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Hutbeden 15 
Temmuz mesajı

Türkiye genelinde bütün camilerden ortak Cuma 
hutbesinin konusu 15 Temmuz oldu. Hutbede 15 
Temmuz gecesi birlik ve beraberliğe, istiklal ve 

istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya karşı dik 
durulmasına dikkate çekildi. n SAYFA 2’DE

15 Temmuz’da 
meydandayız

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde geç-
tiğimiz yılda olduğu gibi bu yılda Türkiye genelinde 
nöbetler tutulacak, yaşanan darbe girişimde hayatı 
kaybedenler dualarla anılacak. Konya yine Mevlana 

Meydanı’nda buluşacak. n SAYFA 2’DE

Şehit Halisdemir
unutulmayacak

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
Meram ile Selçuklu 
ilçelerini birbirine 
bağlayacak Şehit 
Ömer Halisdemir 
Caddesi’ndeki çalış-
maları inceledi. Altay 
caddenin kısa sürede 
tamamlanacağını 
söyledi. 
n SAYFA 2’DE

24 Haziran’dan 
itibaren başlayan 
Cumhurbaşkanı 
Hükümet Sisteminin 
ardından yeni 
beklentiler oluştu. 
Yardım Kuruluşları 
temsilcilerinin en 
büyük beklentisi ise, 
çocukların ilk terbiye 
mektebi olan aile 
kurumun korunması için 
çalışmaların yapılması.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Aile’ korunmalı! Sektör Danışmanlığı 
için imza attılar

Şarlatanlık önlensin!

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” 
protokolü hayata geçirildi. İmzalanan protokol ile öğrenciler mali 

müşavirliğe hazırlanacak. n HABERİ SAYFA 15’TE

Konya Tabip Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr.Seyit 
Karaca, “Hekimler 
açısından bir diğer 
sıkıntılı konu üst 
birlik yapılanmasıdır. 
Şarlatanlığın 
önlenmesi açısından 
meslek odaları 
yapılanması ve 
kanunu yeniden ele 
alınmalı” dedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE 

Türk milleti direndi 
Türkiye güçlendi

Türkiye’ye yapılan en büyük ihanet girişimi olarak tarihe geçen FETÖ darbe girişimi, asla unutulmayacak.
“Kara gece” olarak hafızalara kazınan günün ardından Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçlendi 

TAŞLAR OTURDU
15 Temmuz’u değerlendiren Prof. Dr. Şaban 
Çalış,  “15 Temmuz hain darbe girişimine 
milletin verdiği tepki ve bu darbe girişiminin 
bertaraf edilmesi Türkiye’de uzun vadede taş-
ların yerine oturmasına imkan sağladı” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE 

İHANETİ BOZDUK
15 Temmuz’un ardından yaşanan siyasi ge-
lişmeler hain planları suya düşürdü. Doç. 
Dr. Ömer Akdağ, “Başkanlık sistemine geç-
mekle ihanet şebekelerinin arzuları yerine 
gelmedi ve yapamaz hale gelme ihtimali 
daha yüksek” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

YENİ FETÖ UYARISI
Prof. Dr. Caner Arabacı da, yeni süreçle ilgili 
yaptığı uyarıda, “Dış güçlerle işbirliği yapabi-
lecek zihniyette insanlarımız var.  İhaneti per-
deleyen bir yapı da var. Eğer bu zihniyetlerde 
mahkûm edilmezse ortaya yeni FETÖ’ler de 
çıkabilir” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

TARİHE GEÇEN HAİNLİK
Devlet kurumları içine sızan FETÖ devleti ele geçirmek 
istedi. 17/25 Aralık sonrası amacı anlaşılan FETÖ’ye kar-
şı bir operasyon başlatıldı. Yenileceğini anlayan FETÖ 15 
Temmuz 2016’da büyük bir ihanete kalkıştı. Türk milletine 
kast eden FETÖ darbe girişimi tarihe “kara gece” olarak 
geçti. Geçen 2 yılın ardından bu hain girişim hafızalardan 
çıkmadı. 

TÜRK MİLLETİ DUR DEDİ
Hain darbe girişimine Türk milleti geçit vermedi. 15 Tem-
muz darbe girişiminin daha ilk saatlerinde ne olduğunu 
anlamaya çalışan Türk milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın çağrısıyla meydan-
lara indi. Adeta hain FETÖ’ye karşı siper olan Türk milleti, 
içerideki ve dışarıdaki düşmanlara “Bu ülke yıkılmaz” me-
sajı verdi. 

KONYA ORTA DİREKTİR
15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin başladığı 
daha ilk saatlerde hain girişime karşı meydanlara inen 
Konya, Anadolu’nun orta direği olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Her zaman devletinin ve milletinin yanında yer 
alan Konya, 15 Temmuz’da da bu vakur duruşunu orta-
ya koyarak FETÖ’cü hainlere karşı bir ve beraber olmayı 
başardı.  

