
Girişimciliğe destek
Ereğli Belediyesi ve 
İŞKUR işbirliği ile 
düzenlenen KOSGEB 
Destekli Uygulamalı 
Girişimcilik Kursu’nu 
tamamlayan 
kursiyerlere 
sertifikaları verildi. 
Ereğli belediye 
Başkanı Özkan 
Özgüven, girişimcilik 
ruhunu ayakta 
tutmaya çalıştıklarını 
söyledi. n SAYFA 2’DE

Çölleşmeyi vurguladılar

Konyalı bir grup öğretmeninin yürüttüğü e Twinning 
Ateşi Her Yerde Projesi her ay farklı bir ilçede farklı 
bir konu ele alınıyor. Bu kapsamda projeyle bu hafta 
erozyon ve suyun kötüye kullanımına dikkat çekmek 

amacıyla için Karapınar’daydı. n SAYFA 5’TE

Film platosu 
hayran bıraktı

101 Suriyeli 
girişimci oluyor!

Tabancayı 
kurusıkı sanmış!

Buhara’dan 
Konya’ya!

Konya’ya gelen 10 ülkeden 81 
katılımcı Direniş Karatay film 
platosunu gezdi. Konya’nın bir-
çok tarihi ve kültürel mekanının 
da gezildiği sempozyum kap-
samında katılımcılar, Selçuklu 
döneminin canlandırıldığı film 
platosuna hayran kaldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

InnoPark Konya Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ 
tarafından düzenlenen girişim-
cilik eğitimlerine 101 Suriyeli 
göçmen ile 44 Türk vatandaşı 
başvurdu. Programla mülte-
cilerin bilgi ve becerilerini iş 
hayatına yansıtmaları sağlana-
cak. n HABERİ SAYFA 12’DE

2016 yılında dağlık arazide 
cesedi bulunan Yasin Kozan’ın 
katil zanlısı arkadaşı Gökhan 
Yardım, kasten adam öldürme 
suçundan 18 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Yardım savunmasın-
da tabancayı kurusıkı sandığını 
iddia etti. n HABERİ SAYFA 6’DA

Buhara’dan Konya’ya İrfan 
Mirası ve XIII. YY. Medeniyet 
Merkezi Konya Uluslararası 
Sempozyumu İnce Minareli 
Medresede sona erdi. NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, yurt dışından ve yurt 
içinden katılan bilim adamları-
na teşekkür etti. n SAYFA 11’DE
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Efsaneyi yutturacaklar!
Kapitalizmin dayattığı ‘Kara Cuma’ çılgınlığı, geçtiğimiz yıl gelen tepkiler üzerine bu yıl  ‘Efsane Cuma’, ‘Çılgın Cuma’ gibi isimlerle 
adlandırılacak. Karanlık zihniyetlerin bu uygulaması ismi değişse de yine aynı amaca hizmet edeceği için vatandaşlar uyarılıyor

KARA CUMA OLDU 
EFSANE CUMA!

Tüm dünyayı sömürmeyi amaç 
edinen emperyalist güçlerin bu 
oyunlarından biri de Black Friday 
yani “Kara Cuma” rezaleti. Bu yıl 23 
Kasım’da gerçekleştirilecek olan 
Black Friday adlı sözde indirim 
çılgınlığa “Kara Cuma” isminin ve-
rilmesine geçen yıl büyük tepkiler 
gelmesi üzerine, Black Friday bu yıl 
Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak 
adlandırıldı.

UYANIK OLMAK 
GEREKİYOR!

Her ne kadar ismi değişse de, top-
lumları tüketime teşvik ederek ka-
pitalist düzenin bir parçası olmayı 
amaçlayan bu kirli oyuna Türkiye’nin 
alet olmaması isteniyor. Hem maddi 
hem de manevi değerlerimize uy-
mayan bu sözde özel günlerle ilgili 
Tüketiciler Birliği Konya Şube Baş-
kanı Mustafa Dinç, vatandaşlar ola-
rak uyanık olmak gerektiğini söyledi.  
n SAYFA 4’TE

05 Prof. Dr. Osman 
Tugay, dekan oldu 06 11Gezmeye gittikleri 

dağda mahsur kaldılar
NEÜ’den önemli 
bir işbirliği daha09 12Cezaevi firarisi 

yakayı ele verdi 
İngiltere Büyükelçisi 
SÜ’de söyleşi yaptı 

KONYA’NIN DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERESİ

Yenigün, MÜSİAD EXPO Fuarı’nda

Yenigün Gazetesi bir ilke 
daha imza atarak MÜSİ-
AD EXPO Fuarı’nda stant 
açıyor. Şehrimize ve 
ülkemize değer katmayı 
ilke edinen Yenigün Ga-
zetesi fuarda Konya’nın 
dünyaya açılan pence-
resi olacak. Ayrıca yine 
10’Lar Dergisi MÜSİAD 
EXPO Fuarı Özel Sayısı 
da fuar alanında okuyu-
cuyla buluşacak.

n HABERİ SAYFA 4’TE

DEV PROJELERLE BAŞKA 
BİR MERAM YÜKSELİYOR

Meram Belediye Başkanı Toru: 

Meram Belediyesi’nin kentsel dönüşüm hamlele-
ri kapsamında Uluırmak Mahallesi’nde başlattığı 
Uluırmak Evleri Projesi’ne başvuru beklenenin 
üzerinde oldu. Başkan Toru, dev projelerle bam-
başka bir Meram’ın yükseldiğini ifade etti.

n HABERİ SAYFA 10’DA

SELKAP’LA EKONOMİYE 
BÜYÜK KAZANÇ

Selçuklu’da ağaçlar korunuyor

Selçuklu Belediyesi, 2018 yılı içinde uygulanan Selçuk-
lu Kaynağında Ayırma Projesi (SELKAP) kapsamında 
sağlanan geri dönüşümlerle 13 bin 529 ton karışık am-
balaj atığı ile 91 bin 997 ağacın kesilmesi önledi.

n HABERİ SAYFA 11’DE

İslam alimlerinden
bir yıldız daha kaydı

Konya’nın manevi mimarlarından olan, kurucuları arasında yer aldığı Havzan 
Nuraniye Kur’an Kursu’nda sayısız hafız yetiştiren, Türkiye Diyanet Vakfı Konya 
Şubesi’nin de yönetiminde yer alan ve ‘Ketenci Hoca’ namıyla bilinen İsmail 

Ketenci, 85 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi çok sayıda seveninin 
katılımıyla Hacı Fettah Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. 

n HABERİ SAYFA 13’TE

Mustafa Dinç
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Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü Ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü 
Gıda Birimi Ekipleri okul çevrele-
rindeki gıda işletmelerini ve seyyar 
satıcıları denetledi.  Çocuklarımızın 
sağlığı bizim önceliklerimizdendir 
diye Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven: “Zabıta Müdürlüğümüzün ve 
İlçe Tarım Müdürlüğümüzün or-
taklaşa yürüttüğü denetimlerimiz 

devam ediyor. Bu kapsamda okul-
larımızın çevrelerinde bulunan gıda 
işletmelerinin ve seyyar satıcıların 
denetimlerini gerçekleştirdik. Dene-
timlerimizde çalışma ruhsatları ve 
çalışanların hijyen belgesi kontrolle-
ri, etiket kontrolüyle  son kullanma 
tarihi geçmiş, bozulmuş veya stan-
dartlara uygun olmayan ürünleri 
inceleyerek gereken işlemleri uy-

guluyoruz. Vatandaşlarımızın, özel-
likle de çocuklarımızın sağlığı bizim 
önceliğimizdir. Bu konuda kesinlikle 
taviz vermeyiz. İşletmelerimizden 
gıda ürünlerinde gereken hassasiyeti 
göstermelerini rica ediyoruz” ifade-
lerini kullandı.  Özgüven: “Göreve 
geldiğimiz günden bu yana hemşeh-
rilerimizin sağlık, huzur ve güvenliği 
noktasında çalışmalar yürütüyoruz. 

Ereğli’mizi daha değerli hale getir-
mek için yaptığımız fiziki, sosyal ve 
kültürel hizmetlerin yanı sıra Zabıta 
Ekiplerimizin yürüttüğü denetimlerle 
şehrimizin huzur ve güvenliğini sağ-
lamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle 
çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın 
sağlıklı ortamlar içinde ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için denetimleri-
mize devam edeceğiz” dedi.

Trafik lambaları led
ışıkla daha güzel

Ereğli Belediyesi trafiğin yoğun 
olduğu bölgelerde trafik lamba 
direklerini led ışıklarla güzelleşti-
riyor. Ayrıca trafik güvenliği sağla-
mak amacıyla yapılan led ışıklar ile 
trafik ışıkları hangi renk yanıyorsa 
direkleri de o renkte parlayarak. 
Kent merkezinde yaya ve araç 
güvenliğini arttırmak adına çalış-
malarına hız kesmeden devam et-
tiklerini belirten Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Yeni uygulama 
ile ışık ihlallerinin önüne geçilecek 
ve özellikle sürücülerimiz için bü-
yük kolaylık olacak. Ayrıca söz ko-
nusu uygulama ile trafik ışıklarında 
ile trafik ışıklarının bağlı bulundu-
ğu direklerdeki ledli lambalar bir-
likte aynı renkte yanacak ve daha 
güzel bir görünüm de oluşturacak. 
Bu sistem sayesinde trafik lamba-
larının ne renk yandığı sürücüler 
tarafından çok uzun mesafelerden 
bile görülebilecek. Böylece sürücü 
ve yayaların yanlış ışıkta geçme ih-

timali de ortadan kalkmış olacak. ” 
ifadelerini kullandı.

Trafik kurallarına uyalım diyen 
Özgüven: “Fiziki, Sosyal ve Kültü-
rel Belediyeciliğin yanı sıra hem-
şehrilerimizin güvenliği açısından 
önem teşkil eden uygulamaları 
gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin yol-
larını büyük oranda sıcak asfalt 
yaparak oluşabilecek olumsuzluk-
ların önledik bunun yanında trafik 
yol çizgileri, yaya ve engelli geçiş 
noktaları ile yayalarımızın ve araç-
larımızın güvenli bir şekilde gide-
cekleri yerlere ulaşmalarına katkı 
sunmaya gayret gösteriyoruz. 
Şimdi de trafik direklerine yaptı-
ğımız led ışık çalışması ile trafikte 
oluşabilecek ihlal, bunun sonu-
cunda olası kaza risklerini en aza 
indirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada 
hemşehrilerimizden de trafik ku-
rallarına uymalarını ve özellikle ço-
cuklarımızı bilgilendirmelerini rica 
ediyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilikte sınır tanımıyorlar
Ereğli Belediyesi Sosyal Beledi-

yecik kapsamında yaptığı hizmet-
lerle farkını ortaya koyuyor. Son 
yıllarda her yaş gurubuna yönelik 
hizmetler vatandaşlar tarafından 
takdir topluyor.

Amacımız şehrimize ve hem-
şehrilerimize hak ettiği hizmetleri 
sunmak diyen Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven: “Vatandaşlarımızın 
takdiriyle çıktığımız yolda onların 
da desteğiyle Ereğli’mize önemli 
hizmetler yaptık. Fiziki Belediyecilik 
kapsamında alt yapı, asfalt, kaldırım 
ve sağlıklı şebeke suyu noktasında 
uzun yıllar hizmet gitmeyen nokta-
lara kadar ulaştık. Rekor üstüne re-
kor kırarak fiziki anlamda şehrimizin 
tüm eksiklerini tamamladık. Bunun 
yanında çok önem verdiğimiz Sosyal 
Belediyecilik hizmetlerimizi gerçek-
leştirdik. Çocuklarımıza, gençleri-
mize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, 
onkoloji hastalarımıza, down send-
romlu kardeşlerimize, engelli vatan-
daşlarımıza, emeklilerimize, ihtiyaç 

sahibi vatandaşlarımıza kısacası 
7’den 70’e tüm hemşehrilerimize 
yönelik hizmetler yaptık” ifadelerini 
kullandı.

“Bir ‘Allah(cc) razı olsun’ duası 
herşeye değer” Sosyal belediyecik 
kapsamında yapılan hizmetlerin en 
değerli hizmetleri olduğunu belir-

ten Özgüven: “İnsana dokunan hiz-
metler bizim için çok önemlidir. Bir 
çocuğun yüzündeki mutluluk, bir 
gencin geleceğe umutla bakması, 
bir yaşlımızın evladı gibi sarılması, 
bir engelli vatandaşımızın sevgisi, 
tüm bunların ışığında bir ‘Allah(cc) 
razı olsun’ duası herşeye değer. Bu 

anlamda sosyal belediyecilik kapsa-
mında yürüttüğümüz hizmetlerimi-
zin takdir görmesi bizler çok mutlu 
ediyor. Tüm hemşehrilerimize bize 
olan destek ve olumlu düşünceleri 
teşekkür ediyor, hizmet aşkıyla bu 
yolda aynı düsturla yürüyeceğimizi 
belirtmek istiyorum” dedi.

Belediye’den okul çevrelerinde denetim

‘Efendimizi
anlamalıyız’

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Mevlid-i Nebi Haf-
tası ve Mevlid Kandili vesilesiyle 
bir mesaj yayımladı. Özgüven, 
“Peygamber Efendimizi anlamak, 
sünnetlerini yerine getirmek 
Müslüman Aleminin tek gayesi 
olmalıdır” dedi. 

Ereğli Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nu tamamlayan kursiyerlere 
sertifikaları verildi. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, girişimcilik ruhunu ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi 

Girişimci kazandırdılar
Ereğli Belediyesi ve İŞKUR işbir-

liği ile düzenlenen KOSGEB Destek-
li Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nu 
başarı ile tamamlayan kursiyerlere 
Belediye Meclis Salonu’nda gerçek-
leştirilen program ile sertifikaları 
dağıtıldı. Sertifika programına Ereğ-
li Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Veki-
li Zübeyir Dursun, AK Parti İlçe Baş-
kan Yardımcısı Yıldırım Kardaş, AK 
Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gü-
ler Kal, Ereğli İŞKUR Müdürü Sait 
Eker, Ereğli Ticaret Odası Başkanı 
Mahmut Özkoç, Ereğli Ticaret Bor-
sası Başkanı Zekeriya Ünlü, Ereğli 
Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çe-
lik, Belediye Başkan Yardımcıları, 
STK Temsilcileri, Birim Müdürleri 
ve kursiyerler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İŞ-
KUR Müdürü Sait Eker: “KOSGEB 
destekli Belediye ve İŞKUR işbirliği 
ile düzenlenen girişimcilik kursunu 

tamamladık. Kursiyerlerimize serti-
fikalarını vereceğiz. Biz bir yıl içeri-
sinde yaklaşık 146 kişiye girişimcilik 
eğitimi sertifikası verdik, bundan 
sonra da vermeye devam edeceğiz 
inşallah. Bu kurslarda bize destek 
olan Belediye Başkanımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, kur-
siyerlerimize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra duygularını dile ge-
tiren Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven: “Belediyemiz ve İŞKUR işbirliği 
ile düzenlenen kursumuzun başarı 
ile sona erdi ve kursiyerlerimize ser-
tifikalarını vermek için toplandık. Bu 
anlamda hükümetimiz, devletimizi 
girişimcilik ruhunu hareketlendir-
meye yönelik çalışmalarını sürdürü-
yoruz. 1. TOKİ’de hanımlarımız için 
bir lokal yapma arzusuyla inceleme-
ler yaparken küçük bir pastaneye 
rast geldik. İçeriye girdiğimizde hal 
hatır ederken Saadet Hanım bizim 
verdiğimiz kurslar aracılığıyla KOS-
GEB’den destek alarak iş yerini aç-

tığını söyledi ve çok mutlu olduk.  
Kursiyerlerimize örnek teşkil etmesi 
amacıyla onu da programımızda mi-
safir etmek istedik. İnşallah sizlerde 
onun gibi bu projelerden yararla-
narak girişimcilik anlamında aile 
ekonominize ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunursunuz. Bundan son-
raki aşamalarda da Belediye olarak 
her zaman sizin yanınızdayız. Bu 
düşüncelerle bu kursların düzenlen-
mesinde İŞKUR Müdürümüz başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu ol-
masını diliyorum” şeklinde konuştu.

İşletmeci Saadet Kaplan ise: 
“2016 yılının ikinci ayında girişim-
cilik kursuna katıldım. Daha sonra 
dördüncü ayda kendi işletmemi 
kurdum. Kimsenin başaramazsın 
dediği bir şeyi başardım, TOKİ gibi 
küçük bir yerde bir işletme kurdum. 
Belediye Başkanımız da sağ olsun 
ziyaretleriyle bizi onurlandırdı. Da-
vetleri ve destekleri için Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür ediyo-

rum” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Halil 

Etyemez: “Belediye ve İŞKUR’un or-
taklaşa düzenlediği bizim için de çok 
değerli olan bir faaliyetin sertifika 
töreninde bulunmaktan dolayı çok 
mutluyum. Çünkü bu kurslar vatan-
daşlarımıza balığı vermek değil balı-
ğı tutmayı öğretmek amacıyla yapı-
lan faaliyetlerdir. Girişimcilerimizin, 
üreticilerimizin, yatırımcılarımızın 
ülkemiz, ekonomimiz ve geleceği-
miz açısından önemi çok büyüktür. 
Kalkınmanın, büyümenin, gelişme-
nin ve ekonomide meydana gelecek 
her türlü çalkantıya karşı mücadele 
etmenin temeli hem beceri hem 
de üretimden geçer. Üreten bir ül-
kede dünyada hangi kriz yaşanırsa 
yaşansın onun altından kalkar. Bu 
düşüncelerle Belediye Başkanımız 
ve İŞKUR Müdürümüz başta ol-
mak üzere bu kurslarda emeği olan 
herkese teşekkür eder, kursiyerle-
rimiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim” diyerek duygularını dile 

getirdi. Ereğli Kaymakamı Hayretti 
Çiftçi: “Ekonomide bir tabir vardır; 
kaynaklar kıttır, ihtiyaçlar sınırsız-
dır. Bunun için üreten ve verimliliği 
yüksek bir ekonomiye sahip olma-
mız lazım. 

