.  

TRAFİKTE EN ÇOK 
BEYAZ OTOMOBİL VAR 

Konya’daki ve Türkiye gene-
lindeki motorlu araç sayısıyla ilgili 
detayların da yer aldığı açıklamaya 
göre Konya’da 2019 yılı Eylül ayı 
itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu 
kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yüksek artış sırasıy-

la; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 3,4), 
kamyonet (yüzde 1,8) ve minibüs 
(yüzde 1,5) şeklinde gerçekleşti. 

Araçların renklerine göre ya-
pılan sınıflandırmada ise trafiğe 
kaydı yapılan otomobiller içerisinde 
beyaz renkte olanların öne çıktığı 
ifade edildi. Ocak-Eylül dönemin-
de trafiğe kaydı yapılan 257 bin 
586 adet otomobilin yüzde 53,7’si 
beyaz, yüzde 24,1’i gri, yüzde 7’si 
siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken 
yüzde 9,6’sının diğer renklerde ol-
duğu belirtildi. Yakıt tüketimine 
göre yapılan sınıflandırmada ise 
LPG’li otomobil oranının en yüksek 
olduğu bildirilen açıklamada, “Eylül 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 
milyon 509 bin 319 adet otomobilin 
yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,7’si di-
zel, yüzde 24,3’ü benzin yakıtlı olup, 
yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrittir. 
Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin 
oranı ise yüzde 0,3’tür” bilgisi veril-
di.  n EMİNE ÖZDEMİR

Sağlık-Sen Konya Şubesi Başkan adayı, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, hak, emek ve adalet vurgusu yaptı

Baysal: Hak, emek ve 
adalete değer vereceğiz

Adalet ve Değişim Grubu’nun 
adayı Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-
manı Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal’a 
destek vermek amacıyla grup üye-
leri tarafından bir otelde basın top-
lantısı düzenlendi. Sağlık Sen Dele-
ge Adayı Yasin Gündüz tarafından 
okunan manifestodan sonra, Sağ-
lık-Sen Konya Şubesi Başkan ada-
yı Baysal, programa telekonferans 
yöntemiyle bağlandı. “Sağlık-Sen 
için hayırlı sonuçlara vesile olacak 
bir kongre olsun” diyerek sözlerine 
başlayan Baysal, “Her zaman gerek 
çalışanlar adına gerekse de ülkesi 
ve milleti adına dertli olmayı seçen 
Sağlık-Sen ‘in düşüncesi Allah’ın 
rızadır. Yolu, yaratılanı yaratandan 
ötürü sevmektir. Nişanesi, maz-
lumun ve Hakkın yanında dimdik 
durmaktır. İnsan onurunu ve insanı 
yaşatmaktır ve nihayetinde adalet-
li ve hakkaniyetli olmaktır. İşte bu 
bilinç ve inanç ile Sağlık Sen Konya 
Şubesi bir kongreye hazırlanıyor. 
Biz istiyoruz ki Sağlık Sen’e yakışan, 
Sağlık Sen için hayırlı sonuçlara ve-
sile olacak bir kongre olsun. Demok-
rasi kazansın, Sağlık Sen kazansın, 
sağlık çalışanları kazansın, yani hep 
birlikte kazanalım. Çünkü biz de-
mokrasinin sac ayaklarından birisi 
olan sendikalardan bahsediyoruz. 
Demokrasi, yani çok seslilik tüm ta-
rafları memnun edecektir. Birlik ve 
beraberliğe daha çok ihtiyacımızın 
olduğu nazik bir dönemden geçti-
ğimiz bu dönemde davranışlarımızı 
bir kez daha gözden geçirmek zo-
rundayız. Sorumluluğumuz gereği 
en çok muhtaç olduğumuz birlik ve 
beraberliğimizi sağlayacak örnek bir 
yaklaşım sergilememiz gerekmek-
tedir” şeklinde konuştu.

“BU YOLA NASIL ÇIKTIĞIMIZI 
PAYLAŞMAK İSTİYORUZ”

Sağlık-Sen’in çizgisinden çıkma-
ya başlaması nedeniyle yola çıktıkla-
rını söyleyen Baysal, “Sendika Kon-
yamızda son on yılı aşkın zamandır 
hüküm sürmekte iken, yavaş yavaş 
çizgisinden çıkarak, yaptıkları taş-
kınlıklarla “hak arar” durumundan 
“hak aratır” hale gelmiştir. Yıllar-
dır aynı kişilerden oluşan yönetim, 

delege ve temsilcilerin şımarık 
davranışları, çalışanlardan kopuk, 
iletişimsiz halleriyle, mobbingin, 
ötekileştirmenin ve nihayetinde 
bu kurumu menfaatlerinin uğruna 
kullanmalarının ayyuka çıktığı bir 
dönemde biz, yaşanmış ve yaşatıl-
mış hikayeleri de göz önüne alarak 
bir yeniden doğuş, bir temizlenme, 
arınma hareketi başlatmak üzere 
yola çıktık” diye konuştu. 

“ERKEN ÇIKMAMIZIN
 SEBEPLERİ VARDI”

Yola erken çıkmalarının sebep-
lerini açıklayan Baysal, “Birincisi, 
sendikacılık faaliyetlerini kavraya-
bilmek, bu husustaki donanımı-
mızı artırmak istedik. İkinci olarak 
da, geçen seçimlerde baskın seçim 

yapmak sureti ile kendilerinden ol-
mayan kimselere fırsat vermedikleri 
için tedbirli olmak istedik” dedi.

“TEŞKİLATLANMAMIZ 
ÇOK ZOR OLDU”

Teşkilatlanma sürecinde yaşa-
dıkları sıkıntılardan bahseden Bay-
sal, “Üyeler üzerinde müthiş bir 
baskı vardı. İnsanlar konuşamaz, 
fikir beyan edemez durumdaydı. 
Üyeler, sendika nedir, nasıl bir ya-
pılanmadır, ne gibi fonksiyonları 
icra eder bilmiyorlardı. Daha önce 
hiç ilgilenmemişler, oy bile kullan-
mamışlardı. Biz, iyi, çalışkan insan 
profili arıyorduk ki bu tür insanlar 
da zaten işten güçten kafasını kaldı-
ramaz durumdaydılar. Sosyal faali-
yetleri hiç olmamış. Neredeyse dışa 

dönük faaliyetleri bir an önce eve 
gitmek olmuş. Bizim böylesi insan-
ları işlerinden başka sosyal bir alana 
çekmemiz çok zor oldu ve zaman 
aldı. Zaten sendika kavramından 
nefret ediyorlardı ikna etmek uzun 
sürdü ancak çalışmalarımız bize 
katma değer sağladı. Biz, seçimden 
bağımsız olarak, üyelerimizin birço-
ğunu sendika konusunda bilgilen-
dirmiş olduk, bir nevi sendika en-
formasyonu yaptık. Halk eğitimcisi 
olduk. Bu emeklerimiz bile bize ye-
tecek durumda. Bir diğeri, bu vesile 
ile sendikamızdaki üyelerimizi ve iyi 
insanları tanıdık. Diğer taraftan da 
iyi insanlarla beraber olduk” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

MEVKA, çırakları
ustalarla buluşturdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda TR-52 Kon-
ya-Karaman Bölgesi’nde çalışma-
larını sürdüren Mevlana Kalkınma 
Ajansı (MEVKA), Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yine 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından 2019 yılında kalkınma 
ajanslarınca yapılacak faaliyetler 
için belirlenen Mesleki Eğitim te-
ması kapsamında mesleki eğitime 
katkı sunulması amacıyla Usta-Çı-
rak Buluşmaları programı düzen-
ledi.