Katma değeri yüksek ürünler, 
teknoloji ürünleri üreterek ihraç 
etmemiz gerekmektedir. Sanayile-
rimizin ihtiyaç duyduğu elamanları 
yetiştirmemiz gerekir. Bu kapsam-
da Belediye ve İŞKUR ortaklığında 
gerçekleşen bu kurslar önem arz 
etmektedir. Kadınlarımızın da eko-
nomik hayatta yer alması ülkemizin 
geleceği için ciddi katkısı olacaktır. 
Bu kurslarda emeği olan Belediye ve 
İŞKUR’u tebrik ediyor, başarılı olan 
ve sertifika almaya hak kazanan 
kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. 
Umarım bu belgeler raflarda kalmaz 
ve desteklerden yararlanarak kendi 
işletmelerini kurmalarına yardım-
cı olur” dedi. Program protokolün 
kursiyerlere sertifikalarını takdim 
etmeleriyle son buldu.
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‘Efsane Cuma’ diye yutturacaklar!
Kapitalizmin dayatması olarak 

Türkiye’de de baş gösteren tüketim 
çılgınlığı, toplumun her kesimini 
sarmış durumda. Tüketimi hızlan-
dırmak, mal ve ürün satışı gerçek-
leştirmek için emperyalist güçlerin 
uygulamaya koyduğu uyduruk 
‘Özel günler’ biryana, farklı uygu-
lamalar da baş gösteriyor. Tüm 
dünyayı sömürmeyi amaç edinen 
emperyalist güçlerin bu oyunların-
dan biri de Black Friday yani “Kara 
Cuma” rezaleti. Bu yıl 23 Kasım’da 
gerçekleştirilecek olan Black Friday 
adlı sözde indirim  çılgınlığı, her yıl 
yaşanan tartışmaları akıllara getirdi. 
Sömürü düzeninin bir parçası olan 
bu çılgınlık, aynı zamanda İslam 
dünyasının milli ve manevi değerle-
rini de ayaklar altına alıyor. Özellikle 
bu çılgınlığa “Kara Cuma” isminin 
verilmesine geçen yıl büyük tepki-
ler gelmesi üzerine, Black Friday bu 
yıl Türkiye’de “Efsane Cuma” ola-
rak adlandırıldı. Her ne kadar ismi 
değişse de, toplumları tüketime 
teşvik ederek kapitalist düzenin bir 
parçası olmayı amaçlayan bu kirli 
oyuna Türkiye’nin alet olmaması 
isteniyor. 

CUMA TESADÜF DEĞİL!
Black Friday yani Kara Cuma, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) ortaya çıkan bir alışveriş 
ve indirim günü olarak geçiyor. 
ABD’de Şükran Günü’nden sonraki 
ilk Cuma günü Kara Cuma olarak 
adlandırılmış durumda. 1952 yılın-
dan bu yana, Noel alışveriş sezonu-
nun başlangıcı olarak ABD’de ka-
bul Kara Cuma uygulaması devam 
ediyor.2005 yılından bu yana en 
yoğun şekilde alışverişin yapıldığı 
gün olan Black Friday günü, mar-
kaların stokları neredeyse tükeni-
yor. Bu uygulamanın İslam dünyası 
için mübarek bir gün olan Cuma 
gününe denk gelmesinin tesadüf 
olmadığı belirtiliyor. Her fırsatta İs-
lam dünyasını karalamaya çalışan, 
İslam dünyasını küçük gören Batı 
zihniyeti, bu uygulamada da Cuma 
gününü seçerek İslam dünyasının 

maneviyatına “Kara” adlandırma-
sıyla gölge düşürüyor. Emperyalist, 
kapitalist zihniyet, bu yolla hem 
maddi hem de manevi olarak İslam 
dünyasını sömürmeye çalışıyor. 

EFSANE CUMA ALDATMACASI!
Son yıllarda bilinçlenen çok sa-

yıdaki vatandaş, emperyalistlerin 
bir ürünü olan ‘Kara Cuma’ çılgınlı-
ğına karşı tepkiler veriyor. Özellikle 
geçtiğimiz yıl gerek medyada gerek 
sosyal medyada ‘Kara Cuma’yı Tür-
kiye’ye de uygulayan firmalara kar-
şı birçok vatandaşın tepki vermesi, 
uygulamanın Türkiye ayağında de-
ğişikliklere gidilmesine yol açtı. Bla-
ck Friday kapsamında 23 Kasım’da 
yapılacak indirimler Türkiye’de 
bu yıl “Efsane Cuma” gibi isimler-
le adlandırılacak. Aynı oyunun bir 

parçası olan bu isim değişikliği va-
tandaşları tatmin etmezken, bu uy-
gulamanın tamamen Türkiye’den 
silinip atılması isteniyor. 

TEK HEDEFLERİ İSLAM!
Türlü oyunlarla dünyayı hedef 

alan emperyalist güçler, özellikle 
de İslam’ı hedef alıyor. Tarihten bu 
yana İslam’la ve İslam’ı kabul eden 
toplumlarla savaşarak dünyayı ele 
geçirmeyi amaçlayan bu güçler, 
dünyayı sömürmeye çalışıyor. Bunu 
yaparken de bir taraftan ekonomik 
gücü ellerinde tutmak amacıyla 
türlü oyunlara girişen bu güçler, 
diğer taraftan İslam düşmanlığı ya-
parak milli ve manevi değerlerimizi 
hiçe sayıyor. Her platformda ortaya 
çıkan bu durumun bir ürünü olan 
“Black Friday”e (Kara Cuma, Efsane 
Cuma) gibi Batı’nın dayatması olan 
uygulamalara karşı İslam dünyası-
nın ortak tavır koyması gerekiyor. 

UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR 
Tüketiciler Birliği Konya Şube 

Başkanı Mustafa Dinç, daha fazla 
satışı gündeme getirdiği gerek-
çesiyle sözde özel günlere dikkat 
çekti. “Anneler Günü”, “Babalar 
Günü”, “Sevgililer Günü” gibi gün-
lerin bu sözde özel günlere örnek 
olduğunu bu günlere ek olarak da 
“Çılgın Cuma”, “Kara Cuma” diye 
adlandırılan alışveriş çılgınlığının 
da yer aldığını ifade eden Dinç, “Bu 
günlerde fiyatlarda indirim yapıp 

vatandaşı alışverişe teşvik ediyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde Dünya Bekar-
lar Günü diye de bir gün türettiler. 
Bu günde de alışveriş çılgınlığı ya-
şandı tüm dünyada. Bu şekildeki 
günleri çoğaltarak vatandaşın alış-
veriş yapma ihtiyacını artırmaya ça-
lışıyorlar. Ne kadar lüzumsuz eşya 
varsa bunları satıp vatandaşın cebi-
ne göz koydukları bir gün. Bizim bu 
günlerle ilgili 2 yönde itirazımız var. 
Birincisi; Cuma İslam aleminin mü-
barek bir günü. Bu günün bu şekil-
de “Kara” adıyla anılması hoş kar-
şılanmıyor. Dolayısı ile Türkiye’de 
bunu fark eden bazı şirketler bu yıl 
“Çılgın Cuma”, “Efsane Cuma” gibi 
farklı isimler koymaya başladı. Bu 
tamamen “siz ne yaparsanız yapın 
biz amacımıza ulaşacağız” demeye, 
bu yolla da vatandaşa yedirmeye 
çalışıyorlar. Bizim vatandaşlar ola-
rak uyanık olup, sadece tek taraflı 
büyük şirketlerin çıkarını gözeten 
alışveriş çılgınlıklarından uzak dur-
mamız lazım. İkincisi; Bu tip alışve-
riş çılgınlıklarında insanların temel 
ihtiyaç maddelerinde indirime gi-
dilmiyor. Hızlı tüketim malzemesi 
dediğimiz, acil ihtiyacımız olmayan 
ürünleri elden çıkarmaya çalışıyor-
lar. Vatandaşı konu mankeni olarak 
kullanmaya çalışıyorlar. Bu uygun 
bir davranış değil” değerlendirme-
sinde bulundu.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Direniş Karatay Film 
Platosu’na hayran oldular

Buhara’dan Konya’ya İrfan 
Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet 
Merkezi Konya Uluslararası Sem-
pozyumu için Konya’ya gelen 10 
ülkeden 81 katılımcı Direniş Ka-
ratay film platosunu gezdi. “Bu-
hara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve 
XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi 
Konya Uluslararası Sempozyumu” 
için Konya’da bulunan ülkemizden 
ve dünyanın farklı ülkelerinden 81 
bilim insanı, Direniş Karatay filmi-
nin çekimlerinin yapıldığı platoyu 
gezdi.

Bilim insanları, geçtiğimiz 
Mart ayında vizyona giren Direniş 
Karatay filminde, Moğol saldırı-
larının yoğun biçimde yaşandığı 
dönemde, zor şartlar altında Sel-
çuklu Devleti’nde Emir Celaleddin 
Karatay’ın önderliğinde kurulan 
Karatay Medresesi’nin başarı dolu 
kuruluş hikayesinin çekimlerinin 
yapıldığı platoyu da görme fırsatı 
buldu. Konya’nın birçok tarihi ve 
kültürel mekanının da gezildiği 
sempozyum kapsamında katılım-

cılar, Selçuklu döneminin can-
landırıldığı film platosuna hayran 
kaldı.Toplamda 86 bin metreka-
relik arazide kurulu olan platoda 
Kılıçaslan Köşkü, Sultan Kapısı, 
Ertaş Kapısı gibi tarihi yapıların 
gerçeğe yakın prototipleri yer alı-
yor.  Dönem filminin çekildiği ve 
13. yüzyıl Konya’sını tasvir eden 
Selçuklu dönemine ait en büyük 
film platosunu çok beğendiklerini 
belirten ziyaretçiler “Bir medeni-
yeti anlamanın en önemli unsuru 
sanatını anlamaktır. O dönemi an-
lama noktasında önemli bir alan, 
adeta sanat eseri. Tarih bu plato 
ile şekle bürünmüş. KTO Karatay 
Üniversitesi’nin ismini aldığı döne-
mi bu platoda görmek gurur verici. 
Emeği geçenlere, bizlere o dönemi 
bu şekilde görme fırsatı verenlere 
teşekkür ederiz.” ifadelerine yer 
verdi. Misafirler, platonun gezil-
mesinin ardından hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Program geleneksel Kon-
ya pilavı ikramı ile son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Yenigün Gazetesi bir ilke daha imza atarak MÜSİAD EXPO Fuarı’nda stant açıyor. Şehrimize ve ülkemize değer katmayı ilke edinen Yenigün Gazetesi 
fuarda Konya’nın dünyaya açılan penceresi olacak. Ayrıca yine 10’Lar Dergisi MÜSİAD EXPO Fuarı Özel Sayısı da fuar alanında okuyucuyla buluşacak 

Konya dünyaya açılıyor! 
Selçuklu Başşehri Konya, ta-

rihten aldığı güçle, gelişimini dur-
madan sürdürüyor. İçerisinde ba-
rındırdığı manevi havasıyla, tarım, 
sanayi, eğitim, sağlık, ulaşım, tu-
rizm başta olmak üzere Konya, her 
alanda yakaladığı ivmeyi büyük 
gayretle koruyarak, Türkiye’nin 
‘Marka şehri’ yolunda ilerliyor. 
Konya bu özelliği ile bir çok alanda 
yakaladığı başarıyı, önemli mar-
kalar çıkararak taçlandırıyor. “Bir-
likte Konya’yız’ sloganıyla perçin-
lenen bu başarı sayesinde Konya, 
kamu yatırımları noktasın-
da da son yıllarda 
önemli paylar 
a l m a y ı 
başardı. 

Bu sayede Konya’nın önü açılır-
ken, yeni başarılar elde edecek po-
tansiyelini günden güne artırıyor. 

10’LAR FARKI
‘İyiliği gösterme, kötülükten 

sakındırma’ temel düsturunu ilke 
edinen Yenigün Gazetesi de Kon-
ya’nın yakaladığı bu ivmeyi des-
teklemeye devam ediyor. İlkeli, 
cesur, dürüst, özel hayata saygılı, 
sorgulayıcı yayınları ile Konya’ya 
ve Türkiye’ye yol gösteren Yenigün 
Gazetesi, şehrin temel dinamikle-
rini yapıcı bir perspektifle destek-
lemeyi sürdürüyor. İnternet sitesi, 
aylık düzenli olarak hazırlanan 

ücretsiz ekleri ve farklı projele-
ri ile Yenigün Gaze-

tesi şehre 

yön veriyor. Bu kapsamda ortaya 
koyduğu yayınlarla her defasında 
bu durumu kanıtlayan Yenigün 
Gazetesi, hem internet sitesindeki 
yayınları ile hem de basılı yayın-
ları ile göz dolduruyor. Özellikle 
Konya’nın yeni bir markası haline 
gelen ve Konya’nın gelişimini en 
iyi şekilde ortaya koyan “10’Lar 
Dergisi”, aynı zamanda her ay dü-
zenli olarak çıkan nadir yayınlar 
arasında yer almasıyla da göz dol-
duruyor. 

MÜSİAD EXPO FUARI’NA 
ÖZEL 58. SAYI 

21-24 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 
17. MÜSİAD EXPO Fuarı’na özel 
çalışma yapan Yenigün Gazete-
si, 58. sayısıyla 10’Lar Dergisi’ne 
Konya’nın önemli sanayici ve işa-

damlarını aldı. Özellikle MÜSİ-
AD ve Genç MÜSİAD Konya 

Şubesi üyelerinin yer aldığı 
10’Lar Dergisi, Konya’nın 
sanayideki ve üretimdeki 
gücünü MÜSİAD EXPO 
Fuarı’nda Türkiye’ye hat-
ta dünyaya duyurmuş 
olacak. 

ÖNEMLİ FUARDA 
YENİGÜN FARKI
Yenigün Gazetesi 

yayınlarıyla şehre ve 
ülkeye değer katmaya 
devam ederken, viz-
yoner bakış açısıyla 
yeni ufuklar açmayı 
da hedefliyor. Bu il-
keler doğrultusun-
da hareket eden 
Yenigün Gazetesi, 
yayıncılık anlamın-

da her platformda 
kendini göstermeye ça-
lışıyor. MÜSİAD EXPO 
Fuarı’na özel çıkarılan 
10’Lar Dergisi’yle bir-

likte Yenigün Gazetesi, 
MÜSİAD EXPO Fuarı’nda 

da stant açarak fuar boyun-
ca Konya’yı en iyi şekilde tanıta-

cak. Yerel basın düzeyinde bir ilke 
imza atarak Türkiye’nin önemli 
uluslararası bir fuarında stant açan 
Yenigün Gazetesi, İstanbul’da 
Konya’nın yayıncılıktaki penceresi 
olacak. CNR Expo Fuar Merkezi’n-
de gerçekleştirilecek olan fuarda 
Hall4 E-16.2’de yerini alan Yeni-
gün Gazetesi, hem MÜSİAD özel 
çalışmasını hem de yayınlarıyla 
alakalı bilgi almak isteyen ziyaret-
çilerini bekliyor. 
MÜSİAD ÖZEL SAYISI DOLU DOLU

MÜSİAD EXPO Fuarı’na özel 
sayısını okuyucularıyla buluşturan 
Yenigün Gazetesi’nin 10’Lar Der-
gisi MÜSİAD EXPO Dergisi dolu 
dolu içeriğiyle okuyucularının kar-
şısına çıktı. Ücretsiz olarak dağıtı-
lacak olan dergi, MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD Konya Şubesi üyelerinin 
ağırlıkta olduğu işadamı ve sanayi-
cilerin başarı öykülerini anlatıyor. 

TECRÜBELİ BİR EKİP İŞİ 
10’Lar Dergisi MÜSİAD EXPO 

Özel Sayısı ile ilgili bilgiler veren 
10’Lar Dergisi Genel Koordinatörü 
Fahri Altınok, 10’Lar Dergisi’nin 
58. sayısıyla yine çok konuşulacak 
bir ürün ortaya koyduklarını söy-
ledi. Tecrübeli bir ekiple oldukça 
güzel işe imza attıklarını dile ge-
tiren Altınok, “57 sayıdır yapmış 
olduğumuz deneyimimizle MÜSİ-
AD Expo’ya özel çalışma yaptık. 
Tarihinde ilk defa yerel bir gazete 
stant alarak fuarda yer aldı. Biz 
bu ilki gerçekleştirmeyle beraber 
4 gün boyunca dergimizi orada 
ziyaretçilere çanta içinde dağıtı-
mını gerçekleştireceğiz. MÜSİAD 
ve Genç MÜSİAD üyelerinin firma 
tanıtımları, vizyonları, gelecek ile 
ilgili hedefleri, Konya ve Türkiye 
ekonomine dair düşüncelerinin 
içinde yer aldığı özel bir çalışma 
oldu” dedi. 

YENİGÜN’ÜN 
PENCERESİNDEN KONYA

MÜSİAD EXPO Fuarı’nı önem-
sediklerini bu nedenle güzel bir 
çalışma yapmak istediklerini, der-

ginin de bunun bir sonucu olarak 
ortaya çıktığını söyleyen Altınok, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “MÜSİ-
AD EXPO Fuarı 2 senede yapılan 
bir fuar. Türkiye’de uluslararası 
anlamda ses getiren ve ekonomiye 
büyük katkılar sağlayan önemli bir 
fuar. Bu fuarın önemini bildiğimiz 
için ve yerel dinamiklerimizi bu 
fuarda ortaya koymayı amaçladı-
ğımız için fuara özel bir çalışma 
yapmaya karar verdik. Üzerinde 
çok çalıştık. Yaklaşık 4-5 aylık bir 
çalışmanın ürünü oldu. Bu fuar sa-
dece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı 
biraraya getiriyor. Biz de aylarca 
uğraştığımız bu çalışmayı tabiri 

caizse dünyaya göstermiş olacağız. 
Dolayısı ile sadece Yenigün Gaze-
tesi’ni değil, Yenigün Gazetesi’nin 
açtığı pencere ile aslında Konya-
mızı fuarda dünyaya göstermiş 
olacağız. Dolayısı ile şehrimize ve 
ülkemize değer katmayı ilke edi-
nen bir kurum olan Yenigün Ga-
zetesi, bu başarılı ürünü ile yine 
önemli bir iş yapmış oldu. Firmala-
rın 10’Lar Dergisi gözünden tanı-
tımlarını yaparak Konya’nın yerel 
bir dergisi olan 10’Lar Dergisi’nin 
nasıl bir iş çıkaracağını göstermek 
istedik. Tüm dostlarımızı Yenigün 
Gazetesi’nin standına bekliyoruz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mustafa Dinç

Konya Yenigün Gazetesi 21-24 Kasım tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 
17. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda stant açıyor.

 Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlayan Yenigün Gazetesi, MÜSİAD 
EXPO Fuarı’na özel 10’Lar Dergisi yayınını okuyucuyla buluşturuyor.
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Çölleşme ve erozyona dikkat çekmeye çalıştılar
Konyalı bir grup öğretmeninin 

yürüttüğü e Twinning Ateşi Her 
Yerde Projesi bu hafta erozyon ve 
suyun kötüye kullanımına dikkat 
için Karapınar’daydı.  Projede her 
ay farklı bir ilçede farklı bir konu 
ele alınıyor. Bu ayki etkinliklere çok 
sayıda öğretmen, Tema, İl Orman 
ve Çevre Müdürlüğü katkı verdi. İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ser-
vet Altıntaş ve Karapınar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’ta et-
kinliklere katıldı.

Projenin Karapınar organizas-
yonunu yapan Toki Yavuz Selim İl-
kokulu Sınıf Öğretmeni olan Oğuz-
han Yaşar, “Karapınar’ın en büyük 
sorunu olan çölleşme ve erozyona 
dikkat çekmek bu ayki amacımız-
dı, bu yüzden önce Toprak, Su ve 
Çölleşme ile Mücadele Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü Karapınar 

Çölleşme ve Erozyon Araştırma 
Merkezi’nde konunun uzmanları 
tarafından öğretmen, öğrenci, veli 
ve tema Gönüllerinden oluşan 350 
kişilik grup bilgilendirildi. Daha 

sonra yeşillendirme alanına götü-
rülerek önce alan ve toprak yapısı 
anlatıldı ve ağacın bölgemiz için 
öneminden bahsedildi. Her öğren-
ciye bir ağaç verilerek ağaç dikimi-

ne geçildi. Alan turunun ardından 
Meke Gölü’ne başlayan yolculuğu-
muz hayal kırıklığı ile sonuçlandı. 
Nazar boncuğu olarak bildiğimiz 
doğa harikası kuraklıktan sularını 

çekmiş ve bizlere bir kez daha ağa-
cın, doğanın önemini hatırlatmıştı. 
Burada yaptığımız 5 km’lik yürü-
yüş sırasında bu konu hakkında ko-
nuşuldu ve ortak fikirler nasıl proje-

lendirilebilir sorusuna odaklanıldı.
Sonrasında gidilen Acıgöl çocukla-
rın su da taş sektirmesi ve eğlen-
mesi ile şenlendi. Ardından Konya 
yakınlarındaki Bozdağ Milli Parkı 
ziyaret edilerek burada Endemik 
bir tür olan Anadolu Yaban Koyun-
ları hakkında Konya Çevre Orman 
İl Müdürlüğü Yetkililerinden bilgi 
alındı. Bu turun amacı Konya’mıza 
ait böyle bir varlığın çocuklarımız 
tarafından tanınması ve doğanın 
hala el değmemiş türlerinin oldu-
ğunu bilmesini istememizdi” dedi.

Karapınar’ın hem sorunlarına 
hem de güzelliklerine odaklanan 
gezi sonunda özellikle çocukların 
gözündeki mutluluk ve ben doğa 
için ne yapabilirim fikirleri bu pro-
jenin doğru yolda yürüdüğünü gös-
teriyordu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yerel seçimlerin 
yaklaşmasıyla birlikte AK Parti be-
lediye başkan aday adaylarıyla birlik 
ve beraberlik yemeğinde bir araya 
geldi. 

Adile Baysal Kültür Evi’nde 
düzenlenen programda konuşan 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Seydişehir’de birlik ve 
beraberlik noktasında güzel örnek-
ler sergilendiğini söyleyerek, “Aday 
adaylığı sürecinde tüm arkadaşla-
rımız ilçemize hizmet için yola çıktı 
ve hepimizin ortak amacı ilçemize 
en iyi hizmeti sunmak. Bu çalışma-
ları yaparken de kardeşliğimizi ve 
dostluğumuzu çiğnemeden, aynı 
davanın neferleri olarak büyük bir 
heyecanla sürdürüyoruz. Mesele-

miz sen ya da ben davası değil. Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde bu kutlu davanın ne-
ferleri olarak amacımız Seydişehir’e 
ve hemşehrilerimize hizmet nokta-

sında çalışıyoruz. Hizmet için birlik, 
beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir 
aradayız. Birliğimizin daim olması-
nı temenni ediyor sürecin ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Aday 

adaylarımıza çıktıkları bu kutlu yol 
ve davada başarılar diliyorum” dedi. 

Samimi bir yemek ortamında 
gerçekleşen toplantıda birlik ve be-
raberliğin yanında ilçenin ortak so-
runları ve çözüm önerileri üzerinde 
de karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 
Yemeğe katılanlar Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’a birlik ve beraberlik 
adına düzenlemiş olduğu yemekten 
dolayı teşekkür etti. 

Programa, Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti 
Konya İl Koordinatörü Gökhan Taş-
kıran, AK Parti İlçe Başkanı Musta-
fa Konurer, başta olmak üzere Ak 
Parti’den belediye başkanlığı aday 
adaylığını açıklayan Hüseyin Kılınç-
kaya ve Halil Kul katıldı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de kan bağışı 
kampanyasına büyük ilgi

Kuyulusebil’e hizmet
için adaylığını açıkladı

Beyşehir’de “1 kan, 3 can” 
sloganıyla düzenlenen kan bağışı 
kampanyası ilgi gördü.  Beyşehir 
Devlet Hastanesi Başhekim Yar-
dımcısı Dr. Mehmet Kendir, yap-
tığı açıklamada, Türk Kızılayı Kon-
ya Kan Bağışı Merkezi tarafından 
Beyşehir Devlet Hastanesinin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen kam-
panyaya destek veren herkese te-
şekkür etti. Çok başarılı geçen bir 
kampanyayı geride bıraktıklarını 
vurgulayan Kendir, “Bir kan, üç 
can sloganıyla çıktığımız yolda yak-
laşık 300 ünite kan topladık. Kam-
panyanın sloganı da halkımızda 
çok büyük bir karşılık buldu. Bey-
şehir Kaymakamlığımız, Belediye 
Başkanlığımız, kamu kurumları-
mız ve sivil toplum kuruluşlarımız 
ile halkımız, öğrencilerimiz ve has-

tane personelimiz de çok kıymetli 
destekler verdi ve hastaneler ba-
zında en yüksek kan bağışı oranına 
ulaştığımızı düşünüyorum. İnşal-
lah 14 Mart Tıp Bayramı’nda da 
yine hastanemizin ev sahipliğinde 
yine benzer bir kampanyaya imza 
atmaya hazırlanıyoruz” dedi. 

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Ka-
zanımı Personeli Özlem Arslan 
Kuru da, 2018 yılı içerisinde Bey-
şehir’de kan bağışı altında çok gü-
zel etkinlikler gerçekleştirdiklerini 
belirterek, tüm ilçe halkına, hasta-
ne ve personeline bu kampanyaya 
verdikleri destekten dolayı teşek-
kür etti. Kampanya çerçevesinde 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özde-
mir ve ilçe protokolü de Kızılay’a 
kan bağışında bulundu.
n İHA

Yaklaşık 2,5 yıldır Selçuk Üniversitesi Bozkır meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten 
Prof. Dr. Osman Tugay, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak atandı

Prof. Dr. Osman 
Tugay, dekan oldu

Bozkır Meslek Yüksekokulu 
konferans salonunda düzenle-
nen veda programında Bozkır 
protokolü, yüksekokul personel-
leri ve öğrencilerle bir araya ge-
len Prof. Dr. Osman Tugay, Boz-
kır’da görev aldığı süre boyunca 
yaptığı hizmetlerin sunumunu 
gerçekleştirdi.

Sunumların yapılmasının 
akabinde konuşan Prof. Dr. Os-
man Tugay, 2,5 yıl içerisinde 
birlik ve beraberlik içerisinde 
birçok hizmetlere imza attıkları-
nı söyleyerek “2,5 yıllık bir görev 
süremiz sonunda hem akademik 
çalışmalarımızla hem de yükse-
kokulumuzda önemli çalışmala-
ra imza attık. Bunların hepsini 
birlik ve beraberlik içerisinde 
gerçekleştirdik. Yüksekokulu-
muzu kazanan öğrencilerimizin 
daha iyi eğitim alması için, daha 
rahat bir öğrencilik geçirmesi 
için, Kaymakamımızın, Belediye 
Başkanımızın destekleriyle okul 
olarak çok çalıştık. Buradan ay-
rılmadan önce herkesten helallik 
diliyorum. Hepinizi sevgi ve mu-
habbetle selamlıyorum” dedi.

Bozkır’ın 5 yılda önemli hiz-
metleri aldığını, son 2,5 yılda ise 
Bozkır’ı şehir yapan hizmetlere 
kavuştuğunu söyleyen Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
“ben Prof. Dr. Osman Tugay’a 
teşekkür ediyorum. Çünkü 
Bozkır’a birlikte gerçekten çok 
önemli hizmetler kazandırdık. 
Bunları tek tek saymaktan ziya-
de Bozkır’a hep birlikte kazan-
dırdığımız 4 yıllık bölümlerimiz, 
Bozkır’ımızın yıllardır hasret 
duyduğu bir hizmetti. Hem Boz-
kır’da eğitim kalitemize yatırım 
yapmış olduk, hem kültürel hem 
de sosyal yaşantımıza yatırım 
yapmış olduk. İnşallah Bozkır’ı-
mızı daha güzel günler bekliyor. 
Bugün içimiz buruk, hem de 

mutluyuz. Hocamızı artık daha 
güzel yerlerde göreceğiz. Prof. 
Dr. Osman Tugay hocamızın, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan-
lığı görevinin hayırlara vesile ol-
masını diliyor, yeni görevlerinde 
başarılarının devamını diliyo-
rum” diye konuştu.

Bozkır Kaymakamı Oltan 
Bayraktar, yapmış olduğu ko-

nuşmasında yeni dünya düze-
ninin kurulduğunu, bu düzende 
bu düzende en önemli ülkenin 
Türkiye olduğunu belirterek, 
“ülkemizin daha da gelişmesi 
ve kalkınması için daha çok çalı-
şıp, daha çok araştırıp, daha çok 
okumalıyız. Görüyoruz ki Bozkır, 
eğitim ve öğretim anlamında 
ciddi mesafeler almış. Bu başa-

rıyı sağlayan herkese teşekkür 
ediyor, Prof. Dr. Osman Tugay’a 
yeni görevlerinin hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların akabinde Prof. 
Dr. Osman Tugay, Bozkır Proto-
kolü ve mesai arkadaşlarıyla tek 
tek vedalaştı.
n HABER MERKEZİ

Mart 2019’da yapılacak olan 
yerel seçimlerin tarihi yaklaştıkça 
tüm adaylar da çalışmalarına hız 
verdi. Belediye başkanlığı seçim-
lerinin yanı sıra mahalle muhtar-
lığı seçimleri de oldukça hareket-
lendi. Sarayönü İlçesi Kuyulusebil 
Mahalle Muhtar Adayı Seyit Ali 
Çimen de yerel seçimlerde ma-
hallesi için hizmet etmeye aday 
olduğunu ifade etti. 

Uzun yıllardır mahallesinde 
hayvancılık ile uğraştığını belirten 
Çimen, “Ben Seyit Ali Çimen. Sa-
rayönü ilçesi Kuyulusebil Mahal-
lesinde doğdum. Liseyi Konya En-
düstri Meslek Lisesinde bitirdim. 
Görevim nedeniyle uzun süre ayrı 
kaldığım hayalim ve sevdam olan 
köyüme emekli olup geri dön-
düm. 

Köyüme döndükten sonra hal-
kımız ile sürekli olarak kaynaşma 
içerisinde olduk. Şimdiye kadar 
istenmeden bile olsa yaşanan bazı 

aksaklıklar ve ayrıcalıklar tüm 
mahalle sakinlerimiz arasında bir 
sorun olmuş. Ben özellikle hizme-
timin yanı sıra bu tür ayrıcalıklara, 
küslüklere, dargınlıklara son ver-
mek için elimden gelen ne varsa 
yapacağım. Burası bizim köyü-
müz, mahallemiz. Burada hepi-
miz bir olmak, birlik olmak, hoş-
görü ve saygı içerisinde yaşamak 
zorundayız. 

Ben köyümün, mahallemin 
ileri gelenleri ile ilçe idari amir-
lerimiz ile Kuyulusebil’in yüzünü 
güldüreceğime inanıyorum. Bu 
nedenle Mart 2019 Yerel seçim-
lerinde aday oldum. Yıllardır bir 
tane Kuyulusebil olduğu unutulan 
mahallemi hep birlikte yönetmek 
için, hep birlikte emek vermek 
için, sırt sırta vermek için, bölüş-
mek için, tek bir Kuyulusebil ol-
duğu bilinciyle Muhtarlığa adaylı-
ğımı koymuş bulunuyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal, aday adaylarıyla buluştu



Polisin ‘dur’ ihtarına uyma-
yan minibüs sürücüsü Ali Osman 
Y., kovalamaca sonucu yakalandı. 
Yapılan testte 1.08 promil alkollü 
çıkan Ali Osman Y., minibüsünün 
çekileceğini öğrenince polislere, 
“Bu aracın normalde bir eksiği 
var mı ağabey? Suçlu biziz. Ara-
cın ne suçu var? Aracı bağlama-
yın” dedi. 

Konya Emniyet Müdürlü-
ğü Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, merkez Sel-
çuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet 
Caddesi üzerinde kontrol yaptı. 
Ekipler, şüphe üzerine 55 NJ 728 
plakalı minibüsün sürücüsü Ali 
Osman Y.’ye, ‘Dur’ ihtarında bu-
lundu. Ali Osman Y., uyarıyı dik-
kate almayıp, polislerden kaçma-

ya başladı. Yaklaşık 50 kilometre 
kaçan sürücü, Selçuklu ilçesi Ha-
naybaşı Mahallesi Bakiye Sokak’ta 
kovalamaca sonucu yakalandı. Ali 
Osman Y. ve yanındaki arkadaşı 
Osman Ö. araçtan indirildi. Yapı-
lan testte 1.08 promil alkollü çı-
kan Ali Osman Y., minibüsünün 
çekileceğini öğrenince polislere, 
“Bu aracın normalde bir eksiği 
var mı ağabey? Suçlu biziz. Ara-
cın ne suçu var? Aracı bağlama-
yın” dedi. Ali Osman Y.’ye, ‘hız 
ihlali’, ‘kırmızı ışıkta geçmek’, 
‘alkollü araç kullanmak’, ‘Dur’ 
ihtarına uymamak’ ve ‘trafiği teh-
likeye düşürmek’ suçlarından 5 
bin liralık idari para cezası kesildi. 
Minibüs ise emniyet otoparkına 
çekildi.  n DHA
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2016 yılında dağlık arazide ce-
sedi bulunan Yasin Kozan’ın (36) 
katil zanlısı arkadaşı Gökhan Yar-
dım (31), ‘kasten adam öldürme’ 
suçundan 18 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Yardım, mahkemedeki 
son sözlerinde, “Bana silah çekip, 
‘seni öldüreceğim’ dedi. Boğuşma 
sırasında silah elime geçti ve bu 
olay oldu. Ben bu zamana kadar 
elime silah almadım. Böyle olma-
sını istemezdim. Pişmanım” dedi. 

Olay, 3 Eylül 2016 da mer-
kez Selçuklu İlçesi Selahaddin Ey-
yubi Mahallesi Yükselen mevkiin-
deki dağlık arazide eşiyle birlikte 
gezintiye çıkan Cengiz E., yoldan 
yaklaşık 10 metre aşağıda hareket-
siz yatan bir kişiyi gördü. Cengiz E., 
durumu polis ve sağlık ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine gelen sağlık 
ekipleri, Yasin Kozan olduğu belir-
lenen kişinin öldüğünü tespit etti. 
Yapılan incelemede cesedin büyük 
bir bölümünün çürüdüğü ve yü-
zünde darp izlerinin olduğu görül-
dü. 3 ya da 4 günlük olduğu tah-
min edilen cesedin üzerinden araç 
ruhsatı, saat, cüzdan ve bir miktar 
para  çıktı. Otopsi işlemlerinde Ko-
zan’ın başına tabancayla tek el ateş 
edilerek öldürülmüş olduğu anla-
şıldı.

ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ
Cinayetle ilgili soruşturma baş-

latan Konya Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri, Yasin Kozan’ın 15 arkada-
şıyla görüşerek ifadelerine başvur-
du. Polis, Kozan’ın arkadaşı Gök-

han Yardım ile birlikte sahte fatura 
düzenleyerek, bazı kişilere ban-
kalardan kredi çekebilme olanağı 
sağladığını saptadı. Kozan’ın daha 
önce Gökhan Yardım ile İzmir’e gi-
dip bir kişiyi dolandırdığını, oradan 
da Antalya’ya tatile gittiğini belirle-
di. Ekipler, Yardım’ı Konya’da kira-
ladığı evinde gözaltına aldı. Sorgu-
ya alınan Gökhan Yardım, cinayeti 
itiraf ederek şunları anlattı:

“Yasin, naylon fatura işi yapı-
yordu. Bankalardan kredi çeke-
meyen işyeri sahipleri, onu bulup 
sahte fatura istiyordu. O da faturayı 
hazırlayıp krediyi çektiriyordu. 25 
Ağustos’ta İzmir’e birlikte gittik. 
Burada bir iş adamına kredi çeke-
cektik. Yasin naylon fatura hazırla-
dı ve işadamının bankadan 300 bin 
lira çekmesini sağladı. Parayı da 
adamı kandırıp elinden aldı. Sonra 
biz Antalya’da bir otele giderek bir 
süre tatil yaptık. Yasin internette 

gördüğü otomobili 47 bin liraya sa-
tın aldı. Konya’ya döndükten sonra 
her gün bir barda 6- 7 bin lira har-
cıyorduk. Bana düşen 140 bin lirayı 
Almanya’daki eşime gönderdim.’’ 

‘TABANCAYI KURUSIKI 
SANIYORDUM’

Yasin Kozan’ı, nasıl öldürdüğü-
nü de anlatan Gökhan Y. sözlerini 
şöyle sürdürdü: ‘’31 Ağustos’ta 
dağlık araziye alkol almaya gittik. 
Burada ben Yasin’e Almanya’ya 
eşimin yanına gideceğimi söyle-
dim. O da alkolün etkisiyle bir eline 
tabancasını bir eline de poşetteki 
paraları alarak ‘Gidemezsin. Bırak-
mam seni’ diyerek beni uçuruma 
ittirdi. Bir süre yuvarlandım. Ya-
nına gittim. Elindeki tabancayı alıp 
başına vurdum. Tabanca ateş aldı 
ve kan kaybetmeye başladı. Ben 
tabancayı kurusıkı sanıyordum. 
Yasin’i uçuruma yuvarladıktan 
sonra oradan ayrıldım. Antalya’da 
aldığımız otomobili satıp 45 bin li-
raya başka bir otomobil aldım. Al-
manya’ya eşimin yanına gidecek-
tim vize bekliyordum.”

‘BEN BU ZAMANA KADAR 
ELİME SİLAH ALMADIM’

Polisteki işlemlerinin ardından 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 
Gökhan Yardım için Konya 5’inci 
Ağır Ceza Mahkemesine ‘kasten 
adam öldürme’ suçundan dava 
açıldı. Davanın son duruşması-
na tutuklu sanık Gökhan Yardım, 
avukatı ve yakınları katıldı. Gök-
han Yardım son sözlerinde, “Be-

nim için yağma suçu işlediğim 
söylendi. Ben böyle birşey yapma-
dım. Bu onur kırıcı bir durum. Be-
nim maddi durumum oldukça iyi. 
Yıl boyunca elime yüklü miktarlar-
da para geçiyor. Böyle bir şeye asla 
yeltenmem. Benim sicilim terte-
miz. Ben bugüne kadar elime si-
lah bile almadım. Yasin bana silah 
çekip ‘seni öldürüceğim’ dedi. Size 
böyle söyleyen birine ister istemez 
karşılık verirsiniz. Boğuşma esna-
sında silah elime geçti. Silah bir 
anda ateş aldı. İlk kez orada silahın 
ateş aldıktan sonra bir insana nasıl 
zarar vebileceğini gördüm. Benim 
bunun gibi adamlarla işim olmaz. 
Zaten kendisiyle de olaydan 1,5 ay 
kadar önce tanıştım. Pişmanım” 
dedi.   

MAHKEME, SAVCININ 
MÜTAALASINA KATILMADI

Savunmaların ardından Cum-
huriyet Savcısı mütaalasını verdi. 
Mütaalada Gökhan Yardım hak-
kında, ‘tasarlayarak adam öldür-
me’ ve ‘yağma’ suçlarından ceza 
verilmesi istendi. Bu duruma Yar-
dım’ın avukatı itiraz etti. Sanık ve 
avukatının savunmalarının ardın-
dan mahkeme heyeti kararını açık-
ladı. Heyet, Cumhuriyet Savcısının 
mütaalasına katılmayarak Gökhan 
Yardım’ın yağma suçundan bera-
atine, tasarlayarak adam öldürme 
değil, kasten adam öldürme su-
çundan 18 yıl hapis cezasıyla ceza-
landırılmasına karar verdi.
n DHA
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2016 yılında dağlık arazide cesedi bulunan Yasin Kozan’ın katil zanlısı arkadaşı Gökhan 
Yardım, kasten adam öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Arkadaş katiline 
18 yıl hapis cezası

Alkollü sürücü 50
kilometre boyunca kaçtı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’da gezmek için gittikleri Loras Dağı’na 
mahsur kalan aile, 6 saat sonra AFAD ve AKUT ekip-
leri tarafından kurtarıldı. 

Olay, merkez Meram İlçesi Antalya Çevre Yolu 
üzerinde bulunan Loras Dağı’nda meydana geldi. 
Şahinullah Akan (38) hafta sonu olması nedeniyle 
eşi Yasemin Akan (34) ve  çocuğu Yavuz Selim Akan’ı 
(7) alıp Loras Dağı’na çıkmaya karar verdi. Akan, dö-
nüş yolunda otomobilleri çamura saplanınca polisi 
arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve 
AKUT ekipleri sevk edildi. Akan ailesi yaklaşık 6 saat 
sonra ekipler tarafından bulundukları yerden kurta-
rıldı. Şahinullah Akan olayı şöyle anlattı: “Hafta sonu 
olduğu için değişiklik yapmak istedik ancak fazla git-
mişiz. Aracımız yolda kaldı. 112 acil ekiplerini aradık 
sağ olsunlar yardımcı olup bizi kurtardılar” dedi.
n DHA

Gezmeye gittikleri dağda mahsur kaldılar

Annesine boynuz atıp 
yaralayan koçu kesti

Aykut Kocaman’ı görmek 
isterken ayağından oluyordu

Ereğli’de Fadime Toker (64), yem 
vermek istediği koçun boynuzlaması so-
nucu yüzünden ve başından yaralanıp 
hastanelik oldu. Oğlu Salim Toker de, 
annesini hastanelik eden koçu kesip, fo-
toğraflarını sosyal paylaşım sitesindeki 
sayfasında yayınladı. 

Olay, bugün Türkmen Mahallesi’nde 
meydana geldi. Fadime Toker, küçükbaş 
hayvanlarına yem vermek istediği sırada 
koçlardan biri boynuzladı. Yüzünden ve 
başından yaralanan Toker, kanlar içinde 
kaldı. Annesinin yaralandığını fark eden 
Salim Toker, sağlık ekibine haber verdi. 
Burnunda kırıklar oluşan Toker, ambu-
lansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Bu  duruma 
sinirlenen Salim Toker de, annesini yara-
layan koçu kesip, fotoğraflarını da sosyal 
paylaşım sitesindeki sayfasında yayınladı. 
n DHA

Atiker Konyaspor ile anlaşan teknik direktör Ay-
kut Kocaman’ı karşılamak üzere Konya Havalima-
nı’na gelen taraftar Ferdi Eser, ayağının üzerinden 
polis aracının geçmesi sonucu yaralandı. Ayağında 
doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Eser, hastanedeki 
tedavisinin ardından taburcu edildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ı 2018- 2019 sezo-
nu başlarken takımın başına getiren yeşil beyazlı ku-
lüp, ligin 12’nci haftasında Ankaragücü maçı sonrası 
deneyimli teknik adamla yollarını ayırıdı. Atiker Kon-
yaspor, bu gelişme üzerine teknik direktör Aykut Ko-
caman ile 2,5 yıllığına anlaştı. 3’üncü kez takımı çalış-
tıracak olan Kocaman, dün akşam saatlerinde uçakla 
İstanbul’dan Konya’ya geldi. Kocaman’ı Konya Hava-
limanı’nda yüzlerce taraftar karşıladı. Karşılama sıra-
sında yaşanan izdihamda taraftarlardan Ferdi Eser’in 
sol ayağının üzerinden polis aracı geçti. Acı içinde yer-
de kalan Eser, arkadaşları tarafından hastaneye kal-
dırıldı. Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen 
Ferdi Eser, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu 
edildi.  n DHA
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Ayşe Ebru ile
Yunus Emre evlendi

Binnaz - Mehmet Uyan çiftinin 
kızı Ayşe Ebru ile Şengül-Recep Kul-
cu çiftinin oğlu Yunus Emre İkonia 
Garden Düğün ve Kongre Merke-
zinde düzenlenen düğün töreni ile 
dünya evine girdi. Gerçekleşen dü-
ğün törenine Uyan ve Kulcu ailele-
rin akrabaları ile çok sayıda davetli 
katıldı. Uyan ve Kulcu aileleri misa-
firlerini kapıda karşılayarak ‘Hayırlı 
Olsun’ dileklerini kabul etti. Düğüne 
katılan misafirler genç çift ile bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerçekleşen 
düğün töreninde misafirlere gele-
neksel Konya Pilavı ikram edildi. Ye-
nigün Gazetesi olarak Ayşe Ebru ve 
Yunus Emre’ye bir ömür boyu mut-
luluklar dilerken, ailelerini de tebrik 
ederiz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Hatice- Ramazan Öksüz çiftinin kızı Fadime ile Nurcan-Abdullah 
Baydar çiftinin oğlu Ali düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi

Binnaz - Mehmet Uyan çiftinin kızı Ayşe Ebru ile Şengül - Recep 
Kulcu çiftinin oğlu Yunus Emre düğün töreni ile dünya evine girdi 

Öksüz ve Baydar 
aileleri akraba oldu

Hatice - Ramazan Öksüz çiftinin 
kızı Fadime ile Nurcan - Abdullah 
Baydar çiftinin oğlu Ali düzenlenen 
düğün töreni ile dünya evine gir-
di. Genç çiftleri ve ailelerini mutlu 
günlerinde Öksüz ve Baydar aile-
lerin yakınları ile çok sayıda davetli 
katıldı. Fadime ve Ali misafirlerini, 
“Hayatı tüm güzellikleriyle, zor-
luklarıyla, hüzün ve mutlulukla-
rıyla her anında paylaşmaya Evet 
diyoruz. Bu mutlu günümüzde siz 
değerli dostlarımızı da aramızdan 
görmek istiyoruz” mesajı ile davet 
etti.  Öksüz ve Baydar aileleri misa-
firlerini kapıda karşılayarak ‘Hayırlı 
olsun’ dileklerini kabul etti. Yeni-
gün Gazetesi olarak Fadime ve Ali 
çiftine bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Genç MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Büyükipekci hayatını nişanlısı Büşra Avcı ile birleştirdi. Gerçekleştiren düğüne çok sayıda davetli katıldı

Mutluluğa ‘evet’ dediler
Genç MÜSİAD Konya Şubesi 

Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Büyü-
kipekci hayatını nişanlısı Büşra Avcı 
ile birleştirdi. Hülya - Yusuf Zeki 
Avcı çiftinin kızı Büşra, Kazime - Ah-
met Büyükipekci çiftinin oğlu Fikret 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün 
Merkezinde düzenlenen düğün tö-
reni ile dünya evine girdi. Gerçekleş-
tiren düğün törenine MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Kadir Başaran, Avcı ve Büyükipekci 
ailelerin yakınları ve sevenleri katıl-
dı. Avcı ve Büyükipekci aileleri mi-
safirlerini, “Evlatlarımızın bu mutlu 
gününde sizleri de aramızda gör-
mekten mutluluk duyarız” mesajı 
ile davet etti.  Avcı ve Büyükipekci 
aileleri misafirlerini kapıda karşıla-
yarak ‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul 
etti.  Gerçekleşen düğün töreninde 
misafirlere geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi. Yenigün Gazetesi ola-
rak Büşra ve Fikret’e bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, ailelerini de 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne EL 
HADDESİNDE tecrübeli 
(en az 3 yıl tecrübeli) 
25 - 40 yaş arası  3 
personel alınacaktır.

MAAŞ: 1900 + SGK + AGİ + Servis + Yemek
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

ÇAĞTAV A.Ş ve AL-SAN A.Ş
ortaklarından 

Ahmet Albayrak’ın
eşi

Azime Albayrak’ın
vefatını üzütü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
ailesine, sevenlerine ve 
dostlarına sabr-ı cemil

niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
TURİZM ACENTASI’NDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

● Tercihen Turizm ve Otelcilik mezunu

● Diksiyonu düzgün

● En az bir yabancı dil bilen

BAYAN
ELEMANLAR 

alınacaktır.

● Çay ve Temizlik işlerine bakacak,

BAYAN ELAMAN
alınacaktır. 

Tel: 0 532 331 99 44

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1ve 3+1 daireler

0531 710 
88 76

Tutuklu bulunduğu Karaman M Tipi Cezaevi’nin çatısından firar ettiği öğrenilen hırsızlıktan tutuklu 17 yaşındaki S. 
P., firarından 6 saat sonra ailesinin ikamet ettiği eve doğru giderken polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Karaman’da tutuklu bulundu-
ğu kapalı cezaevinden firar eden 
genç, 6 saat sonra polis tarafından 
yakalandı. Alınan bilgiye göre, 17 
yaşındaki S.P., akşam saatlerinde 
hırsızlık suçundan tutuklu bulundu-
ğu Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi-
nin çatısından firar etti. S.P’nin firar 
ettiğinin anlaşılması üzerine polis 
ve jandarma ekipleri alarma geçti. 
S.P’nin elma bahçeleri arasından 

ailesinin ve yakınlarının oturduğu 
Fatih Mahallesine doğru kaçtığının 
görülmesi üzerine polis ve jandar-
ma ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. 
Ekipler cezaevi firarisinin gizlene-
bileceği evleri tek tek ararken bir 
sonuç alamadı. Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet 
ve infaz ekibi, cezaevi firarisi S.P’yi 
Sümer Mahallesi’nde bir araç içeri-
sinde saklanırken kıskıvrak yakala-

dı. Sağlık kontrolünden geçirilmek 
üzere Karaman Devlet Hastanesine 
getirilen firari genç, nasıl kaçtığını 
soran gazetecilere, “Revirde tutu-
yorlardı, koğuşa vermedikleri için 
kaçtım” dedi. 

Karaman Emniyet Müdürlüğü-
ne götürülen zanlı, işlemlerinin ar-
dından firar ettiği cezaevine teslim 
edildi.
n İHA

Aksaray’da otomobilin park halindeki pan-
car yüklü römorka arkadan çarpması sonucu 1 
kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilova Beldesi yo-
lunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali 
Çakır (63) idaresindeki 68 HS 898 plakalı oto-
mobil, Yeşilova beldesi istikametine seyreder-
ken park halindeki pancar yüklü römorka arka-
dan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta 
hurdaya dönerken, araç sürücüsü Ali Çakır olay 
yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız 
bedeni yapılan incelemelerin ardından Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Pancar yüklü römorka çarpan
otomobilin sürücüsü öldü
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Meram Belediyesi öncülü-
ğünde hayata geçirilen Aksinne 
Evleri Konut Yapı Kooperatifinin 
temeli gerçekleştirilen törenle 
atıldı. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Verdiğimiz sözlerin 
ötesinde, günün yeniden şekille-
nen ihtiyaçlarına belediye olarak 
koşmanın, olumlu yanıt vermenin 
mutluluğu ile doluyum” diye ko-
nuştu. 

Meram Belediyesinin her 
alanda yaptığı yatırımlarla farkını 
ortaya koyduğunu ifade eden Baş-
kan Toru, “Hizmette sınır tanıma-
dığımıza bugüne kadar yaptığımız 
eserler şahittir. Beş yıla yakın bir 
süredir sizlere hizmet ederken tek 
amacımız; sizlerin yaşantılarınızı 
belediye hizmetleri açısından yu-
karılara taşımaktı. Sizlerden gelen 
talepleri birlikte değerlendirerek, 
sizler için en iyi olanı yapmanın 
gayretiydi. Gecemizi ve gündü-
zümüzü geleceğin daha müref-
feh bir Meram’ını oluşturmak 
için çalışmayla geçirdik. Laf değil 
icraat yaptık, eser ortaya koyduk. 
Meram Belediyesi olarak mesai 
arkadaşlarımla birlikte çalışmayı 
ve projeler üretmeyi kendimize 
rehber edindik. Geçtiğimiz aylar-

da Aymanas Evleri’nden sonra 
bugün burada 846 dairelik Ak-
sinne Evlerinin temelini atıyoruz. 
Meramlılara bir müjdeyi daha bu-
radan vermek istiyorum. Yaklaşık 
bin 650 dairelik Uluırmak Evleri 
ile yeni bir projeyi hayata geçi-
riyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu 
projeye başvurmaya davet ediyo-
rum. Birçok kişi bir ilçe belediyesi 
olarak bu kadar büyük bir alan-
da dönüşüm yapamayacağımızı 
düşünüyordu ama biz bugün üst 
üste yeni projeleri hayata geçir-
menin mutluluğunu yaşıyoruz ” 
dedi. 

Daha sonra kürsüye gelen AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Musta-
fa Dolular ise, “Dünya önemli bir 
süreçten geçerken biz ülke olarak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın belirlediği hedeflere 
dolu dizgin koşuyoruz. Hem Tür-
kiye hem Konya hem de Meram 
fiziki ve sosyal alanda projeler ve 
eserler üretmeye devam ediyor. 
Birlik ve beraberliğimiz devam et-
tiği sürece bu başarı devam ede-
cektir” diye konuştu. 

AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ise, yerel seçim ça-
lışmaları ile ilgili olarak başlattık-

ları teşkilat çalışmalarından söz 
etti. AK Partili belediyelerin gece 
gündüz demeden çalışmalarına 
devam ettiğini belirten Angı, “Bu 
şehri daha yaşanılır kılmak ve ta-
rihten gelen değerlerini geleceğe 
aktarmak isteyen belediyelerimiz 
ve onların başkanları bu kutlu yü-
rüyüşe, tüm dünya mazlumlarının 
etrafından toplandığı Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın önderliğinde hız kesmeden 
devam ediyorlar. Birçok medeni-
yete ev sahipliği yapmış Konya ve 
Meram’ın bu değerlerinin büyük 
projelerle gün yüzüne yeniden 
çıkıyor olması oldukça önemli. Bu 
sebeple bu projelere ve bu şehre 
emek veren herkese çok teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından 846 
dairelik Aksinne Konut Yapı Koo-
peratifinin temeli dualar eşliğinde 
atıldı. Programa, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, KOSKİ 
Genel Müdürü Ercan Uslu, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Meram Belediye Meclis 
Üyeleri, AK Parti Meram Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Aksinne Evleri’nin temeli atıldı 

Meram Belediyesi’nin kentsel dönüşüm hamleleri kapsamında Uluırmak Mahallesi’nde başlattığı Uluırmak Evleri Pro-
jesi’ne başvuru beklenenin üzerinde oldu. Başkan Toru, dev projelerle bambaşka bir Meram’ın yükseldiğini ifade etti

Başka bir Meram yükseliyor

Kentsel dönüşüm alanında 
önemli projelere imza atan Me-
ram Belediyesi, ilçeyi imar ve ihya 
etme çalışmaları çerçevesinde 
1646 dairelik dev bir çalışma olan 
Uluırmak Evleri projesini hayata 
geçirdi. Uluırmak Evleri’nin duyul-
ması ile birlikte vatandaşların ban-
ka önünde kuyruk oluşturduğunu 
söyleyen Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Bu Meram Belediye-
sine olan güvenin bir göstergesi-
dir” diye konuştu.  

Kentsel dönüşüm alanında 
önemli projelere imza atan Meram 
Belediyesi, ilçeyi imar ve ihya etme 
çalışmaları çerçevesinde dev bir 
projeyi daha hayata geçirdi. Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
1646 dairelik dev proje “Uluırmak 
Evleri Projesinin” ayrıntılarını ka-
muoyuna duyurmak için kamera-
lar karşısına geçti. Meram ilçesi-
nin kurulduğu günden bu yana 25 
yıllık süre zarfında kronikleşmenin 
de ötesinde her geçen gün büyü-
yen ‘İmar Probleminin’ çözümü 
yolunda önemli adımlar attıkla-
rının altını çizen Başkan Fatma 
Toru, hayata geçen her projenin 
bu sorunu çözme amaçlı olduğu-

nu bu nedenle de büyük mutluluk 
duyduğunu kaydetti. 

‘DAHA BAŞVURULAR 
BAŞLAMADAN, BANKA ÖNÜNDE 

YOĞUNLUK YAŞANDI!’
Meram Belediyesinin ‘Kentsel 

Dönüşümde’ ortaya koyduğu her 
projede kendi çıtasını yükselttiği-
ni belirten Başkan Toru, “Özverili, 
programlı ve yoğun bir çalışma so-
nucunda Meram bölgesinin imar 
ve mülkiyet sorunlarına neşter vu-
ruldu. Bu çalışmalara katkılarından 
dolayı vatandaşlarımızdan muh-
tarlarımıza, Belediye Meclis Üye-
lerimizden personelimize kadar 
herkese teşekkür etmek istiyorum. 
Meram’ın 5 farklı bölgesini kentsel 
dönüşüm alanı ilan ettik. Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
Beyefendi’nin vatandaşların konut 
sahibi olmalarında belediyelerinde 
öncülük etmesine yönelik tavsi-
yelerine de uyarak kolları sıvadık. 
Küçük Aymanas projemiz yaklaşık 
üç ay önce başladı. Aksinne Evle-
ri’nin temelini hep birlikte attık. 
Bugünde 1646 dairelik Uluırmak 
Evleri için düğmeye basıyor ve 
ön başvuru sürecini başlatıyoruz. 
Başvurular öğleden sonra başlaya-

caktı, ancak daha başvurular baş-
lamadan banka önünde önemli bir 
yoğunluk yaşandı. O nedenle baş-
vuruları hemen başlatmak duru-
munda kaldık. Bunun belediyemi-
ze ve şahsımıza olan güvenin bir 
sonucu olduğunu düşünüyorum. 
Teveccüh gösteren herkese teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 
‘DEV PROJE İÇİN BAŞVURULAR 30 
KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK’

Vatandaşların güvenle ev sa-

hibi olma hayallerini gerçekleş-
tirmek adına hareket ettiklerini 
ifade eden Başkan Fatma Toru 
bu çerçevede Uluırmak Evleri ile 
birlikte yaklaşık 3 bin konutu Me-
ram’a kazandırdıklarını söyledi.  
Uluırmak Evleri’nin tamamının 
166,5 metrekare ve 3+1 olarak 
projelendirildiğinin bilgisini veren 
Başkan Toru, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Projemizde 1650 araçlık 
kapalı otopark ve 320 araçlık açık 

otopark bulunuyor. 91 bine yakın 
bir arsa alanının 5 bin metrekaresi 
ticari alan. 32 bin metrekaresi ise 
yeşil alan olarak projelendirildi. 
Ödemeler ise, peşinat 35 bin TL, 
aylık taksitler 2 bin 800 TL olarak 
belirlendi. Orta gelir grubunun 
krediye ihtiyaç duymadan rahat-
lıkla ev sahibi olabileceği, mo-
dern mimarinin gereğinin yerine 
getirildiği, geleneksel yapımızda 
düşünülerek yapılan bu projeye 

herkesi davet ediyorum. Bugün 
başlayan başvurular 30 Kasım ta-
rihine kadar belediyemizden de 
yapılabilecek. Başvuruların diğer 
ikisinde olduğu gibi fazla olması 
durumunda hak sahipleri kura ile 
belirlenecek.”     

‘KENTLEŞME POLİTİKAMIZ HER 
GÜN BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK’

Halkın Aymanas ve Aksinne 
Evlerine olan yoğun ilgisi ve te-
veccühünü görünce, 4. Projeyi 
hayata geçirmeyi düşündükleri-
nin müjdesini de veren Başkan 
Fatma Toru, bu yeni projenin üç 
projenin toplamı kadar büyük bir 
yatırım olacağını kaydetti. Yeni 
proje ile yeni konut sayısının 5 
binin üzerinde olacağını belirten 
Toru, “Bu rakamlar bir ilçe bele-
diyesi için çok büyük rakamlar. 
Ama Meram’a gerçek anlamda 
hizmet etmek için olması gereken 
bu. Öte yandan sadece Meram’a 
katkı sunmuyor böylesi yatırımlar. 
İstihdama, ekonomiye, piyasaya, 
esnafa katkı sağlıyor. Bu nedenle 
Kentleşme Politikamız her geçen 
gün büyüyerek devam edecektir” 
dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Belediye Meclisi Üyeleri’nin de katıldığı toplantıda, Uluırmak Mahallesi’nde yapımına başlanan toplu konut projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
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Eski Bakan Baloğlu, Akkaya’yı ziyaret etti
Akşehirli eski Gençlik ve Spor 

Bakanı Zekai Baloğlu’nun oğlu 
Tuğsal Baloğlu, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya’yı maka-
mında ziyaret etti.

Babası adına düzenlenecek 
olan Zekai Baloğlu Atletizm Ya-
rışması için Başkan Akkaya’ya te-
şekkür eden Tuğsal Baloğlu, “Ba-
bamın vasiyeti vardı. Akşehir’de 
babamın adına bulunan Zekai 
Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nun 
adına uygun bir şekilde sportif fa-
aliyetlerde bulunması için babam 
böyle bir vasiyette bulunmuştu. 
Sportif bir tesiste sporun devam 
etmesi için babam bu vasiyeti ya-
parak ilk taşı koymuş oldu.” diye 
konuştu.

Baloğlu, şunları kaydetti: “Za-
manımız teknoloji çağı. Gençle-
rimiz cep telefonları, bilgisayar 

ve tablet gibi teknolojik aletlerle 
uğraşıyor ve kendilerini, kafaları-
nı geliştiriyorlar. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de dediği gibi ‘sağlam 
kafa, sağlam vücutta’ bulunur. 
Babam biraz da teknolojiyle uğ-
raşan gençlerimizin vücutlarının 
da sağlam olması için bu tür bir 

istekte bulundu. Bu yarışmayla ilk 
adımı atmış oluyoruz. İnşallah bu 
adımlar daha da çoğalarak büyür. 
Ben bu yarışma için başta siz ol-
mak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

Akşehir Belediye Başkanı Ak-
kaya ise, Zekai Baloğlu’nun Akşe-

hir’in yetiştirdiği önemli ve değer-
li bir insan olduğuna değinerek, 
onun bu vasiyetini yerine getir-
menin ve onun anısına böyle bir 
atletizm yarışması düzenleyecek 
olmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını söyledi.
n AA

Buhara’dan Konya’ya İrfan Mi-
rası ve XIII. YY. Medeniyet Merkezi 
Konya Uluslararası Sempozyumu 
İnce Minareli Medresede gerçek-
leştirilen kapanış oturumuyla sona 
erdi.

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş tarafından yönetilen kapa-
nış oturumunda konuşan NEÜ Rek-
törü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yurt 
dışından ve yurt içinden katılan bi-
lim adamlarına teşekkür ederek bu 
ve benzeri organizasyonların öne-
minden bahsetti. Özellikle Özbekis-
tan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
akademik alanda da gelişmeye baş-
ladığını ve bu minvalde Konya ile 
Buhara’nın kardeş şehir olmasının 
da Konya’nın bu ilişkilerdeki rolünü 
önemli kıldığını söyledi.

Sempozyumda yerli ve yabancı 
konuklar söz alarak irfan mirasının 
öneminden ve özellikle uluslararası 
toplantıların bilimsel ve kültürel kat-
kılarından bahsetti. 

Buhara Devlet Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Kadirov 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ile 
akademik işbirliği protokolü imzala-
dıklarını ve bunun gelişerek devam 

etmesini arzu ettiklerini belirtti. 
Prof. Dr. Abdülhekim Şeri Cüz-

cânî ise, irfan mirasının gündeme 
getirilmesinin İslam dünyasında gü-
nümüzde yaşanan aşırılıklara çare 
bulmada önemli olduğunu, İslam’ın 
sahih yorumunun irfanı dikkate al-
madan yapılamayacağını ifade etti.

Programa Mağrib’den katılan 
Prof. Dr. Abdürrahim Alami, Kon-
ya’nın tarihte Orta Asya ile Endü-
lüs ilim geleneklerinin birleştiği bir 

merkez olduğunu ve günümüzde de 
bu rolünü devam ettirmesinin son 
derece mühim olduğunu ve kuzey 
ve güney İslam dünyasını buluş-
turan toplantılar tertip edilmesinin 
faydalı olacağını kaydetti. 

Özbekistan Televizyonu Direk-
törü Abdurozık Halimqv da Özbe-
kistan ile Türkiye arası ilişkilerdeki 
gelişmelerin öneminden bahsede-
rek bu sempozyumdaki bildirilerin 
hem Özbekçe hem Türkçe olarak 

yayımlanmasının önemine işaret 
etti.

Akademik değerlendirmelerde 
bulunan Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ 
sempozyumun ana hatlarıyla başa-
rılı geçtiğini söyledi. 

Tertip heyeti adına söz alan Doç. 
Dr. Murat Şimşek ise, sempozyu-
mun düzenlenmesinde emeği geçen 
tüm kurum, kuruluş ve görevlilere 
teşekkür ederek, irfan kavramının 
insanın Allah’ı, kendini ve alemi ta-
nımasını ifade eden İslami ilimlerin 
anahtar kavramlarından olduğunu, 
irfan, arif, marifet, örf, tearuf, ma-
ruf ve benzeri birçok kelimenin aynı 
kökten gelip insanın manevi yönü 
yanında insanlar arası barışa yönelik 
iletişim ve etkileşimlerle de yakın-
dan ilgili olduğunu söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
adına söz alan KOSKİ Genel Müdürü 
Ercan Uslu da, Türkiye – Özbekistan 
ve özellikle de Konya –Buhara ara-
sındaki ilişkilerin gelişmesinin son 
derece önemli olduğunu ve bu tür 
faaliyetlerin devam edeceğini vur-
guladı.

Program, konuşmaların ardın-
dan İnce Minareli Medrese önünde 
fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ’den Uluslararası
İkili İşbirliği Protokolü

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) ile Özbekistan Buhara 
Devlet Üniversitesi arasında Ulus-
lararası İkili İşbirliği Protokolü im-
zalandı. Protokol, NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Bu-
hara Devlet Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Arif Kadirov 
tarafından imzalandı. Görüşmede 
iki ülke dostluğuna vurgu yapıla-
rak, iki üniversite arasında ortak 
çalışma yapılabilecek alanlar üze-

rinde konuşuldu. Ayrıca Özbekis-
tan Uluslararası İslam Akademisi 
yetkilileri ile de NEÜ arasında ikili 
işbirliği protokolü imzalandı. Yetki-
liler, protokolün iki üniversite için 
de hayırlı olmasını temenni etti. 
Misafirlerini NEÜ’de ağırlamak-
tan memnun olduklarını söyleyen 
Rektör Şeker ise, her iki protokolün 
de verimli birer işbirliği olmasını 
dilediklerini söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Karapınar’da Öğrenci
Meclisi Başkanı seçildi

Milli Eğitim Bakanlığının De-
mokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri 
Yönergesi kapsamında Karapınar 
Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimi 
yapıldı. Karapınar Öğrenci Meclis 
Başkanlığı için Öğretmenevi Top-
lantı Salonunda seçime gidildi. İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Fazlı 
Cankaya gözetiminde yapılan se-

çim sonucunda, 5 aday arasından 
en çok oy alan Karapınar Mustafa 
Kemal İlkokulu öğrencisi Melih 
Gökcan, Karapınar Öğrenci Meclis 
Başkanı oldu. Öğrenci Meclis Baş-
kanı Melih Gökcan, “İlçemi en iyi 
şekilde temsil edeceğim. Destek 
olan herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi. n AA

Yalıhüyük’te öğrenciler
karanfil dağıttı

Mevlit Kandili dolayısıyla Ya-
lıhüyük İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencileri, öğretmenlerinin ne-
zaretinde ilçede bulunan kurum-
ları ziyaret ederek karanfil dağıttı. 
Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu 
Müdürü Salahaddin Ergun, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, Mevlit 
Kandili dolayısı ile öğrencilerin öğ-

retmenler nezaretinde farkındalık 
oluşturmak için geçtiğimiz cuma 
günü namaz çıkışı ikramlarda bu-
lunduğunu anımsattı. Ergun, “Öğ-
rencilerimiz bugün de ilçemizde 
bulunan tüm kurumları ve çalışan-
ları ziyaret ederek kandillerini teb-
rik etti.” ifadelerini kullandı.
n AA

Selçuklu Belediyesi, 2018 yılı içinde uygulanan Selçuklu Kaynağında Ayırma Projesi (SELKAP) kapsamında 
sağlanan geri dönüşümlerle 13 bin 529 ton karışık ambalaj atığı ile 91 bin 997 ağacın kesilmesi önledi

SELKAP ekonomiye 
büyük katkı sağladı

Temizlik ve geri dönüşüm pro-
jeleri ile tasarrufu ön planda tutan 
Selçuklu Belediyesi, 2009 yılından 
itibaren modern tesislerde yürüt-
tüğü geri dönüşüm projeleri ile 
hem doğayı koruyor hem de ülke 
ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri tarafından yıl boyunca 
konutlarda yüz yüze bilgilendirme 
programları gerçekleştirilirken, va-
tandaşlara broşür verilerek çevre 
bilincinin genç nesillere de aktarıl-
ması hedefleniyor. Bu amaçla 21 
bin 680 konutta ailelerle birebir gö-
rüşülerek geri dönüşüm konusunda 
bilgilendirme yapan ekipler, ayrıca 
ilçe genelinde okullarda geri dönü-
şüm konusunda uygulamalı eğitim 
veriyorlar. Proje kapsamında site, 
market gibi yerlerde geri dönüşüm 
kafesi, kumbara, iç mekan kutuları 
ile yapılan uygulamaları destekleyen 
ve periyodik olarak takip eden ekip-
ler son 9 yılda 400 bin konuta ulaştı. 
Her konutta aile fertlerine birebir 
bilgi veren Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü ekipleri çalışmaların 

yıl boyunca sürdürebilir olmasına 
önem veriyor. Bu çalışmaların yanı 
sıra bez torba veya bio poşet kulla-
nımını yaygınlaştırmak ve çevreye 
olan duyarlılığı arttırmak için ilçenin 
farklı noktalarında bez torba dağıtı-
mı gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda 
çalışan ekipler atık pil kutusu bırak-
tığı okul, resmi kurum ve muhtarlık 
ofislerinden yıllık 20 bin kg pil top-
luyor. 

‘GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE 

BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLANDI’
Sürdürdüğü geri dönüşüm pro-

jeleri ile büyük ekonomik kazanım-
lar sağlayan Selçuklu Belediyesi, 
2009 yılından bu yana 140 ton ka-
rışık ambalaj atığı ve 50 ton kağıt 
toplanırken 900 bin ağacın kesilme-
si önlendi. Ayrıca 56 milyon 821 bin 
800 kwh enerji tasarrufu, 270 bin 
580 litre benzin tasarrufu, 1 milyon 
757 bin 600 kilogram hammadde 
tasarrufu sağlandı. 

Selçuklu Belediyesinin hayata 
geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm 
çalışmaları ile Türkiye’ye örnek 
bir belediye olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Çevreci projelerle 
Türkiye’nin en iddialı ve başarılı 
belediyeleri arasında yer alıyoruz. 
Selçuklu’da 9 yıldır sürdürdüğümüz 
geri kazanım projesi SELKAP ile bü-
yük mesafeler kat ettik. Ayrıca yıl 
boyunca ilçede sürdürdüğümüz eği-
tim çalışmaları ile geri dönüşümün 
gelecek adına önemli bir kazanım 
olduğunu vurguladık. Bu amaçla 
kamu kurumları, okullar, alışveriş 
merkezleri ve konutlardan çıkan 
ambalaj atıklarını haftalık program-
lar çerçevesinde topluyor ve ham 
madde olarak yeniden ekonomiye 
kazandırıyoruz. Tüm bu çalışma-
larda hemşehrilerimizin desteği ile 
büyük kazanımlar sağladık. Çevreye 
özen gösteren projelerimizi uygula-
maya devam edeceğiz. Bu konuda 
duyarlılık gösteren tüm hemşehrile-
rimize teşekkür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İrfan Mirası Sempozyumu tamamlandı
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    Sevgili okurlarım,
    Bu günkü yazımda sizlere ya-

şantımız içerisinde karşılaştığımız 
bir takım zorluklar ve mücadele 
yöntemleri hakkında olacaktır.

   Malumunuz üzere artan nüfus 
ve ihtiyaçlar nedeni ile çok karma-
şık bir hal almış olan insan davra-
nışları ve münasebetleri, bilhassa 

büyük şehirler de
daha kozmopolitikleşmiş bir 

yaşam  hali içerisinde görülmek-
tedir.Hatta daha küçük yerlerde bile 
yozlaşma görülmektedir.

   Millet olarak kendimize has 
kültürü ve

göreneği olan bir milletiz.Kültü-
rümüz ve geleneğimizin bozulma-
sı, yozlaşması geleceğimiz için çok 
büyük bir tehlikedir.Küreselleşen 
Dünya, bütün ülkeleri etkisi altına 

almış bulunmakta,maalesef
ülkemizde bu iklimin etkisinde 

kalmakta.
   Peki ne yapmalıyız? 
Yapacak çok şeylerimiz var.

Yozlaşmadan  ve yabancı hayran-
lığından uzak durmalıyız.Kendi de-
ğerlerimize önem vermeli ve milli 
değerlerimize sahip çıkmalıyız.Milli 
değerlerine ve öz kaynaklarına sa-
hip çıkmayan milletler, sahip olma-
ya çalıştıkları yabancı kültürlerin ve 

milletlerin uşağı olmaya mahkum 
olur.Bu hususu kesinlikle teknolo-
jik ve modernleşme alanında geri 
kalma anlayışı olarak düşünmeme-
liyiz.Elbette teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etmeli ve daha da 
ileri gitmeye çalışmalıyız.Teknolo-
jiyi

yararlı sahalarda kullanmalı, 
kültürümüze

ve ahlaki değerlerimize zarar 
veren hususlarda kullanmamalıyız.

Toplumumuzda ki kültürel kirlen-
meye izin vermemeliyiz.

   Huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir 
millet olmak istiyorsak birlik, bera-
berlik ve barış içerisinde yaşamalı,-
kültürümüze ve

milli benliğimize sahip olmalı, 
korumalı

ve unutmamalıyız.
   Hepinizi  saygı ve sevgilerimle 

selamlıyorum..
Tayyip Sağ

DEĞİŞEN DÜNYA’DA YOZLAŞAN KÜLTÜRÜMÜZ

Kamu-Sen Konya yönetimi
Vali Toprak’ı ziyaret etti

Emniyet Müdürü Yaman,
Eczacılar’ı ziyaret etti

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul ve Konfede-
rasyona bağlı sendikaların Konya 
Şube Başkanları yeni göreve baş-
layan Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Sendikal faaliyetlerini Türkiye 
kamu-Sen Konfederasyonu çatısı 
altında sürdüren Kamu-Sen Konya 
İl Temsilciliğine bağlı sendikaların 
Konya Şube Başkanları, Valilik ka-
rarnamesiyle  Hakkari Valiliğinden 
Konya Valilik görevine atanan  ve 
yeni görevine başlayan Vali Cüne-
yit Orhan Toprak’ı makamında zi-

yaret ederek, hayırlı olsun temen-
nisinde bulundular.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Veli 
Doğrul,” Konya Valilik görevine 
atanan ve yeni göreve başlayan 
Vali Cüneyit Orhan Toprak’a ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 
Kamu-Sen olarak Valilik ile bugü-
ne kadar birlik ve beraberlik çer-
çevesinde çalışmalarımız devam 
etmiştir. Bundan sonra da devam 
edecektir. Valimiz Toprak’a hayırlı 
ve uğurlu olsun dedik” dedi. Ziya-
ret günün anısına çektirilen toplu 
fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, Konya Eczacılar 
Odası Başkanı Ecz Adem Açıkgöz 
ve yönetim kurulu üyelerine ia-
de-i ziyarette bulundu. Türk Ecza-
cılar Birliği  5. Bölge Konya Ecza-
cılar Odası Başkanı Adem Açıkgöz 
ve yönetim kurulu üyeleri, Konya 
Eczacılar Odası’na  iade-i ziyarette 
bulunun Konya Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman’ı oda binasında ko-
nuk etti. Olumlu bir hava içerisin-
de geçen ziyarette Konya Eczacı-
lar Odası Başkanı Adem Açıkgöz, 

odanın çalışmaları ve etkinlikleri 
hakkında bilgiler aktardı. Ziyareti 
değerlendiren Başkan Açıkgöz, 
“Konya İl Emniyet Müdürümüzü 
odamızda görmekten dolayı hem 
sahsım, hem de yönetim kurulu 
üyelerimiz memnun kalmıştır. 
Birlik ve beraberlik içerisinde ça-
lışmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Ziyaretlerinden dolayı Konya Em-
niyet İl müdürümüz Şükrü Ya-
man beye odamız adına teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

İngiltere Büyükelçisi SÜ’de söyleşi yaptı 
Birleşik Krallık Türkiye Büyükel-

çisi Dominick Chillcott, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’i makamında ziyaret ederek, 
öğrencilerle söyleşi yaptı. 

Gerçekleşen ziyarette Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. 
Mehmet Okka, Prof. Dr. Özdemir 
Koçak ve Genel Sekreter İbrahim 
Halıcı da bulundu. Rektör Şahin, 
ziyaretten dolayı memnuniyetini 
dile getirerek İngiltere Büyükelçisi 
Dominick Chillcott’a bir tablo hediye 
etti. 

İngiltere Büyükelçisi Dominick 
Chillcott, ziyaretin ardından Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü öğrencileriyle söyleşi yaptı. Ger-
çekleşen söyleşide konuşan İngilte-
re Büyükelçisi Dominick Chillcott, 
Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki 
ilişkinin mükemmel seviyede oldu-
ğunu belirterek, “Bu mükemmel 
seviyeden kastım ilişkilerimizin en 
üst düzeyde gerçekleşen ilişkilerden 
en alt düzeyde gerçekleşen ilişkilere 
kadar geçerli. Dolayısıyla Türkiye 
ile ilişkilerimiz son derece açık ve 
dostane bir şekilde ilerliyor. Bunun 
yanı sıra ticaret de bizim için önemli. 
Gerek Konya özelinde gerek Türki-
ye genelinde ülkelerimiz arasında iş 
birliği son derece önemlidir. Bu ziya-
retlerdeki ana fikir bu güçlü temel 
üzerinde daha derin daha sağlam 
ilişkiler inşa ederek gelecekte daha 
büyük adımlar atmak” ifadelerini 
kullandı. 

Birleşik Krallık ve Türkiye Sa-
vunma Sanayisi’nde iş birliğinin ar-
tarak devam edeceğinin altını çizen 
İngiliz Büyükelçisi Chillcott, “Birleşik 
Krallık zannediyorum, hem teknoloji 
paylaşımı açısından hem de siyasi 
irade açısından Türkiye’yle yakın bir 
iş birliği kurma konusunda en yük-
sek kararlılığa sahip ülke konumun-
da. Şuan da Türkiye’yle savunma 
sanayi alanında bir proje başlatmış 
bulunmaktayız ve bu proje TF-X 
uçağının oluşturulmasına yönelik bir 
proje. TF-X uçağı sadece Britanya ve 
Türkiye firmaları arasında bir defalık 
uçak üretimine yönelik olmayacak, 
bu aynı zamanda diğer Britanyalı 
firmaların da Türkiye’ye gelerek sa-
vunma sanayi alanında farklı Türk 
firmalarla, farklı yatırımlar ve proje-
ler yapması için bir kapı olarak görev 
alacak. TF-X projesi sadece uçağın 
üretimini kapsamıyor aynı zamanda 
radar sisteminin, uçuş kontrol siste-
minin geliştirilmesi, kara üzerinde 

tanklar ve kişisel araçlara varana ka-
dar farklı fırsatların da ortaya çıkma-
sını sağlayacak” diye konuştu. 

Aktardığı bilgilerden dolayı İn-
giltere Büyükelçisi Chillcott’a te-
şekkür eden Rektör Şahin, “Bizim 
için memnuniyet verici özel ifadeler 
kullandığı bir konuşmaydı. Birçok 
alanda iş birlikler yaptığımızı dile ge-
tirmiş oldu. Özellikle dünya barışını 
sağlamada ve bölgedeki istikrarın 
sağlanmasında önemli dayanışma-
ların olduğunu ifade ettiler. Bu ger-
çekten memnuniyet vericidir. Özel-
likle TF-X Uçağı Projesi çok daha 
önemli bir proje ve güçlü bir bağ ül-
keler arasında. Bir üniversite olarak 
İngiliz üniversiteleriyle yapacağımız 
iş birliklerine bakacağız” dedi. 

Konuşmaların ardından İngilte-
re Büyükelçi Chillcott, öğrencilerin 
sorularını cevaplandırdı.
n HABER MERKEZİ

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimlerine 101 Suriyeli 
göçmen ile 44 Türk vatandaşı başvurdu. Programla mültecilerin bilgi ve becerilerini iş hayatına yansıtmaları sağlanacak

Mülteciler girişimci oluyor

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve TC Çalışma, Sosyal Hiz-
metler ve Aile Bakanlığı (ÇSGB) 
tarafından yürütülen AB destekli 
"Hayata fırsat: Türkiye’de Geçici 
Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev 
Sahibi Topluluklar için İş Yaratma 
ve Girişimcilik Fırsatları Projesi" 
kapsamında Konya’da ikamet eden 
Suriyeli mülteciler ile Türk vatan-
daşlarına yönelik KOSGEB Uygula-
malı Girişimcilik Eğitimleri tamam-
landı.

InnoPark Konya Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ta-
rafından düzenlenen eğitimlere 
101 Suriyeli Göçmen ile 44 Türk 
vatandaşını başvurdu. Dört grup 
halinde yapılan eğitimlerde 74 Su-
riyeli göçmen ile 14 Türk Vatandaşı 
Uygulamalı Girişimcilik Sertifika-
sı almaya hak kazandı. KOSGEB 
onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eği-

timini başarıyla tamamlayan giri-
şimci adaylarına sertifikaları Inno-
Park’ta düzenlenen törende tevdi 
edildi. Törende bir konuşma yapan 
InnoPark Genel Müdürü Prof. Dr. 
Fatih Mehmet Botsalı “Bu progra-
ma çoğunluğu üniversite mezunu 
olan hukukçu, grafiker, mühendis, 
öğretmen, tekniker ve benzeri ol-
dukça nitelikli profile sahip kişiler 
başvurdu. Türkiye’de misafir etti-
ğimiz Suriyeli mülteci kardeşleri-
mizin ülkemizin ekonomisine katkı 
sağlayabilmeleri için sahip oldukları 
bilgi, yetenek ve potansiyeli en iyi 
şekilde değerlendirmek zorundayız. 
Düzenlediğimiz program bu açıdan 
büyük önem taşıyor. KOSGEB Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğtim Sertifi-
kası alan adaylar kendi girişimlerini 
kurmaları halinde KOSGEB’den 50 
bin TL’ye kadar yüzde 100 hibe 
şeklinde yeni girişimci desteği al-

mak üzere başvurabilecekler” dedi.
Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) İş Geliştirme Uzmanı Emre 
Dönmez “InnoPark tarafından “Gi-
rişimci Kampı” başlığı altında dü-
zenlenen programa mevcut işini 
geliştirmek üzere katılan adaylar ile 
kendi işini kurmak üzere başvuran 
adaylar arasından seçilecek nitelikli 
girişimlere ILO tarafından toplam 
50 bin Euro tutarında ödül dağıtı-
lacak. Konya’da başlattığımız bu 
pilot uygulamanın sonuçlarını esas 
alarak İstanbul, Bursa, Hatay’da 
benzer programlar uygulamaya ko-
yacağız” dedi.

Programda bir konuşma ya-
pan KOSGEB Uzmanı İlhan Kurt, 
KOSGEB Girişimcilik Destek Prog-
ramında yapılan son değişiklikler 
hakkında bilgi verdi. Kurt, “Bugün 
aldığınız sertifikalar 2020 yılı sonu-
na kadar geçerlidir. Şirketinizi kur-

duktan sonra KOSGEB’e 2018 yılı 
içinde girişimcilik desteği başvu-
rusunda bulunursanız 50 bin TL’ye 
kadar destek alma şansına sahip 
olabilirsiniz. Ancak, 2019 yılında 
yapılacak başvurularda geleneksel 
girişimcilik başvuruları için en çok 
60 bin TL, düşük, orta ve yüksek 
teknoloji alanlarındaki başvuru-
larda ise teknoloji düzeyine bağlı 
olarak 160 bin- 360 bin TL destek 
alma fırsatına sahip olacakınız. Ve-
rilecek destek belirlenirken kurulan 
girişimin oluşturduğu ek istihdam 
ve girişimin teknoloji düzeyi belir-
leyici olacak” dedi. Girişimci Kampı 
programına katılan adaylara ku-
racakları işle ilgili alanda bilgi ve 
deneyim sahibi mentörler atana-
cak. Mentörler girişimcilerin kendi 
işlerini kurma sürecinde isabetli ve 
hızlı karar almalarına destek sağla-
yacak. n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı
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Konyamız’ın manevi 
mimarlarından, Havzan 

Nuraniye Kur’an Kursu’nun 
kurucuları arasında yer alan, 

hafız ve hafız yetiştiricisi 
muhterem

İsmail Ketenci 
Hocamız’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine 

ve yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya’da sayısız hafız yetiş-
tiren ve Konya’nın manevi bü-
yüklerinden ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Konya Şubesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi İsmail Ketenci  Hoca  
85 yaşında vefat etti. Karaman il 
Müftüsü Lütfi Ketenci babası da 
olan ve  yaşamı boyunca sayısız 
hafız yetiştiren İsmail Ketenci 
Hoca’nın cenazesinin dün  öğle 
namazını müteakip Hacı Fettah 
Camii’nde kılınan  cenaze na-
mazının ardından Hacı Fettah 
Mezarlığında toprağa verildi. 
Ketenci ailesini acı günlerinde 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Ka-
raman Valisi Fahri Meral, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. 
Ekrem Keleş, İl Müftüsü  Ahmet 
Poçanoğlu, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altın-
taş, Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Karamanoğlu Mehmet-
bey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül,  Konya 
Sanayi Odası Meclis Başkanı  ve 
Helvacızade Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tahir Büyükhelva-
cıgil, hoca efendinin öğrencileri 

ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
Merhum İsmail Ketenci Hoca-
nın cenazesini Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş 
kıldırdı. Merhum İsmail Ketenci 
hoca 2 erkek 1 çocuk sahibiydi.

ÖMRÜNÜ KURANA VE İSLAMA 
ADADI 

Cenaze namazı sonrası ko-
nuşan Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanı Dr. Ekrem Keleş, “İs-
mail Ketenci Hoca, ehl-i Kur’an, 
ehlullah ve Kur’an’a ömrünü 
adamış bir hocamız. Hocamız 
çok hafız yetiştirdi. Değerli ho-
camıza Cenabı Allahtan rahmet, 
yakınlarına sabırlar diliyoruz. 
Önemli olan onun tutmuş oldu-
ğu önemli yolu, peşinden bizim 
de takip etmemiz. O yolda olma-
mız ve onun yolunu takip etme-
miz. Hocamızın hayatına baktı-
ğımız zaman hocamız ömrünü 
Kuran’a hizmet ve dini Mübin 
İslam’a hizmet ile geçti. Cenabı 
Allah onun yetiştirdiği talebele-
ri,  neslinden gelenleri İslam’a 
ebediyen hakim eylesin. Hz. Mu-
hammed Mustafa’nın yolundan 
ayırmasın. Bugün refik-i alaya 
kendisini uğurluyoruz. Musalla 
bize son vaazdır. Dünya haya-
tının geçiciliğin söylüyor. Ho-
camız çok hafız yetiştirdi. ‘Sizin 
en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve 
öğretendir’ hadisini en iyi yaşa-
yanlardan biri idi. Cenab-ı Hakk 
rahmeti ile muamele buyursun. 
İsmail hocamız din hizmetinin, 
Kuran hizmetinin nasıl verilmesi 
gerektiğini yaşayarak göstermiş, 
fedakarlığın, özverinin Kurana 
hizmetteki hasbiliğin en güzel 
örneklerini sergilemiştir. Gecesi-
ni ve gündüzünü Allahın kitabı-
na harcamıştır. Yetiştiği binlerce 
talebesi onun geride bıraktığı en 
büyük sadakayı cariyesidir. Böy-
le bir sadakayı cariye bırakmak 
herkese nasip olmaz. Konya’mız 
için böyle bir hafızın, bu kadar 
özveri ile çalışmış hafızımızın 
Cenabı Hakka yürümesi her ne 
kadar kayıp olsa da, onun geride 
bıraktığı öğrencileri ve yetiştirdi-
ği hafızlar muhakkak hocamızın 
rolünü etkin bir şekilde sürdü-
receklerdir. Bu hizmetlerde en 
büyük husus hasbiliktir. İsmail 
Hocamızda hasbiliği hep muşa-
hede ettik.  Herhangi bir dünya 
beklentisi içerisine girmeden, 
bir menfaat ilişkisine girmeden, 
hasbi olarak Allah’ın kelamını 
öğretmek, onun yolunda çalış-
mak bugün için ihtiyaç duydu-
ğumuz önemli konulardan birisi. 

Bütün din görevlisi kardeşlerimi-
zin bu örnek şahsiyeti örnek ala-
rak Kuran’a hadim olmaları nok-
tasında cenabı Allahın yardımcı 
olmasını niyaz ediyorum” dedi.  