Düzenlenen programla, Kon-
ya merkez ilçelerinde bulunan 
meslek liselerinin elektrik-elektro-
nik bölümlerinde öğrenim gören 
öğrenciler, kendi alanlarıyla ilgili 
faaliyet gösteren ve daha önce 
MEVKA tarafından destek verilen 
firmalara götürülerek burada üre-
tim süreçlerini yerinde görme ve 
üretim yapan usta ve çalışanlarla 
bir araya gelerek, gelecekte yapa-
cakları meslekleri yakından tanıma 
imkânı buldu.

3 gün süren programın ilk gü-
nünde, Kılıçarslan İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ahi 
Evren Mesleki Eğitim Merkezi öğ-
rencileri Solimpeks Güneş Enerji 
Sistemleri firmasının çalışmalarını 
ve Konya Organize Sanayi Bölge-
si Müdürlüğü’nün Güneş Enerji 

Santrali Projesi’ni inceleyerek yet-
kililerden bilgiler aldı.

Programın ikinci gününde ise, 
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile Kozağaç Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrencileri Elfa-
tek Elektronik firmasının çalışma-
larını ve Konya Sanayi Odası’nın 
Güneş Enerji Santrali Projesi’ni 
yerinde inceleme fırsatı buldular. 

Usta-Çırak Buluşmaları prog-
ramının üçüncü gününde ise Fatih 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin AKETronic firması-
nı ve KOSKİ Güneş Enerji Santrali 
Projesi’ni inceleyerek görevlilerden 
bilgi almasıyla son buldu.

Mesleki eğitime katkı sun-
mak ve bu alanda öğrenim gören 
öğrencilere mesleklerini daha iyi 
tanıtmak amacıyla düzenlenen 
programla ilgili konuşan MEVKA 
Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, 
“Bir tarafta genç insanlara başarılı 
bir meslek yolu hazırlamayı, di-
ğer yandan da ekonomiye vasıflı 
eleman yetiştirmeyi amaç edinen 
mesleki eğitim konusunu bizler ül-
kemizin kendine koyduğu gelecek 
hedefleri açısından olmazsa olmaz 
olarak görüyor, mesleki eğitim 
alan öğrencilerimizin ara elemanı 
değil aranılan eleman olarak ye-
tiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ
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Alaaddin ALADAĞ ile

ŞEHİR
SOHBETLERİ

alaaddin_aladag

Ahmet Kuş kimdir?  
1968 yılında Konya’da doğdum. Asıl memleketimiz Karatay ilçesine bağlı Akörenkışla köyü. Çiftçi 
kökenli bir aileyiz yani. Çok geniş bir bölge olan köyümüz genellikle Obruk olarak da bilinir. Orta 
Asya’dan geldikten sonra dedelerimiz ilk olarak şu anda Aksaray’a bağlı olan Eskil ilçesine yerleşmiş. 
Kayı boyuna mensup Atçekenler de denilen Türkmen bir aileye mensubum. Dedelerimiz iyi cins at 
yetiştirip devlete vergi yerine at verirlermiş. Çocukluğum şehirde geçmesine rağmen yaz tatillerini 
çoğunlukla köyümüzde geçirirdim. Dolayısıyla Türkmen gelenekleriyle büyüdüğüm için ova 
köylerindeki yaşantıyı iyi bilirim. Tabii zaman içerisinde şehre bağlı bir yaşantımız olsa da köyle bağımızı 
tamamen koparmadık. Zaten Konya’da yaşayan çoğu aile, bazı istisnalar olsa bile köyle irtibatını 
tamamen koparmaz. Bu arada ilk, orta ve liseyi Konya’da okuduktan sonra üniversite öğrenimi için 4 
yıl Kütahya’da kaldım. İşte fotoğrafla ilgili ilk temeller burada atılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi’ne 
bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1989 yılında mezun olduktan 
sonra tekrar Konya’ya döndüm ve aynı yıl dayım Feyzi Şimşek’le birlikte Alâeddin Caddesi’nde fotoğraf 
malzemeleri satışına yönelik küçük bir dükkân açtık. Ve böylelikle fotoğrafçılık maceramız da başladı.

Konya’nın yetiştirdiği önemli fotoğraf sanatçıla-
rından birisi olan Ahmet Kuş, yaklaşık 30 yıldır 
fotoğraf tutkusundan asla vazgeçmedi. İşletme 
eğitimi almasına rağmen, fotoğraf merakının 
peşinden giden Kuş, bugün Konya’da fotoğ-
raf sanatı üzerine ilk sıralarda yer alan isimler 
arasına girmeyi başardı. Fotoğrafla geçen 30 yıl 
içinde maddi anlamda bazı zorluklar yaşamasına 
rağmen fotoğraf tutkusundan vazgeçmeyen Kuş, 
önemli projelere de hayat verdi. Kendisi için bir 
milat olan 2004 yılında ilk fotoğraf albümünü 
oluşturan Kuş, sonrasında birçok projenin içeri-
sinde yer aldı. Fotoğrafçılığın önemli bir ve özel 
bir alan olduğuna dikkat çeken Kuş, “Fotoğraf en 
az yazı kadar önemli bir belgedir. Özellikle eski 
fotoğraflardan şehirlerin mimarisi hakkında çok 
değerli bilgilere ulaşmak mümkündür” dedi.

İşletme eğitimi almanıza rağmen fotoğrafa 
yöneldiniz. O yıllarda ekonomi ve finans sek-
töründe güzel bir konuma gelebilirdiniz neden 
fotoğrafçılıkta karar kıldınız?
Aslında birkaç tane imtihana da girdim ama 
rızkımız buradaymış. Hatta aynı fakültede yüksek 
lisans sınavını kazanıp kayıt da yaptırdım ama 
Konya’daki işlerimiz sebebiyle derslere katılama-
dım ve öğrenimim yarım kaldı. O yıllarda renkli 
fotoğrafçılık ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya 
başladığı için fotoğraf çok popüler bir uğraştı. 
Fotoğrafa karşı her düzeyde müthiş bir ilgi vardı. 
Özellikle her aile gücü yettiğince bir fotoğraf 
makinesi almaya çalışıyordu. Öte yandan ticaret 
de çok hareketliydi. Durum böyle olunca fotoğ-
rafçılık sektörü işin içine yeni girmemize rağmen 
bize cazip gelmeye başladı. Fotoğrafçılıkla meslek 
olarak ilgilenirken fotoğraf sanatının inceliklerini 
de merak etmeye ve fotoğrafla ilgili ne bulursak 
okumaya başladık. Bu işe başlarken ne ticaret-
le ne de fotoğrafçılıkla ilgili yeterince bilgi ve 
tecrübe sahibi değildim. Üniversite öğrencisi iken 
fotoğraf makinesini birkaç kez elime almıştım 
ama bu alanla ilgili derinlemesine bir bilgi sahibi 
değildim. Yaz tatillerinde zaman zaman babamın 
dükkânına gitsem de ticaretin inceliklerine de 
vakıf değildim. Yani her şeyi şahsi gayretimle 
öğrendim. O yıllarda internet de bu kadar yaygın 
değildi. Fotoğrafçılıkla ilgili yayın da pek fazla 
yoktu ama fotoğraf adına ne bulursam okudum 
ve bu işin inceliklerini öğrendim.