‘BABAMI PEYGAMBERİMİZİN 
AGUŞUNA GÖNDERİYORUZ’
Merhum İsmail Ketenci ho-

canın oğlu, Karaman İl Müftüsü 
M. Lütfi Ketenci de yaptığı ko-

nuşmada, “Değerli hafız kardeş-
lerim, Allah sizlerden razı olsun. 
Bir ömür yanında kaldım. Benim 
Uhud dağım yürüdü. Hafızların 
Cebel-i Nur’u yürüdü. İnşallah 
bu mübarek Mevlid Kandili ge-
cesinde, Kur’an aşığı babamı, 
Rasulullah aşkı ile yanan baba-
mı, Allah rahmeti ile muamele 
buyursun. Rabbim geçmişleri-

mize rahmet etsin. O’nu pey-
gamberimizin aguşuna gönderi-
yoruz” ifadelerine yer verdi.  

Mahmut Aytekin isimli hoca 
da, “İsmail Ketenci Hoca Kon-
ya’nın bir çınarı idi. Hepimiz 
öbür tarafa gideceğiz. Cenabı Al-
lah hepimize hayırlı ömürler ver-
sin. Cenabı Allah Kurana ve İs-
lam’a hizmet etme şerefi versin. 
Hocamız mübarek günden ebedi 
dünyaya gitti. Allah rahmet ey-
lesin. Hocamın mekanı cennet 
olsun” dedi. 
‘HOCAMIN TALEBESİ OLMAKTAN 

GURUR DUYUYORUM’
Konya’nın tanınmış imam-

larından Ali Bitim ise Merhum 
İsmail Ketenci hoca hakkında 
düşüncelerini şu şekilde dile 
getirdi, “1979-1980 yıllarında 
Havzan Nuraniye Kuran Kur-
su’na gittiğimizde İsmail Hoca-
mın elini öperek haydi kuzum 
haydi hafız olasıca, haydi iyi-
lerden olasın duası ile Havzan 
Nuraniye Kuran Kursu’nda ho-
camız ile başladık eğitimimize. 
Biz hocamın yanında yetiştirdiği 
talebeler ile İbrahim Ünal ho-
canın yanında okuduk. Hocam 
bizlerin kuran hayatında önemli 
bir yere sahip. Rabbim hocamızı 
efendimize komşu eylesin. Kon-
ya’mızın başı sağolsun. Hocamız 
Konya’mızın manevi mimarla-
rından idi. Hocamız gururu ki-
biri olmayan güzel bir insan idi. 
Hakikatli bir dost idi. Onunla bir 
araya gelindiği zaman edep haya 
konuşulur idi. Hocamız ile bir 
araya gelindiğinde doğrululuk, 
dürüstlük ve hakkaniyet akılla-
ra gelirdi. Talebelerine öğütle-
diği her şeyde öncelikle Kuranı 
doğru okumak anlamak, doğru 
yaşamak derdindeydi. Hocamın 
talebesi olmaktan gurur duyuyo-
rum. Hocamın yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Kunduracılar Sanayi Cami 
İmam Hatibi Mithat Tömek de, 
“Hocamızı kaybetmenin hüznü-
nü yaşarken, kendisini mübarek 
bir günde ebedi hale gönderdi-
ğimiz için mutluyuz.  Rabbim bu 
türlü alim insanları aramızdan ve 
neslimizden eksik etmesin. Tüm 
Konya halkının başı sağ olsun. 
Rabbim evlatlarına ve sevenle-
rine Sabri cemil ihsan eylesin” 
dedi.  Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum İsmail Ketenci Hoca’ya 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da sayısız hafız yetiştiren ve Konya’nın manevi büyüklerinden olan İsmail Ketenci Hoca 85 yaşında vefat etti. 
Merhum İsmail Ketenci Hoca öğle namazına müteakip, Hacıfettah Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi

Ketenci Hoca dualarla defnedildi

Konya’nın manevi mimarlarından biri olan, sayısız hafız yetiştiren İsmail Ketenci 
Hoca son yolculuğuna dualar ve tekbirlerle uğurlandı.

Mahmut Aytekin

Ali Bitim

Mithat Tömek
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 13 9 3 1 29 4 25 30
2.MENEMEN BELEDİYE 13 8 4 1 29 18 11 28
3.MANİSA B.Ş.B. 13 7 4 2 24 9 15 25
4.F. KARAGÜMRÜK 13 8 1 4 23 14 9 25
5.ŞANLIURFASPOR 13 7 3 3 17 15 2 24
6.PENDİKSPOR 13 6 4 3 21 16 5 22
7.TARSUS İDMAN Y. 13 5 4 4 22 21 1 19
8.SİVAS BELEDİYE 13 5 3 5 14 15 -1 18
9.DARICA G. BİRLİĞİ 13 4 4 5 14 14 0 16
10.KAHRAMANMARAŞ 13 4 4 5 12 13 -1 16
11.ZONGULDAK 13 4 4 5 16 18 -2 16
12.KIRKLARELİSPOR 13 4 3 6 14 17 -3 15
13.BUGSAŞ SPOR 13 4 2 7 13 24 -11 14
14.ETİMESGUT BLD. 13 3 4 6 12 19 -7 13
15.ANADOLU SELÇUK 13 2 6 5 16 22 -6 12
16.FETHİYESPOR 13 1 7 5 10 18 -8 10
17.BANDIRMASPOR 13 1 4 8 12 26 -14 7
18.TOKATSPOR 13 1 4 8 5 20 -15 7

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Konyaspor’un rakibinde Belhanda şoku
Galatasaray, Süper Lig’in 13. 

haftasında Atiker Konyaspor ile oy-
nayacağı maçın hazırlıklarına bugün 
yaptığı antrenmanla devam etti. Sa-
rı-kırmızılı ekip, Fas Milli Takımı’nda 
sakatlanan Younes Belhanda’nın ise 
6 hafta sahalardan uzak kalacağını 
açıkladı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen antrenmana kuvvet 
adaptasyon çalışmasıyla başlandı. 
Daha sonra topla pas destek çalışma-
sı yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda 
dörde dört oyunsal formda dayanıklı-
lık oyunu oynandı. Antrenman, yeni-
lenme koşusu ve soğuma hareketle-

rinin ardından tamamlandı. 
Galatasaray, Atiker Konyaspor 

karşılaşmasının hazırlıklarına yarın 
akşam saat 18.00’de yapacağı ant-
renmanla devam edecek. 

BELHANDA 6 HAFTA YOK 
Sarı-kırmızılılarda Fernando Re-

ges, antrenmanın tamamında takım-
la birlikte çalışmalara katılırken, Eren 
Derdiyok ve Yuto Nagatomo ise ken-
dileri için hazırlanan program dahilin-
de takım antrenörleri eşliğinde saha-
da bireysel bir adaptasyon çalışması 
gerçekleştirdi. Fas Milli Takımı’nın 
Kamerun ile oynadığı maçta sakat-
lanan Younes Belhanda’nın yapılan 

tetkiklerinde sağ üst arka adale gru-
bunda ileri düzeyde kanama ve yırtık 
tespit edildi. Belhanda’nın yaklaşık 6 
hafta sürmesi planlanan tedavi prog-
ramına da başlandı. 

Türkiye Milli Takımı’nın İsveç ile 
oynadığı maç öncesi kasıkta zorlan-
ma hisseden Serdar Aziz’in de teda-
visine başlandı. Başarılı futbolcunun 
durumu perşembe günkü yapılacak 
son kontrollerden sonra netleşecek. 

SERDAR AZİZ’DEN İYİ HABER
Üst üste gelen sakatlık haberleri 

ile sarsılan Galatasaray’a, Milli Ta-
kımda sakatlanan Serdar Aziz’den 
iyi haber geldi. Serdar Aziz’in Kon-

yaspor maçında oynaması bekle-
niyor. Milli Takımda kasığından 
sakatlanan Serdar Aziz’in tedavisine 
hemen başlanırken Konyaspor maçı-
na yetişmesi bekleniyor.

Kasığında zorlanma hisseden 
Serdar Aziz’in Cuma günkü karşılaş-
mada görev alabilecek duruma gele-
ceği öğrenildi. Yoğun tedavi uygula-
nan Serdar’ın Konyaspor maçında ilk 
11’de olması bekleniyor.

Cezalı ve sakat oyuncuların fazla-
lığı nedeniyle kadro kurmakta zorla-
nan Fatih Terim’i de Serdar’dan gelen 
iyi haber mutlu etti.
n İHA

Ayağının üzerinden 
polis aracı geçti! 

Atiker Konyaspor ile 
anlaşan teknik direktör Ay-
kut Kocaman’ı karşılamak 
üzere Konya Havalimanı’na 
gelen taraftar Ferdi Eser, 
ayağının üzerinden polis 
aracının geçmesi sonucu 
yaralandı. Ayağında doku 
zedelenmesi olduğu öğre-
nilen Eser, hastanedeki te-
davisinin ardından taburcu 
edildi. Teknik direktör Rıza 
Çalımbay’ı 2018- 2019 sezo-
nu başlarken takımın başına 
getiren yeşil beyazlı kulüp, ligin 12’nci haftasında Anka-
ragücü maçı sonrası deneyimli teknik adamla yollarını 
ayırıdı. Atiker Konyaspor, bu gelişme üzerine teknik di-
rektör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllığına anlaştı. 3’üncü kez 
takımı çalıştıracak olan Kocaman, dün akşam saatlerin-
de uçakla İstanbul’dan Konya’ya geldi. Kocaman’ı Konya 
Havalimanı’nda yüzlerce taraftar karşıladı. Karşılama 
sırasında yaşanan izdihamda taraftarlardan Ferdi Eser’in 
sol ayağının üzerinden polis aracı geçti. Acı içinde yerde 
kalan Eser, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. 
Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Ferdi Eser, 
hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. n DHA

Sivasspor’un hocası
Hakan Keleş oldu
Demir Grup Sivasspor’da 

teknik direktörlük görevine 2 yıl-
dır takımda yardımcı antrenörlük 
yapan Hakan Keleş getirildi. Se-
zona Tamer Tuna yönetiminde 
başlayan DG Sivasspor, başarı-
sız sonuçların ardından ligin 11. 
haftasında 42 yaşındaki çalıştı-
rıcıyla yollarını ayırdı. Beşiktaş 
maçına çıkan takımın başında 
yardımcı antrenör Hakan Keleş, yönetim tarafından tek-
nik direktörlük görevine getirildi. Keleş’in yardımcılıkları-
nı Muhammed Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve 
Recep Atılgan yapacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni hoca-
sını hazırladığı video ile sosyal medyadan duyurdu. Sa-
karya’da 8 Ocak 1972 tarihinde dünyaya gelen Hakan Ke-
leş, Edirnespor’da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde 
görev yapan Keleş’in daha sonra adresi Bursaspor oldu. 
Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, 
Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol ka-
riyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı 
antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur 
Demir Grup Sivasspor’da yardımcı antrenör olarak görev 
yapıyordu.  n İHA

Oğuz Tongsir’den TSYD Konya Şubesi’ne ziyaret
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel 

Başkanı Oğuz Tongsir, milli meç nedeniyle geldiği 
Konya’da TSYD Konya Şubesi’ni ziyaret ederek, yö-
netim kurulu üyeleri ile biraraya geldi.

Tongsir, TSYD’nin Anadolu’daki şubeleriyle 
birlikte gücüne güç kattığını anımsatarak, Ankara, 
İzmir, Konya, Adana, Bursa, Trabzon, Antalya, Kay-
seri, Sivas, Eskişehir ve Samsun şubeleri ile spor 
alanında en iyi hizmeti sundukları, Konya Şubesinin 
de yeni yerine taşınması ile birlikte güzel hizmetler 
sunduğunu söyledi. TSYD Konya Şube Başkanı 
Murat Dönmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, genel merkezin şubelerin her türlü 
ihtiyacında önemler gayretler gösterdiğini, şube 
olarak her geçen gün daha da büyüyerek, üyelere 
en iyi şekilde hizmet sunduklarını söyledi.

Ziyarette TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Recep Çınar, TSYD Organizasyon sorumlusu 
Birgül Pullukçu, TSYD Konya Şubesi Yönetim Kuru-
lu üyeleri de hazır bulundu.   
n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı: Bu 
sadece başlangıç
TFF 2. Lig’de 13.hafta maçında Tarsus İdman Yurdu’nu yenerek 7 hafta aranın ardından 3 puan kazanan 

Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı, oyuncularının sahada doğru işler yaptığı 
belirtti. Avcı, galibiyetin güzel olduğunu ancak aynı şekilde devam etmeleri gerektiğini ifade etti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, ligin 13.haftasında deplasmanda Tarsus 
İdman Yurdu’nu 2-0 mağlup etti ve aldığı 3 puan ile 
moral kazandı. Yavru Kartal’da Teknik Direktör Alper 
Avcı, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik 
ederken, maçın ardından kendilerini alkışlayan ra-
kip taraftarlara da teşekkür etti. Avcı, “Daha büyük 
başarılara imza atacağınızdan eminim” ifadelerini 
kullandı.

ÖZVERİLİ BİR GRUP VAR
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü 

Alper Avcı yaptığı açıklamada, hafta içinde önemli 
çalışmalara yaptıklarını ifade ederek, “Geçen hafta 
deplasmanda oynadığımız Şanlıurfaspor maçında 
da aynı mücadeleyi ortaya koymuş, ancak bu mü-
cadelenin karşılığını alamamıştık. Sahada çok iyi 
mücadele eden bir takım vardı. Yaklaşık bir haftadır 
takımla taktiksel ve fiziksel anlamda çalışma yapma 
imkanı bulduk, kendi düşünce yapımızı arkadaşla-
rımıza empoze etmeye çalıştık. Yaptığımız antren-
manlar ile eksiklerimizi en aza indirmeye çalıştık. İyi 
mücadele eden, özverili bir oyuncu grubumuz var. 
Lig sıralamasındaki yerimizin burası olmadığını on-
larda biliyorlar” dedi.

TEKRAR MOTİVE OLMAK ÖNEMLİYDİ
Kötü gidişatın ardından yeniden moral kazanmak 

ve motive olmanın öneminden bahseden Alper Avcı, 
“Bu hafta da Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 
doğru savunma anlamında önemli bir mücadele or-
taya koyduk. Rakibe pozisyon vermedik. Kazandığı-
mız toplarda özellikle ikinci ve üçüncü bölgede doğru 
hücumları yapmaya çalıştık. Net bir skor bulduk ve 
galip geldik. Son 20 dakikayı 10 kişi oynamak zorun-
da kaldık ama oyun disiplininden kopmadan, sonuç 
almayı başardık. Oyuncularımızın tekrar motive ol-
ması, bizim söylediklerimizi yerine getirip sahada 
hiçbir şeye kulak asmamaları bizim için önemliydi. 
Onlar işlerini çok iyi yaptılar. Alınan galibiyetten 
dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum” 
şeklinde konuştu.

TARSUS TARAFTARINA TEŞEKKÜR
Üç puan almanın yanında bu galibiyetin devamı-

nın gelmesi gerektiğine değinen yeşil beyazlı takımın 
teknik direktörü Alper Avcı, “Tarsus deplasmanından 
galip dönmek güzeldi. Ancak daha güzel olanı rakip 
takım seyircilerinin maçtan sonra bizi alkışlar ile 
soyunma odasına göndermeleri oldu. Bu anlamda 
maçı izleyip alkışlayan futbolseverlere de teşekkür 
ediyorum. Bu davranış oyuncularımın özgüvenleri-
nin yerine gelmesi anlamında da önemli bir nokta 
idi. Karşılaşmanın ardından oyuncularıma da söyle-
dim, evet aldığımız galibiyet önemli, sevindik ancak 
bu sadece bir başlangıç. Daha büyük başarılara imza 
atacağınızdan eminim” diyerek sözlerini noktaladı.
n SPOR SERVİSİ



RPS TFF 2. Lig’de 13.hafta maçında Tarsus İdman Yurdu’nu 
yenerek 7 hafta aranın ardından 3 puan kazanan Konya 

Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı, 
oyuncularının sahada doğru işler yaptığı belirtti. Avcı, 
galibiyetin güzel olduğunu ancak aynı şekilde devam 

etmeleri gerektiğini ifade etti. n HABERİ SPOR 2’DE

Doğru işler yaptık!

Selim Ay Antalya! Emret komutanım! Omuzlarda gitti meşalelerle geldi

Bedelli askerlik başvurusu ya-
panların merakla beklediği bedelli 
askerlik yerleri ve celp tarihleri açık-
landı. 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 
2020 arasında toplam 37 celpte icra 
edilecek planlamada futbolcular için 
özel tarih aralığı belirlendi. Bedelli 

askerliğe başvuru yapan Konyaspor-
lu futbolcular Haziran 2019’da vatani 
görevini gerçekleştirecek. 