Fotoğrafla geçen 30 yıla neleri sığdırdınız?
Otuz yıl içerisinde harika işlere imza attık. Fotoğ-
raf sanatına olan sevgimiz bizi inanılmaz yerlere 
taşıdı. Şükürler olsun ki Allah hayalimizdeki çoğu 
işi uygulama safhasına geçirmemize imkân tanıdı. 
Mesleğimize olan sevgi, istikrar ve inancımız ba-
şarılı olmamızı sağladı. Zaman zaman ekonomik 
badireler atlatsak da fotoğrafla olan bağımızı hiç 
koparmadık. Fotoğrafçılığa olan tutkumuz hiçbir 
zaman kaybolmadı. Tabiri caizse bu geçen zaman 
içerisinde fotoğrafla yatıp fotoğrafla kalktık. 
Nereye gitsek fotoğraf makinemizi de yanımızda 
götürdük. Dia gösterileri yaptık, sergiler açtık, 
fotoğraf üzerine konuştuk, yazdık… Konya’da 
fotoğraf adına yapılan iyi işlerin hep yanında 
yer aldık. Bu anlamda hiçbir zaman sorumluluk 
almaktan kaçınmadık.  İlk fotoğraf albümümüz 
2004 yılında yayınlandığı için 2004 yılı benim için 

bir milat sayılır. Konya Aydınlar Ocağı’nın düzen-
lediği Salı Sohbetleri o dönemde Sille’deki Sille 
Kültür Evi’nde yapılıyordu. Dr. Mustafa Güçlü 
ağabey 2003 yılında Sille ile ilgili bir dia gösterisi 
yapmak için bizi de davet etti. Fotoğraflar çok ilgi 
gördü ve bu gösteriden sonra Sille’yle ilgili bir 
fotoğraf albümü hazırlama fikri ortaya çıktı. Sille 
albümünü İbrahim Dıvarcı ve Feyzi Şimşek’le 
birlikte hazırladık. Merhum gazeteci N. Yalçın Di-
kilitaş, Selçuklu Belediye Başkanı Adem Esen ve 
Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı A. Hayrettin 
Yalınız, Sille Fotoğraf Albümü’nü hazırlarken 
desteklerini esirgemediler. Bu üç isme ne kadar 
teşekkür etsem azdır. Yalçın ağabeye Allah’tan 
rahmet, Adem Bey ve Hayrettin Beye de hayırlı 
uzun ömürler diliyorum. Bu albüm yayınlandıktan 
sonra sırasıyla Konya ve İlçelerindeki Selçuklu 
Eserleri Fotoğraf Albümü, Konya’daki Beylikler 
Dönemi Eserleri, Konya’daki Osmanlı Dönemi 
Eserleri Fotoğraf Albümü yayınlandı. Kitapları-
mız birbiri ardı sıra çıkarken biz yine fotoğrafla, 

yerel kültürle, tarihle ilgili okumalarımıza devam 
ediyorduk. 2013 yılına kadar yoğun bir şekilde 
çalışarak çok farklı eserlere imza attık. Bu arada 
söz konusu yayınları hazırlarken Osmanlı Devle-
ti’nin hüküm sürdüğü coğrafyayla ilgili zengin bir 
fotoğraf arşivine de sahip olduk. 

Keşke fotoğrafçı olmasaydım dediğiniz oldu mu 
hiç?
Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duyma-
dım. Şayet 30 yıl geriye gitseydim yine meslek 
olarak fotoğrafçılığı seçerdim. Fotoğraf artık 
benim için vazgeçilmez bir uğraş. Fotoğraf sa-
dece mesleğim değil, aynı zamanda hobim de… 
Fotoğraf sayesinde hem rızkımı kazandım hem de 
hoşça vakit geçirdim. Fotoğraf aynı zamanda çok 
büyük bir çevre edinmeme sebep oldu. Fotoğraf 
sayesinde çok kıymetli dostluklar kurdum. Yine 
fotoğraf sayesinde ülkemizin çoğu şehrini, dün-
yanın farklı ülkelerini görme, çok farklı kültürleri 
tanıma imkânım oldu.              

Fotoğraf sanatının Konya’daki gelişimi hakkın-
da neler söylemek istersiniz?
Konya Osmanlı şehirleri içerisinde fotoğrafla 
erken tanışan yerlerden biridir. Konya’ya ilk fo-
toğrafçılar 1880’li yıllarda gelmeye başlar. Çeşitli 
amaçlarla Konya’ya gelen fotoğrafçılar şehrin 
farklı fotoğraflarını çekerler. Bu fotoğrafların 
günümüze ulaşanlarından anladığımız kadarıyla 
Konya, Osmanlı’nın önemli şehirlerinden biridir. 
Fotoğraf en az yazı kadar önemli bir belgedir. 
Özellikle eski fotoğraflardan şehirlerin mimarisi 
hakkında çok değerli bilgilere ulaşmak müm-
kündür. Sayfalarca yazıyla anlatabileceğiniz bir 
görüntüyü bir fotoğraf karesiyle kolayca anlatma-
nız mümkündür. Fotoğrafın bu yönüne istinaden 
çoğu zaman keşke fotoğraf çok daha önce icat 
edilseydi dediğim olmuştur. Şayet fotoğraf daha 
önce icat edilmiş olsaydı, şehirler ve insanlar 
hakkında daha eski dönemlere ait görsel belgeler 
olacaktı elimizde. Düşünsenize Anadolu Selçuklu-
ları zamanında fotoğraf teknolojisi olsaydı, şimdi 
o dönem hakkında neler biliyor olacaktık. Tarihle 
uğraşan birisi için bunun hayali bile güzel… Bu-
güne gelecek olursak, artık fotoğrafçılık açısından 
Konya’nın durumu eskiye nazaran çok daha iyi. 
Özellikle dijital fotoğraf makineleri yaygınlaşmaya 
başladıktan sonra genç nesil fotoğraf sanatına 
daha da fazla ilgi duymaya başladı. Bu süreç 
içerisinde fotoğrafla bireysel olarak uğraşanların 
yanı sıra bir fotoğraf topluluğu ya da bir fotoğraf 
derneği çatısı altında ilgilenenlerin sayısı da arttı. 
İnanın şehrimizde çok kaliteli işlere imza atan 
fotoğrafçılar var fakat ne yazık ki bu arkadaşlar 
yeterince desteklenmediği için pek fazla tanın-
mıyorlar. Aslında bu yetenekli arkadaşlar çeşitli 
kurum ve özel şirketler tarafından desteklenmiş 
olsa fotoğraf sanatı adına harika işler ortaya çıkar. 
Bakın size somut bir örnek vereyim. İrfan Çakır 
diye bir fotoğrafçı arkadaşımız var. İrfan seneler-
ce uğraşıp, didinip ortaya harika bir fotoğraf albü-
mü çıkardı. Yörük kültürüyle ilgili olan ve bence 
dünya standardında bir iş olan bu albüm sponsor 
bulunamadığı için henüz yayınlanamadı. Oysa 
İrfan o işi tamamlayabilmek için Yörük obalarına 
kaç kez gitti. Bu iş şayet bir Batı ülkesinde yapıl-
mış olsaydı hem fotoğraf albümü yayınlanır hem 
de İrfan el üstünde tutulurdu. Sanırım fotoğrafa, 
fotoğrafçıya verilen değeri göstermesi açısından 
bu örnek yeterli olur…

Son olarak fotoğraf sanatıyla ilgili yeni bir 
projeniz ya da hâlen uğraşmakta olduğunuz bir 
iş var mı?
Yapmayı düşündüğümüz yeni çalışmalar elbette 
var ama şimdilik içinde bulunduğumuz bazı 
sebeplerden dolayı bu mümkün değil. Bu aralar 
biraz dinleniyoruz. Malûm ülkemiz ciddi mese-
lelerle uğraşıyor. Tabii biz de bu ülkede yaşadı-
ğımız için bu meseleler bizi de etkiledi. Dükkânı 
kapattığımız günden bu yana eşin dostun verdiği 
ufak tefek işler haricinde pek bir şey yapamadık. 
İşsiziz yani… Geçen bu üç yıl içerisinde gerçek 
dostlarımızı da öğrendik. Bizler inançlı insanlarız, 
her şeyin Allah’tan geldiğine inanırız. Eyvallah der 
geçeriz. “Şehir Sohbetleri” sayfasında bize de yer 
verdiğiniz için Yenigün gazetesi yöneticilerine ve 
size en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Fotoğraf, yazı kadar önemli
Ömrünü fotoğrafçılığa adayan fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuş, fotoğrafın bir tutku olduğunu söyledi. “Fotoğraf en 
az yazı kadar önemli bir belgedir” diyen Kuş, fotoğrafçılığın önemli bir ve özel bir alan olduğuna dikkat çekti 

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuş, Alaaddin Aladağ’a fotoğraf tutkusu ve fotoğrafçılık üzerine önemli açıklamalarda bulundu.



6 KASIM  2019 13SPOR 3

Akşehirspor, galibiyet serisine başlamak istiyor
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden 

Konya ekiplerinden Akşehirspor, geçtiğimiz hafta 
kendi sahasında oynadığı Ortaca Belediyespor 
maçını kazanarak rahat bir nefes aldı. Ligde oynadığı 
karşılaşmalarda istikrar sağlayamayan kırmızı beyazlı 
takım, bu galibiyet ile üst sıralara tırmanmanın 
hesaplarını yapmaya başladı. Ligde 7 maç oynayan ve 2 
galibiyet 3 beraberlik ile 7.sıraya yükselen Konya ekibi, 
bu hafta deplasmanda bir diğer Konya ekibi Sarayönü 
Belediyespor’a konuk olacak. Kırmızı beyazlılar, 
deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkışını 
sürdürmek istiyor.

SARAYÖNÜ’DE MORALLER BOZUK
Ligin 8.hafta maçında kendi sahasında Akşehirspor’u 

konuk edecek olan Sarayönü Belediyespor’da moraller 
bozuk. Yeşil siyahlı takım lige iyi bir başlangıç 

yapmasına rağmen sonraki haftalarda istediği sonuçları 
alamadı. Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Konya 
ekibi, zirvenin uzağında kaldı. Sarayönü Belediyespor, 
ligde son olarak Çal Belediyespor ile deplasmanda 0-0 
berabere kalarak puanları paylaştı. Temsilcimiz ligde 8 
puanla 9.sırada yer alıyor.

EREĞLİSPOR ÇÖZÜM ARIYOR
Ligdeki bir diğer Konya ekibi Ereğlispor ise kötü 

gidişatını sürdürüyor. Bu sezona umutlu başlayan 
ancak istediği sonuçları alamayan yeşil beyazlı takım, 
1 galibiyet 1 beraberlik ile sadece 4 puan toplayabildi. 
Konya Ereğlispor, maddi sorunları bir an önce çözerek 
düşme korkusu yaşamadan ligde kalmak istiyor. 
Temsilcimiz 8.hafta maçında Denizli Sarayköy Spor’u 
konuk edecek.
n MUHAMMED SAYDAM

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANAVGAT BLD. 7 6 1 0 14 4 10 19
2.KESTEL SPOR 7 5 1 1 11 4 7 16
3.KARAMAN BLD. 7 4 1 2 10 10 0 13
4.DENİZLİ SARAYKÖY 7 3 2 2 12 9 3 11
5.ISPARTA 32 SPOR 7 3 2 2 11 10 1 11
6.ORTACA BLD. 7 3 2 2 8 7 1 11
7.AKŞEHİR SPOR 7 2 3 2 8 8 0 9
8.YATAĞANSPOR 7 1 5 1 11 9 2 8
9.SARAYÖNÜ BLD. 7 2 2 3 4 5 -1 8
10.BUCAK BELEDİYE 7 2 2 3 8 10 -2 8
11.KEPEZ BELEDİYE 7 2 1 4 7 13 -6 7
12.ÇAL BELEDİYE 7 1 2 4 6 10 -4 5
13.KONYA EREĞLİ 7 1 1 5 8 11 -3 4
14.BURDUR GENÇLİK 7 1 1 5 9 17 -8 4

Bu maç milat!
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’da hafta sonu oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıkları 

devam ederken, deplasmanda alınan Sancaktepe yenilgisinin etkileri de silinmeye çalışılıyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Kulüp Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, Zonguldak maçı ile çıkışa geçeceklerini ifade etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, aldığı 
kötü sonuçların ardından ligde ateş hattı-
na düştü. Yeşil beyazlı takım, bir an önce 
galibiyet serisi yakalayarak alt sıralarla 
ilişiğini kesmek istiyor. Bu kapsamda 
Zonguldak Kömürspor maçının hazırlık-
larına devam eden Yavru Kartal’da tek 
hedef galibiyet. Sancaktepe ile oynanan 
karşılaşmayı ve takım içindeki son duru-
mu değerlendiren 1922 Konyaspor Basın 
Sözcüsü İlker Kırnaz, fikstür avantajını 
kullanarak bir an önce ateş hattından çık-
mak istediklerini ifade etti. Kırnaz ayrıca, 
Zonguldak ile iç sahada oynanacak maça 
Konyalı futbolseverleri davet etti. 

SANCAKTEPE MAÇINDA KÖTÜYDÜK
1922 Konyaspor Kulübü Basın Sözcü-

sü İlker Kırnaz açıklamasında ilk olarak 
geçtiğimiz hafta Sancaktepe ile oynadık-
ları ve 2-0 mağlup oldukları karşılaşmaya 
değindi. 

İleri uçta üretken olamadıklarını belir-
ten Kırnaz, “Sancaktepe ligin güçlü kadro-
larından bir tanesine sahip. Maça da etkili 
başladılar. Biz istediğimiz oyunu sahaya 
yansıtamadık. Pozisyon üretemediğimiz 
için de kazanabileceğimiz bir maç oyna-
madık. Kötü oyunun sonunda da mağlu-
biyet kaçınılmaz oldu. Ama bir an önce 
o maçı unutmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

FİKSTÜR LEHİMİZE DÖNÜYOR
Ligin 12.hafta maçında Zonguldak Kö-

mürspor’u konuk edeceklerini hatırlatan 
İlker Kırnaz, “Kötü bir dönemden geçtik 
ancak kadro yapısına bakıldığından iyi 
oyuculardan kurulu bir kadroyuz. O yüzden 
geçmişi unutup bir an önce önümüzdeki 
maçlara odaklanmalıyız. Bu hafta kendi 
sahamızda Zonguldak Kömürspor ile kar-
şılaşacağız. Bu maçla birlikte fikstür lehi-
mize dönüyor diyebilirim. Daha çok kendi 
dişimize göre olan rakiplerle oynayacağız. 
Tabi futbol sahada oynanan bir oyun. Biz 
iç sahada Zonguldak maçını kazanarak 
bir seri yakalamak istiyoruz. Bu maçtan 
3 puan aldığımız taktirde bizim için milat 

olacak. En iyi şekilde çalışarak elimizden 
geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