Atiker Konyasporlu futbolcular-
dan Selim Ay’ın Elazığ’da, Ömer Ali 
Şahiner’in Ankara’da, kaleci Ertuğrul 
Taşkıran’ın ise İskenderun’da asker-

lik yapacağı öğrenildi. 
İşte 2019 Haziran celbinde aske-

re gidecek olan Konyasporlu futbol-
cular: Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, 
Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı, 
Uğur Demirok, Mücahit Atalay.
n SPOR SERVİSİ 

Atiker Konyaspor’la 
2.5 yıllığına anlaşan 
teknik direktör Aykut Ko-
caman, havalimanında 
yeşil beyazlı taraftarca 
coşkuyla karşıladı. Ati-
ker Konyaspor’da ol-
maktan mutlu olduğunu 
belirten Kocaman, Kon-
yaspor’daki yarım kalan 
işlerini tamamlayaca-
ğını belirtti.  2018-2019 
sezonu başında teknik 
direktör Rıza Çalımbay’ı takımın ba-
şına getiren yeşil beyazlı kulüp, ligin 
12’nci haftasında Ankaragücü maçı 
sonrası deneyimli teknik adam ile 
yollarını ayırırken, teknik direktör Ay-
kut Kocaman ile 2.5 yıllığına anlaştı. 
3’üncü kez Konyaspor’u çalıştıracak 
olan Aykut Kocaman, Pazar günü ak-

şam saatlerinde uçakla İstanbul’dan 
Konya’ya geldi. Kocaman’ı karşı-
layan Atiker Konyaspor Asbaşkanı 
Mehmet Günbaş, tecrübeli çalıştı-
rıcıya çiçek hediye etti.  Kocaman, 
havalimanı önünde de yeşil beyazlı 
taraftarca meşalelerle coşkuyla kar-
şılandı. Taraftarı selamlayan Koca-
man, daha sonra Konyaspor Kayacık 

Tesisleri’ne geçti. 
İlk kez 2005-2006 

sezonunda yeşil beyazlı 
takımda görev alan Ay-
kut Kocaman, 2014-2015 
sezonunda yeniden takı-
mın başına geçti. Koca-
man bir sonraki sezon ligi 
3’üncü sırada bitirerek 
yeşil beyazlıların tarihin-
de ilk kez UEFA Avrupa 
Ligi’ne gitmesini sağla-
dı. Kocaman, 2016-2017 

sezonu sonunda bir ilki daha gerçek-
leştirerek Atiker Konyaspor’un Türki-
ye Kupası’nı kazanmasında önemli 
rol oynadı. O dönem sezon sonunda 
Fenerbahçe ile anlaştığı için takım-
dan ayrılan Kocaman’ı, yeşil beyazlı 
taraftar omuzlarda uğurlamıştı.
n DHA

YENİDEN!
Atiker Konyaspor’da ‘Kocaman proje’ yineden hayata geçti. Deneyimli teknik adam 3. kez 

Konyaspor’a imza attı. Omuzlarda gönderilip meşalelerle karşılandığını hatırlatan Kocaman, 
“Dönüşümün gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese müteşekkirim” ifadelerini kullandı 

Atiker Konyaspor her konuda anlaşma-
ya vardığı ve önceki gün akşam coşkulu bir 
karşılama ile Konya’ya gelen Teknik Direk-
tör Aykut Kocaman ile dün 2,5 yıllık resmi 
sözleşmeyi imzaladı. Konya Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda 
düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk, İkinci Başkan Selçuk Aksoy, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı.

KULLUK: YAPTIKLARIMIZ 
YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR

İmza töreninde ilk söz alan isim Kulüp 
Başkanı Hilmi Kulluk oldu. Sözlerine ‘Bu-
rada bulunmamızın sebebi Aykut Kocaman 
hocamızın bizi kırmayarak teşriflerinden 
dolayı düzenlemiş olduğumuz resmi imza 
töreni” diyerek başlayan Kulüp Başkanı Hil-
mi Kulluk, “Konya olarak şunun bilinmesini 
istiyorum. Yaptıklarımız bundan sonra ya-
pacaklarımızın teminatıdır. Yönetim Kurulu 
olarak niyetlerimiz halisanedir. Akıbetimi-
zin de Aykut Kocaman hocamızla birlikte 
hayr olması dileğiyle bu anlaşmanın hem 
kendisine hem de camiamıza hayırlı olma-
sını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AKSOY: DOĞRULARLA BAŞARI 
ARASINDAKİ SABIR SÜRECİ…

İkinci Başkan Selçuk Aksoy ise imza 
töreninde yaptığı konuşmada şunları söy-

ledi. “Herkesin huzurunda 
Teknik Direktörümüz Aykut 
Kocaman’a bir kez daha 
‘Hoş geldin’ diyorum. Yöne-
time geldiğimiz günden beri 
doğru işler yapmaya devam 
ediyoruz. Bu doğru işleri de 
bugün itibariyle sayın Aykut 
Kocaman ile birlikte taçlan-
dırmak istiyoruz. Umarız 
bundan sonra doğru işlerin 
daha fazla yapılacağı günler 
olacak. Tabiki bununla bera-
ber de başarının geleceğini 
biliyoruz. Ama bu doğrularla 
başarı arasındaki sabır sü-
recinde camiamızla beraber 
hem takımımıza hem de ho-
camıza ciddi şekilde destek 
verileceğine inanıyoruz. Bir 
kez daha bu imzanın hem 
hocamıza, hem teknik eki-
bimize, hem yönetimimize, 
hem de camiamıza hayırlı 
olmasını diliyorum…”
KOCAMAN: MÜTEŞEKKİRİM

‘Buradan ayrılırken çok 
alışılmış bir ayrılık değildi 
bizim yaşadıklarımız’ diye-
rek sözlerine başlayan Tek-
nik Direktör Aykut Kocaman 
ise, “Çünkü biz millet olarak 
kavuşmaları birleşmeleri çok 
iyi isteyerek yapabiliyoruz. 
Ama ayrılmaları çok iyi ya-
pamıyoruz.  Ama Konyaspor 
bunun tam tersini gösterdi. 
Hakikaten hayatımda yaşa-
yabileceğim en güzel gün-
lerden biriydi buradan ayrı-
lırken yaşadığım gün. Dönüş 
söz konusu olunca çok daha 

iyisi, çok daha güçlüsü, çok daha güzeli ve 
çok daha yükseğiyle karşılaştım. Bu anlam-
da bütün şehre, Konyaspor’a gönül vermiş 
olanlara ve bu dönüşün gerçekleşmesinde 
katkı sağlayan sayın Başkanın nezdinde bü-
tün Yönetim Kuruluna müteşekkirim. Bugün 
itibariyle bu mutluluk ve gurur umarım sü-
reklilik arz eder” diye konuştu.

SÜPER KUPA ONUR VERİCİYDİ
İmza töreninin ardından basın mensup-

larının sorularını cevaplayan Teknik Direk-
tör Aykut Kocaman, bir basın mensubunun, 
“Bir dönem öncesinde ZTK’nı kazanan sizin 
oluşturduğunuz takımın daha sonra Süper 
Kupa’yı kazanması sizi mutlu etti mi ?’ soru-
suna, “Bu sadece futbolda değil her alanda 
geçerlidir. Uzun süre birlikte olduğunuz eki-
bin başarısını taçlandıracağı maçta o kupayı 
aldığını görmek herkesi mutlu edebilir. Ama 
benim gibi hayata bakanlar için onur ve gu-
rur vericiydi. Bir kere daha kutluyorum. Ve 
umarım bundan sonra da devamı olsun. 
Çünkü hem şehir hem de camia bunu istiyor. 
Görüyorum. Umutsuzluk, karamsarlık değil. 
Tam tersine çalışmaya inanç, oyuncuların 
yapmaları gerekenler konusunda hem be-
nim hem de grubum adına durumumuzla 
beraber, ufak-tefek sıkıntılarda olsa şu an 
için bir dezavantaj olarak görünmesine rağ-
men Konyaspor bütün unsurlarıyla hedefe 
ulaşacak kudrete sahip görünüyor. Umarım 
ve dilerim düşündüğümüz gibi olur” cevabı-
nı verdi. 

KONYA OYUNDAKİ 
ROLÜNÜ BÜYÜTMEK İSTİYOR

“Konya şehri ve Atiker Konyaspor Ku-
lübü bu oyunda rolünü büyütmek istiyor. 
Görünen o” diyen Aykut Kocaman sözlerine 
şöyle devam etti: “Dolayısıyla bununla ilgili 
benim seçilmiş olmam bir teveccüh. Bir kez 
daha çok teşekkür ediyorum. Olabilecek ne 
kadar katkımız varsa, bu her geçen gün yeni 
bir şeyler katarak ve öğrenerek yapılacak bir 
süreçtir. Bize bu olanağı sağlayan ve bizden 
beklentileri olan hem şehre hem de insanla-
ra karşı vermek ile yükümlüyüz…” 

HEM YAPILANMA HEM YARIŞMA
Atiker Konyaspor’un Süper Lig’in 

13.haftasında deplasmanda Galatasaray ile 
oynayacağı maç ile ilgili de görüşlerini açık-
layan wAykut Kocaman, “18 Mayıs’ta spor-
tif kıyafetlerimizi çıkarttık. Bugün ayın 19’u. 
Hemen hemen 6 ay olmuş. Tekrar göreve 
dönüyoruz. Bunun büyük bir kısmı zihinsel 
olarak futbol dünyasının dışında geçti. Ve 
şimdi çok sert bir Galatasaray maçıyla baş-
layacak Atiker Konyaspor. Belki daha fazla 
işin yapılanma tarafına götürecek, belki de 
yapılanma ile beraber başka ne olabilir’i 
yan yana getirebileceğimiz bir test maçı 
olarak gözüküyor. Ben ve ekibim şu olaylar 
bir an önce bitse de tamamen işe odaklana-
lım düşüncesindeyiz. Ne olabiliri tekrar an-
layıp, ne olabiliyora tekrar dönmeyi sabırla 
ve heyecanla bekliyorum. Galatasaray maçı 
görüntü itibariyle, puantaja bakıldığı zaman 
belki sezonun ikinci yarısı için yapılanmaya 
yönlendirecek, belki de yarışarak yapılan-
dırmaya yönlendirecek bir maç gibi gözükü-
yor. Umarım futbol şansı denen şey Cuma 
akşamı yanımızda olur” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY A.Ş. 12 7 2 3 22 14 8 23
3.KASIMPAŞA 12 7 1 4 26 19 7 22
4.EY MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.ANTALYASPOR 12 6 2 4 16 18 -2 20
6.MKE ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19
7.BEŞİKTAŞ 12 5 3 4 20 16 4 18
8.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
9.ATİKER KONYASPOR 12 4 5 3 17 14 3 17
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.DG SİVASSPOR 12 3 5 4 14 18 -4 14
12.BURSASPOR 12 2 7 3 10 11 -1 13
13.FENERBAHÇE 12 3 4 5 11 15 -4 13
14.AKHİSARSPOR 12 3 3 6 13 20 -7 12
15.KAYSERİSPOR 12 3 3 6 10 17 -7 12
16.A. ALANYASPOR 12 4 0 8 6 18 -12 12
17. ERZURUMSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11
18.Ç. RİZESPOR 12 1 5 6 13 19 -6 8

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Bugün belkide hem Kon-
yaspor için hem de Türk futbolu 
için bir dönüm noktasına şahitlik 
ediyoruz.

Hatırlayacaksınız daha bir 
kaç yıl önce, Konyaspor “hedef 
2022” parolası ile bir rota be-
lirlemişti. Rotanın varacağı he-
defin şampiyonluk olduğunun 
açıklanması, şehrin tüm dina-
miklerinde ayrı ayrı heyecan ya-
ratmıştı. Kısmen veya tamamen 
hayata geçirilen, temeli atılan projeler ile 
Konyaspor sıradan Anadolu kulüplerin-
den ziyade, futbolda bir kilit taşı hüviyetine 
bürünme yolunda adımlar atıyordu. Gerek 
kurumsallaşma çabaları, gerek alt yapı-
ya daha özenli yaklaşım, gerekse gelirleri 
Konyaspor’a ait olacak çalışmalar kulübün 
çıtasına hedef katıyordu. Bununla birlikte 
bir takım olumsuzluklar da bu çabaları gün 
gün silip atıyordu.

Çalkantıların içerisinde yapılan baş-
kanlık seçiminin ardından, yeni yönetimin 
attığı adımlar, yeniden yolundan çıkılan 
hedefe doğru koşmaya başlanıldığının sin-
yallerini veriyordu. Yapılan az maliyetli bir 
kaç kaliteli transfer ile belkide Konyaspor 
tarihinin en güzel kadrosu kuruldu. Sezona 
iyi bir başlangıç yapıldı. Ama bu başlangıç, 
deplasman galibiyetleri, sanki bir takım 
üzücü durumları perdeliyordu. Bu üzücü 
durumların baş mimarı Rıza Çalımbay’ın 
“Kovulması” yönetimin sondan bir önceki 
attığı adımdı. Kimilerine göre bu adım ya-
kışıksız, kimilerine göre erkendi. Bugün ge-
linen süreçte, a-Rıza Hoca’nın kanal kanal 

gezip çığırtkanlık yapması 
-bu kimilerini- de susturdu. 
Konyaspor yönetimi tara-
fından atılan son belki de 
en sağlam adım ise Aykut 
Kocaman’ın yeniden takım 
başına getirilmesiydi. 

Bu son adım yeniden 
“Hedef 2022” yolculuğu-
nun güzergahına oturttu 
Konyaspor’u. Şampiyonluk 
yolunda Konyaspor yöne-

timi emin adımlarla ilerlerken, taraftara 
büyük ama basit görevler düşüyor: Sabret-
mek, alınan kötü sonuçlara tepki gösteren 
değil aksine itici güç olmak. Storelerden 
alışveriş yapmak ve stadyumu doldurmak 
gibi...

Başarının geleceğine, taraftarın inancı 
sonsuz ama Konyaspor daha bu günden 
bazı kazanımlar elde edecek gibi görü-
nüyor. Mesela kulüp yönetimi ile teknik 
heyet yekpare olursa, derdi sadece para 
kazanmak olan tüm menajerler, ellerinde-
ki futbolcuları faiş ücretlerle Konyaspor’a 
transfer edemeyecek. Konyaspor, aracıla-
ra kapı kulu olmayacak. Parasını havalara 
saçmayacak. Yaptığı transferler iyi çıkar mı 
kaygısı gütmeyecek. Futbolcusunu kendi 
parlatıp ondan gelir elde edecek. Tüm bu 
gelişmeler dikkat çekmese de aslında bir 
kulübü maddi yönden ayağa kaldıracak, 
ayakta tutacak ana unsurlar.

Son olarak taraftar, kulübünü denetler, 
takipçisi olursa, birliktelik sağlanırsa; Kon-
yaspor-Aykut Kocaman 2022’de bu şehri; 
“5. Büyük” yapacaktır.

BİR DİRİLİŞ HİKAYESİ HEDEF 2022

spor@konyayenigun.com
ALİ DOLAPÇI



Konya Büyükşehir Belediyesi, 28 ilçenin tamamına prestij caddeler kazandırdı

Konya Büyük-
şehir Belediyesi, 
Konya merkez-
deki standardın 
ilçelere taşın-
ması ve şehrin 
topyekün kalkın-
ması amacıyla 
tüm ilçe merkez-

lerinde prestij caddeleri hayata geçirirken 
3 bin 300 kilometre mahalle yolu yaparak 
standardı yükseltti

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ile 42 
bin kilometrelik hizmet alanı, 31 ilçesi, 
1.200 mahallesi ile birçok ülkeden daha 
büyük bir alana hitap eden Konya Büyük-
şehir Belediyesi, yatırımların tüm bölge-
lere daha hızlı ve sağlıklı ulaşabilmesi 
için gece gündüz çalışıyor. 

Konya Büyükşehir, 5 yıldır uygulanan 
yasa ile tüm ilçelerle el birliği, gönül bir-
liği içinde çalışarak merkezle birlikte; 110 
itfaiye merkezi, 12 Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (KOSKİ) bölge, 30 şeflik, 7 Fen İş-
leri bölge, 24 alt bölge, 24 ilçede KOMEK 
ve ASEM, 4 ilçede asfalt plenti açtı. 

İLÇE CADDELERİNDE ÖRNEK ÇALIŞMA
Konya Büyükşehir, bütün ilçelere ka-

liteli asfaltı, andezit taşı kaplamalı kal-
dırımı, refüjü, bisiklet yolu, su ve kanali-
zasyon hattı, yağmur suyu drenaj hattıyla 
örnek caddeler yaptı. 

Konya’nın sadece şehir merkezi ile 
değil, 31 ilçesi ile birlikte topyekün geliş-
mesi ve güzelleşmesi için çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı 
yatırımlarla ilçelerin çehresini değiştiri-
yor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kap-
samda 98prestij caddeyi tamamlayarak 
yüksek standardı ile ilçelerde yaşayanla-
rın hizmetine sundu. 

MAHALLE YOLLARININ STANDARDI 
YÜKSELDİ

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Bü-
yükşehir Belediyesi’nin hizmet ağının ge-
nişlemesi ile Konya’nın dört bir yanı çok 
önemli yatırımlar aldı. 

Bunlardan biri de yasayla köye dönü-
şen mahalleleri birbirine ve ilçe merkez-
lerine bağlayan mahalle yolları.

Konya’nın bütün ilçelerine prestij cad-
de kazandıran Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, mahalle yollarında da yoğun bir 
çalışma sürdürüyor. 

Büyükşehir, sorumluluğunda bulunan 
31 ilçede bugüne kadar 3.300 kilometre 
mahalle yolunu tamamlayarak Konya ge-
nelindeki yol standardının yükselmesine 
katkı sağladı. Böylece seyahat süresinin 
kısalmasının yanında ilçelerde yaşayan-
ların yolculuk kaliteleri de yükselmiş oldu. 

ASFALT PLENTLERİ İLE 
BÖLGELERE HİZMET

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 
Ereğli, Akşehir, Cihanbeyli ve Beyşehir 
ilçelerinde hayata geçirilen bölge as-
falt plentleri hizmetlerin daha hızlı ve sağ-
lıklı ulaşmasını sağlıyor. 

Hizmetin yerinde yapılması ve doğru-
dan bölgelere hizmet vermeleri açısından 
son derece önemli olan asfalt plentlerinin 
her biri saatte 240 ton kapasiteli. 

Plentlerde üretilen asfaltlar bulunduk-
ları ilçeler ile çevre ilçelerde yol standar-
dının yükseltilmesinde kullanılıyor.

Konya 
Büyükşehir 

Belediyesi, Yeni 

Büyükşehir Yasası sonrası 

bütün ilçe merkezlerine 

kaliteli asfaltı, andezit taşı 

kaplamalı tretuvarı, refüjü, su ve 

kanalizasyon hattı, bisiklet yolu, 

yağmur suyu drenaj hattıyla 

örnek caddeler
yaptı.

İLÇE YOLLARINDA
BÜYÜKŞEHİR KALİTESİ
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