KIRNAZ’DAN TARAFTARA ÇAĞRI
TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 

Konyaspor, 12.hafta maçında Pazar günü 
Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek. Bu 
mücadele Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
sahasında saat 13.30’da başlayacak. 1922 
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü İlker Kır-
naz, Konyalı futbolseverleri bu karşılaşma-
ya davet ederek, “İç sahada oynadığımız 
maçlarda en büyük kozumuz taraftarımız 
oluyor. Önceki haftalarda olduğu gibi Pazar 
günü de herkesi maça davet ediyoruz. İn-
şallah hep birlikte bu zorlu süreci atlataca-
ğız” dedi.n MUHAMMED SAYDAM

Seydişehir Off Road Kulübü tarafından düzenlenen 
doğada Off Road etkinliğine Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak da katıldı. Vali burada Off Road araçlarına binerek 
test sürüşü yaptı. Sporsever Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak yaptığı açıklamada, “Biz tabiatı çok sevdiğimiz için 
Off Road sporu bizi cezbediyor. Seydişehir tabiat güzellik-
leriyle her göreni etkileyen bir bölgemiz. Biz de ana yollar 
dışında toprak yollarda, çamurlu alanlarda, ormanda bir 
gezi gerçekleştirdik. Çok büyük haz duyduk. Konya’nın 
güzelliklerine bir kez daha şahit olduk. Bunu boş zaman 
bulduğumuzda tekrarlamayı düşünüyoruz. Seydişehir’deki 
bu sporu yapan arkadaşlarımızda tabiatı koruyan, çevre-
nin farkında olanlardan oluşuyor. Ev sahipliğinden dolayı 
Off Road kulübümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
12.hafta maçında Pazar günü Zonguldak Kömürspor’u ko-
nuk edecek. Yeşil beyazlı takım zorlu maçın hazırlıklarına 
başladı. Sancaktepe maçının ardından 1 gün izin yapan 
Yavru Kartal, dün yeniden biraraya geldi. Cumhuriyet Sa-
hası’nda yapılan antrenman Teknik Direktör Hakan Yavuz 
gözetiminde gerçekleştirildi. 1922 Konyaspor, Zonguldak 
maçının hazırlıklarına bugün de devam edecek. 
 n SPOR SERVİSİ

Vali Toprak, Off Road 
etkinliğine katıldı

1922 Konyaspor’da 
Zonguldak hazırlıkları

Buse Naz Çakıroğlu: Dünya ve Avrupa’da ilk sıradayım
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri 
kapsamında kampa girdi. Rusya’nın 
Ulan Ude kentinde geçen ay 
düzenlenen Dünya Kadınlar Boks 
Şampiyonası’nda gümüş madalya 
kazanan Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye 
Boks Federasyonu’nun Kadıdağı 
Kamp Merkezi’nde çalışmalarına 
başladı. Buse Naz, yaptığı 
açıklamada, olimpiyat elemelerinin 
2020’de Mart’ta Londra’da, Mayıs’ta 
da Paris’te yapılacağını söyledi.

Kampa aralık ayının başında bir 
hafta ara vereceğini belirten milli 
sporcu, “Bir haftalık aradan sonra 
kampa devam edeceğim. Mart ayına 
kadar bu şekilde devam edecek. Şu 
an Avrupa ve dünya sıralamasında 
birinci sıradayım. Bu durum 
olimpiyatta altın madalya almamak 

için hiçbir neden olmadığını 
gösteriyor.” diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu’nun 
antrenörü Nazım Yiğit ise 23 
yaşındaki milli sporcuyla 11 
yıldır çalıştığını anlattı. Olimpiyat 
elemeleri kapsamında ilk kampın 
4 hafta süreceğini aktaran Yiğit, 
“Dünya Şampiyonası’nda final 
oynadık. Final Rusya’da olduğu 
için maçı karşı tarafa verdiler ama 
bunun arkasına sığınmıyoruz. 
Bu yıl 5 ay içinde 3 büyük 
turnuva gerçekleştirdik. İkisinde 
şampiyon olduk, birinde final 
oynadık. Yaptığımız 12 maçın 
11’inden galibiyetle ayrıldık. 
Daha çok çalışmamız gerektiğini 
gördük. Eksikliklerimizi burada 
tamamlayacağız.” ifadelerini 
kullandı. n AA

İlker Kırnaz

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 11 10 1 0 36 10 26 31
2.Y. SAMSUNSPOR 11 7 4 0 21 4 17 25
3.YENİ ÇORUMSPOR 11 7 1 3 17 12 5 22
4.AFJET AFYONSPOR 11 6 2 3 20 11 9 20
5.SANCAKTEPE FK 11 6 1 4 19 8 11 19
6.ZONGULDAK 11 5 3 3 14 9 5 18
7.HEKİM. TRABZON 11 5 2 4 22 20 2 17
8.PENDİKSPOR 11 5 2 4 14 12 2 17
9.İNEGÖLSPOR 11 5 1 5 15 10 5 16
10.SARIYER 11 4 4 3 12 11 1 16
11.TARSUS İDMAN Y. 11 5 1 5 9 16 -7 16
12.GÜMÜŞHANESPOR 11 3 2 6 12 16 -4 11
13.AMED SPORTİF 11 2 5 4 7 12 -5 11
14.HACETTEPE SPOR 11 3 2 6 9 22 -13 11
15.KIRKLARELİSPOR 11 2 4 5 7 18 -11 10
16.1922 KONYASPOR 11 3 0 8 11 19 -8 9
17.BAŞKENT AKADEMİ 11 2 2 7 12 17 -5 8
18.ŞANLIURFASPOR 11 0 1 10 1 31 -30 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU
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Konyaspor’dan 
Sepil’e kutlama

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Bir-
liği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçil-
di. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın görevinden 
ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü 
genel kurula gidildi. Vakfın Maslak’taki merkezinde ger-
çekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını İstanbul Ba-
şakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı. 
Seçime tek aday olarak giren Mehmet Sepil, oy birliğiyle 
başkanlığa seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Sivasspor 
Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu getirildi.

Konyaspor, Mehmet Sepil’in Kulüpler Birliği Başkan-
lığı’na seçilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Yapılan 
açıklamada, “Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü Genel Ku-
rulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Sepil’i tebrik eder, 
görevinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor maçının 
biletleri satışa çıktı

Süper Toto Süper Ligin 11. haftasında oynanacak 
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 
biletleri dün satışa çıktı. Misafir tribün bilet fiyatı 17.50 
kuruş olarak belirlendi. Sivasspor Kulübü’nden yapılan 
açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda 9 Kasım Cumar-
tesi günü saat 17.30’da oynanacak karşılaşmanın biletle-
rinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve 
Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu 
Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu 
bildirildi.Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek is-
teyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için 
www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi. Maçın 
bilet fiyatlarının 1. kategori (VİP) 54, 2. kategori (Maraton) 
27,50, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 
13,50, ve misafir takımın 17,50 lira olarak belirlendiği 
kaydedildi. n AA

Konyaspor akademi takımları Brondby ile karşılaştı
Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi’nin U17 

ve U19 takımları Danimarka’nın Brondby takımı 
ile  hazırlık maçı yaptı. Konyaspor Futbol Akademi 
U17 ve U19 takımları, Antalya’da kamp yapmakta 
olan Danimarka temsilcisi Brondby takımı ile 
özel maçta karşılaştılar. Akademi takımlarında 
yer alan futbolcuların kültür kaynaşması ve maç 
tecrübelerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen 
hazırlık maçları dostluk havası içinde tamamlandı.

GENÇLERDEN MİLLİLERE DESTEK
U15 Milli Takımı, Antalya’da hazırlık maçında 

Rusya ile karşılaştı
Brondby ile oynanan hazırlık karşılaşması 

nedeniyle Antalya’da bulunan Konyaspor U17 
ve U19 takımları da maçı tribünden izleyerek 
millilere destek oldu. U15 Milli Takımı kadrosunda 
Konyaspor Futbol Akademisi’nden Kaleci Deniz 
Ertaş ve futbolcu Muhammed Semih Kocatürk de 
yer aldıç.

Milli takım yetkilileri  U17 ve U19 takımının  
genç oyuncularının  millilerin maçını izleyerek 
U15 Milli Takımına destek vermesi nedeniyle 
teşekkürlerini iletti. U15 Milli Takımı, Rusya ile 
7 Kasım Perşembe günü bir hazırlık maçı daha 
oynayacak.  n SPOR SERVİSİ

Rıza Çalımbay 
intikam istiyor!

Konyaspor’un bu haftaki rakibi, geçen sezon Konyaspor’u çalıştıran ve görevine son verildikten sonra uzun süre 
açıklamalarıyla Konyaspor’u hedef alan teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’u. Sezona iyi bir başlangıç 

yapan ve lig ikincisi konumunda bulunan Sivasspor’un Konyaspor maçına ekstra motivasyonla çıkması bekleniyor

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2.D. G. SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3.YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17
4.FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17
5.TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16
7.GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8.BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9.GAZİANTEP FK 10 4 3 3 16 19 -3 15
10.İ. H. KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
11.KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12
12.GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
13.Y. DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14.ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15.Ç. RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16.ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18.İ. M. KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Sivasspor’a yedek kulübesinden önemli katkı
Konyaspor’un bu haftaki rakibi Demir 

Grup Sivasspor’un “dede” lakaplı 36 
yaşındaki forveti Arouna Kone, oyuna 
sonradan dahil olduğu 8 maçta 3 gol kaydetti. 
Kırmızı-beyazlı ekipte üçüncü sezonunu 
geçiren Fildişi Sahilli forvet, ligde geride 
kalan haftalarda kulübeden oyuna dahil 
olmasına rağmen takımına sağladığı katkıyla 
dikkati çekiyor. Kone, ligde geride kalan 10 
haftada 9 müsabakada forma şansı buldu. 
Ligde sadece 8. haftada Ankaragücü’ne karşı 
ilk 11’de görev alan Kone, 8 mücadelede ise 
oyuna yedek kulübesinden dahil oldu.

Ligin 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin 
evinde oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü 
maçında oyuna sonradan dahil olan Kone, 
takımını beraberliğe taşıyan gole imza atma 
başarısı gösterdi. Kone, Sivasspor’un ligin 8. 
haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-2 
mağlup olduğu ve 10. haftada deplasmanda 

Yukatel Denizlispor’u 2-0 mağlup ettiği 
karşılaşmalarda da yedek kulübesinden 
oyuna girerek birer gole imza attı.

Ligde 9 maçın 8’inde yedek kulübesinde 
başlamasına rağmen süre aldığı 218 
dakikada 3 gol atan Kone, ligin “yedek 
golcüleri” arasında yer alıyor. Gol 
sevinçlerini elinde baston varmış gibi 
ilginç dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili 
eleştirilere de golleriyle cevap veriyor.

KULÜBEDEN ÖNEMLİ KATKI
Kırmızı-beyazlı ekipte Kone’nin haricinde 

gole dönük orta saha oyuncusu Fernando 
ve orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt 
da yedek kulübesinden oyuna girerek gol 
atma başarısı gösteren futbolcular arasında 
yer aldı. Fernando, Çaykur Rizespor ve 
Trabzonspor maçlarında, Erdoğan Yeşilyurt 
ise Galatasaray maçında oyuna sonradan 
dahil olarak rakip fileleri havalandırdı. 

Sivasspor’un Fildişi Sahilli forveti Arouna 
Kone, 2018-2019 sezonunda 10 golle 
takımının skor yükünü taşıyan isim olmuştu.

SİVASSPOR HER MAÇTA GOL 
ATMA BAŞARISI GÖSTERDİ

Süper Lig’in 10. haftasına 18 puanla 2. 
sırada giren Demir Grup Sivasspor, geride 
kalan periyotta tüm maçlarda rakip fileleri 
havalandırma başarısı gösterdi. Sivas 
temsilcisi, ligde 18 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’de son 5 sezonun en başarılı 
performansını sergileyen kırmızı-beyazlı 
ekipte, geride kalan 10 haftada Mustapha 
Yatabare 4 golle takımın en golcü ismi 
olurken, 3’er gol atma başarısı gösteren 
Arouna Kone, Fernando Andrade ve Mert 
Hakan Yandaş takımdaki en golcü oyuncular 
olarak dikkati çekiyor. Sivasspor’da, Emre 
Kılınç 2, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve 
Uğur Çiftçi de birer kez fileleri sarstı.  n AA

TFF Süper Lig’in 11. haftası ilginç bir mücadeleye 
sahne olacak. Temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 
Teknik Direktörlüğünü Rıza Çalımbay’ın yaptığı ve 
sezona iyi bir başlangıç yaparak 18 puanla 2. sırada 
bulunan Kırmızı Beyazlılar, Konyaspor maçına ekstra 
motivasyon ile çıkacak. 

Bir yandan liderlik hesapları yapan Sivasspor di-
ğer yandan da geçen sezon Konyaspor’dan olaylı bir 
şekilde teknik direktör için mücadele edecek.

OLAYLI AYRILMIŞTI
Geçen sezon başında temsilcimiz Konyaspor ile 

anlaşan Rıza Çalımbay 12 hafta sonunda 17 puan 
toplamış ve Ankaragücü maçının ardından görevine 
son verilmişti. Bu durumu kendisine yapılan bir hak-
sızlık olarak değerlendiren deneyimli teknik adam 
uzun süre Konyaspor’u hedef almıştı. Sezon boyunca 
herhangi bir takım çalıştırmayan Çalımbay sezon ba-
şında Sivasspor ile anlaştı.

SEZONA İYİ BAŞLADI
Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın Si-

vasspor macerası iyi başladı. 10 hafta sonunda 18 
puan toplayan Kırmızı Beyazlılar, puan tablosunda 
ikinci sıraya kadar yükseldi. Cumartesi günü evinde 
temsilcimiz Konyaspor’u ağırlayacak olan Çalım-
bay’ın öğrencileri liderlik hesaplarının içinde ola-
bilmek için Konyaspor’u yenmek isteyecek. Maçı 
Sivaspor açısından özel kılan diğer etmen ise Rıza 
Çalımbay’ın Konyaspor hassasiyeti olacak.

KARTAL YARA SARACAK
Temsilcimiz Konyaspor ise cumartesi günü oyna-

yacağı Sivaspor’u yenerek kötü gidişatını durdurmak 
isteyecek. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını 
üzen Anadolu Kartalı zorlu maçı girdaptan çıkış için 
bir şans olarak değerlendiriyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını da bir 

yandan sürdürüyor. Dün saat 16.00’da Kayacık Tesis-
leri’nde Aykut Kocaman gözetiminde yapılan antren-
mana hafif sakatlıkları bulunan Milosevic ve Jevtovic 
katılmazken, Jens Jonsson takımdan ayrı düz koşu 
yaptı. Hurtado ise takımla çalıştı. n SPOR SERVİSİ



Konyaspor’a hizmet 
etmek istiyorum

İttifak Holding Konyaspor’un U17 Takımı’nda forma giyen ve geçtiğimiz günlerde U17 Milli Takımı’na çağrılan Şener Kaya, 
hedefinin uzun yıllar Konyaspor’a hizmet etmek olduğunu söyledi. Konyaspor’un Türkiye’deki en iyi altyapı tesislerinden 

birini kazandığını belirten genç oyuncu, modern tesislerle birlikte oyuncuların gelişiminin hızlandığını ifade etti
Futbol özünde bir eğlence aracı. Lakin özellikle 

dev bir endüstri halini aldıktan sonra her türlü spor 
dışı aktörün işgali altında. Kimi zaman emperyalist 
ülkelerin elinde modern bir silah, kimi zaman yasa 
dışı finans kaynaklarının legalize edilme alanı. 
Futbol endüstrisinin içinde bulunduğu kirli düzen 
oyuna olan efsunlu heyecanı törpülese de bu oyu-
nu bu kadar cezbedici yapan ‘o duygu’ henüz yok 
olmuş değil. Bitlisli bir çocuğa “televizyona çık-
ma” hayali kurdurduğu sürece de yok olacak gibi 
görünmüyor.

Şener Kaya. Konyaspor U17 takımının büyük 
hayalleri olan delikanlısı. Bitlis’te başladığı yaşam 
serüveni, onun için dertlenen bir öğretmeni saye-
sinde, Konyaspor ile devam ediyor. 4 yıldır forma 
giydiği Konyaspor alt yapısında gösterdiği gelişim 
ile U17 Milli Takımı’na kadar yükseldi. En büyük 
hayali artık memleketi gibi gördüğü Konyalı fut-
bolseverlerin karşısına çıkmak. Konyaspor Futbol 
Akademisi’nin milli yıldız adayı Şener Kaya’nın 
hikayesini kendisinden dinledik...

ÖĞRETMENLERİM ELİMDEN TUTTU
İsmim Şener Kaya. 2003 yılında Bitlis’te doğ-

dum. 4 senedir Konyaspor Futbol Akademisi’nde 
futbol oynuyorum. Bitlis’te herhangi bir kulüpte 
futbol oynamadım. Konya’ya gelerek, burada seç-
melere katıldım ve ilk lisansım Konya’da çıktı.

Okula Bitlis’te başladım. 7.sınıfa kadar orada 
okuduktan sonra Konyaspor’a transfer oldum ve 
8.sınıftan beri de burada eğitimimi sürdürüyorum.  
Bitlis’te ilk olarak sadece mahallede arkadaşla-
rımla futbol oynuyordum. Daha sonra okul takı-
mına seçildim. Orada antrenmanlara çıkıyorduk 
ama herhangi bir kulüpte lisansım yoktu. 7.sınıfta 
futsal takımında oynarken Konya’ya geldim zaten. 
Beden Eğitimi derslerimizde de eğlencesine futbol 
oynardık orada. İlk etapta benim bir kulüpte oyna-
mak gibi bir düşüncem yoktu. Okulumuzda Adem 
hocam bizi izlerdi, ilk olarak o fark etti beni ve bizi 
büyük sahalara futbol oynamaya götürdü. Allah 
razı olsun ondan, elimizden tuttu. Çok yardımcı 
oldu. Buraya gelmem de en büyük etken Adem 
hocam ve Kerem hocamdır. Onların sayesinde bu-
ralara geldim.

ŞANSIMI DENEMEK İSTEDİM
Bitlis’te U11 takımımız Kerem hocamız ile Kon-

ya’ya maç yapmaya gelecekti. Bana da ‘istersen 
sen de gel, şansına maç olursa denenmiş olursun’ 
dedi. U11 takımının turnuvası vardı. Ben de kendi 
yaş grubumda maç olursa diyerek şansımı dene-
mek için geldim. Tüm maçlar oynandı. Sadece 
U14 takımının son hazırlık maçları kalmıştı. Çağ-
daş hocamızı beni son yarım saatte oyuna aldı. O 
gün ben de gayet iyi oynadım. Çağdaş hocamdan 
Allah razı olsun. O gün o olmasa ben belki şu an 
burada olmazdım. O gün beni beğendiler ve son-
rasında da buraya transfer oldum.

O maçtan sonra buradaki hocalarım bana bu-
rada neler olduğunu ve ne yapmak istediklerini 
anlattılar. Burada yaşanan gelişim sürecini, oyun-
cuların neler yaptıklarını söylediler. Kademeli şe-
kilde neler yaşanacağı ilk etapta gördüm. Sonra da 
transferim gerçekleşti. Okulum da burada devam 
ediyor. Konya Spor Lisesi’nde 11.sınıf öğrencisi-
yim. 

ÇOK BÜYÜK GURUR DUYDUM
Konyaspor’dan beni çağırdıklarında inanılmaz 

şekilde mutlu olmuştum. Çünkü daha önce benim 
doğduğum şehirde hiç kimse dışarıya transfer 
yapmamıştı imkansızlıklardan dolayı. Bunu ben 
başardığım için çok mutlu oldum ve kendimle gu-
rur duydum. Bitlis’teki hocalarımda benimle gurur 
duydu ve mutlu oldular. O his inanılmazdı. Ailemle 
ilk konuştuğumda çok mutlu oldular ve hep arkam-
da oldular. Çünkü onlar benim böyle bir şey başa-
rabileceğime inanıyorlardı. 

BURASI TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİNDEN 
Burada çok güzel bir tesis var. Bize çok katkı 

sağlıyor. Olanaklarımız gitgide artıyor. Türki-
ye’nin en 2-3 altyapı tesisinden bir tanesi burası. 
Arkadaşlık ortamı da on numara. Hocalarımızdan 
üst kategorilerde oynayan ağabeylerimize kadar 
herkes bize çok yardımcı oluyor. Sabah ilk ola-
rak okulumuza gidiyoruz. Sonrasında ise burada 
antrenmanlarımız oluyor. Antrenman dışında da 
tesisimizde oyun salonlarımız, arkadaşlarımızla 

birlikte vakit geçirebileceğimiz yerler var. Burada 
hep birlikte maç izleme şansımız oluyor. 

Antrenmanlarımız dışında da sürekli hocaları-
mızla konuşma şansımız oluyor. Eksiklerimiz oldu-
ğu zaman ek antrenmanlar yapabiliyoruz. Bireysel 
veya toplu olarak eksik bölgeler için çalışmalar 
yapma şansımız var her zaman. O konuda da ho-
calarımız sürekli bize yardımcı oluyor. 

TESİSLER GELİŞTİKÇE MİLLİ OYUNCU ARTTI
Ben buraya ilk geldiğimde U14 takımında 

oynamaya başladım. Ve benim burada olduğum 
sürece tesis imkanlarımız her geçen gün arttı. 
Tabi böyle olunca takım olarak da çok iyi olmaya 
başladık. Her sene üstüne koyarak devam ediyo-
ruz. U14’te kendi grubumuzda ikinci olmuştuk. 
U15’te Türkiye şampiyonasına katıldık. Ertesi sene 
Türkiye dördüncüsü olduk. Ve şu an U17’de kendi 
grubumuzda lideriz. Tesislerimiz geliştikçe biz de 
oyuncular olarak kendimizi geliştirme imkânı bul-
duk. Bu değişim yaşandıkça da milli takıma giden 
oyuncu sayısında da artış yaşandı. 

TESİSLER OKUL GİBİ
Şu an biz U17’de oynuyoruz. Orada da maçlar 

kıran kırana geçiyor. Süper Lig maçlarından hiçbir 
farkı yok. Üst seviyede maçlar oynanıyor. Biz de 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabi bizim 
aynı zaman okulumuz da olduğu için zorlandığımız 
zamanlar oluyor ancak hedeflerimiz doğrultusunda 
bunları yapmak zorundayız. Aynı zamanda tesi-
simizde ders çalışma alanlarımız var. O yüzden 
dersler noktasında daha rahatız. İngilizce hocala-
rımız var, burada bize ders veriyorlar. Anlamadığı-
mız konularda hocalarımız ve ağabeylerimiz ders 
konusunda bize notlar vererek yardımcı oluyorlar. 

MİLLİ MAÇTA ÇOK HEYECANLANDIM
Milli takıma ilk kez bu sene davet edildim. 

U17 turnuvası vardı. Riva Tesisleri’nde 3 maç 
yapmıştık üçünde de ilk 11’de oynadım. Bizden 
bir yaş büyük olan Senegal, Nijerya ve Guatemala 
ile oynadık. Konyaspor’a geldikten sonra en büyük 
hayallerimden bir tanesi milli takıma gidebilmek-
ti. Çünkü diğer arkadaşlarım gitmişti. Benim de 
hedeflerimden biri buydu. Onları gördükçe daha 
da hırslandım. İlk milli takım forması giyip maça 
çıktığımda çok heyecanlandım. İstiklal Marşı’nın 
okurken çok mutlu oldum. İnşallah bir daha gitmek 
nasip olur. 

Milli takımda oynamak çok güzel ama bir o 
kadar da zor. Oranın havası çok daha değişik. 
Karşımızda Barcelona’da, Real Madrid’de oyna-
yan oyuncular vardı. Ama aynı zaman bizim kendi 
seviyemizi ölçmemiz açısında da oldukça verimli 
maçlar oldu. 

AYKUT HOCA ÇOK YARDIMCI OLUYOR
Hedeflerimden bir tanesi de Konyaspor A Ta-

kımı’na çıkarak orada kalıcı olmak. Konyaspor’a 
uzun süre hizmet vermek istiyorum. Çünkü benim 
buralara gelmemi sağlayan kulüp Konyaspor. 
Ben de bunun karşılığını bu kulübe hizmet ederek 
ödemek istiyorum. Konyaspor A Takımı ile 4-5 kez 
antrenmana çıktım. Çok heyecanlanmıştım, hata 
da yapıyorduk ama herkes yardımcı oldu bize. 
Oradaki hocalarımızın da bize yaklaşımı çok güzel. 
Bana bu şansı verdikleri için Aykut hocama ve di-

ğer hocalarıma teşekkür ediyorum. Oraya gittiği-
mizde de Aykut Kocaman ve oradaki ağabeylerimiz 
bize yardımcı oldu, kendimizi rahat hissetmemizi 
sağladılar. 

FAROUK MİYA’YI ÖRNEK ALIYORUM
A takımdaki oyunculardan ben Moryke Fofa-

na’yı örnek alıyordum, şimdi de Farouk Miya’yı 
örnek alıyorum. Çünkü aynı bölgede oynuyoruz, 
tarzlarımız benziyor. Ayrıca en beğendiğim oyun-
culardan bir tanesi de Neymar. Tabi Konyaspor 
hizmet ettikten sonra Avrupa’da da forma giymek 
isterim. Neden bir Cengiz Ünder, Çağlar olma-
sın… 

Ben yaz dönemlerinde Bitlis’e gidiyorum aile-
min yanına. Orada arkadaşlarım beni görünce çok 
mutlu oluyorlar, gurur duyuyorlar. Bana sürekli, 
‘İnşallah sen de televizyona çıkarsın’ diyorlar. 

KONYA’YI ÇOK SEVİYORUM
Burada benim gibi şehir dışından gelen bir-

çok arkadaşım var. Ailemiz burada olmadığı için 
buradaki arkadaşlarımızla dertleşebiliyoruz. Bir 
sıkıntımız olduğundan arkadaşlarımızla rahatlıkla 
paylaşabiliyoruz. Okul ve antrenman dışından da 
arkadaşlarımızla birlikte Konya’da gezme imkânı-
mız oluyor. Konya’yı çok seviyorum. Burası benim 
ikinci memleketim gibi oldu. Burada 4.senem. 
Bazen Bitlis’e gidince burayı özlüyorum, sezonun 
başlamasını istiyorum.

ŞENER KONYASPOR VE 
TÜRK FUTBOLUNA HİZMET EDECEK

Şener Kaya’yı Konyaspor’a kazandıran ve 4 
yıldır antrenörlüğünü yapan Konyaspor U17 Teknik 
Direktörü Çağdaş Çankaya Şener’i değerlendirdi. 
Şener Kaya’nın Konyaspor’a ve Türk futboluna hiz-
met edeceğine inandığını söyleyen Çağdaş Çanka-
ya, “Şener 2014 yılından bir beden eğitimi öğret-
meni vasıtası ile Konyaspor’a geldi. Hiç lisansının 
olmadığı ama yetenekli bir oyuncu olduğunu söy-
lediler. Biz o sürede takımımız kurmuştuk. Hazır-
lık maçımız vardı. ‘Gelsin bir deneyelim’ dedim. 
Maçın ikinci yarısında oyuna alarak denedik ken-
disini. Belli bir yeteneğinin olduğunu fark ettik ve 
hocasına ‘Şener artık bizimle beraber’ dedim. Bu 
şekilde Şener’i Konyaspor’a kazandırdık. 

Şener burada olduğu süre içinde fiziki olarak 
da çok gelişim gösterdi. Milli takıma seçilmeye 
başladı. Şu anda da çok iyi bir seviyeye geldi. 
Tabi kendisini biraz daha hızlandırmamız gereki-
yor. Çok yol aldık ama eksiklerimiz var onları da 
geliştirmeye devam edeceğiz. Oyun zekâsı, takım 
oyunu oynayabilmesi ve yeteneği üst seviye olan 
bir oyuncu. Şu an doğru bir yolda ilerliyoruz. 

Şener, A takım antrenmanlara da çıktı. Orada 
Aykut Hoca ile bir görüşmemiz oldu. Altyapı için, 
“Sizin oyuncuları doğru şekilde hazırlamanız, bi-
zim de oyuncuya inanarak oynatmamız lazım” 
dedi. Şu an A takım ile ilişkilerimiz çok iyi. İnşal-
lah daha fazla oyuncu oraya kazandırmaya çalışa-
cağız. 

Şener inşallah iyi bir oyuncu olacak. Gerek 
Konyaspor’a gerek Türk futboluna hizmet edecek-
tir. Tabi önümüzdeki 2 sene boyunca iyi hazırlanıp, 
güzel bir yol haritası çizmemiz gerekiyor” dedi.
n MUHAMMED SAYDAM/YUNUS ALTINBEYAZ
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