FETÖ’YE AĞIR DARBE
15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından geçen 2 
yıllık süreçte FETÖ/PDY bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik 
temiz harekatı başladı. FETÖ/PDY Çatı Davası sonuçlandı. 
3 bin 91 kişi de devlet memurluğundan çıkarıldı. FETÖ ile 
ilişkili 23 vakıf ve dernek kapatıldı, 18 okul Milli Eğitim’e 
devredildi.
n HABERİ SAYFA 5, 6 VE 7’DE

Prof. Dr. Şaban Çalış

Doç. Dr. Ömer Akdağ

Prof. Dr. Caner Arabacı
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine karşı kahramanlık
destanı yazan Konya halkı, tarihi günün yıldönümünde yine Mevlana Meydanı’nda olacak

15 Temmuz’da Mevlana 
Meydanı’nda buluşulacak

Türkiye, FETÖ’cü hainlerin 
kanlı darbe girişimini, 249 şehidi-
nin ruhunu şad ederek ve yeniden 
meydanlarda demokrasi nöbetleri 
tutarak anacak. Türkiye’nin büyük 
şehirlerinin üstünde savaş uçak-
larının uçtuğu, TSK içindeki hain 
FETÖ yapılanmasının mensupları-
nın sokaklarda vatandaşların üze-
rine tanklarla yürüyüp ateş ettiği 
15 Temmuz darbe girişiminin yıl 
dönümünde geçtiğimiz yılda oldu-
ğu gibi bu yılda Türkiye genelinde 
nöbetler tutulacak, yaşanan dar-
be girişimde hayatı kaybedenler 
dualarla anılacak. FETÖ’ nün 15 
Temmuz’daki darbe girişiminin 
ikinci yılında Konya’da çeşitli prog-
ramlar düzenlenecek. Programlar 
kapsamında Mevlana Meydanı’n-
da demokrasi nöbeti tutulacak. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri Pazar günü saat 
11:30 Konya Şehitliği ziyaret ile 
başlayacak. Program 12: 00 da Sul-
tan Selim Camii Mevlid-i şerif ve 
hatim duası, saat 12’de Mevlana 
Meydanı’nda 15 Temmuz fotoğraf 
sergisi ve yine Kazım Karabekir 
caddesinde resim sergisi açılışla-
rı ile devam edecek. Pazar günü 

Konya Büyükşehir Belediyesine ait 
otobüs ve tramvaylar 16.00 ile 16 
Temmuz 06.00 arası şehir içi ula-
şım ücretsiz olacak. Yine Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından bu saatler 
arasında ek seferler ile daha kolay 
ulaşım sağlayacak. Konya’da 15 
Temmuz Şehitleri Anma, Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
hazırlanan program şu şekilde;

15 TEMMUZ DEMOKRASİ 
VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

PROGRAM
11:30 Şehitlik ziyareti
12:00 Sultan Selim Camii Mev-

lid-i Şerif ve Hatim Duası
12:00 Mevlana Meydanı 15 

Temmuz Fotoğraf Sergisi
12:00 Kazım Karabekir Cad. 15 

Temmuz Resim Sergisi
13:00 Öğle namazı
13:20 Mevlüt şekeri, helva ve 

su ikramı
20:00 Mehter takımı gösterisi
20:19 Akşam ezanı ve namazı
20:40 Itri Tekbir ile saygı duru-

şu ve İstiklal Marşı
20:45 Kuran-ı Kerim tilaveti
20:55 Konya Valisi Yakup Can-

bolat Bey’in konuşmaları
21:05 15 Temmuz videosu

21:10AK Parti Genel Bşk. Yrd. 
Ahmet Sorgun Bey’in konuşmaları 
(Tüm milletvekilleri ile)

21:20 Dursun Ali Erzincanlı 30 
Kuş Klibi

21:25 AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı Bey’in konuşmaları 
(Merkez İlçe Başkanları ile)

21:35 MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek Bey’in konuşmaları 
(Merkez İlçe Başkanları ile)

21:45 BBP Konya İl Başkanı 
Osman Seçgin Bey’in Konuşmaları 
(Merkez İlçe Başkanları ile)

21:55 Yatsı ezanı ve namazı
22:30 Abdülhamid Han adlı ti-

yatro gösterisi
22:35 Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Bey’in konuşmaları ( Mevcut bele-
diye başkanları ile )

22.45 Bekir Develi 15 Temmuz 
sunumu

23:15 Konya STK Platformu 
Başkanı Muhsin Görgülügil Bey’in 
konuşmaları (STKP İcra Heyeti ve 
sendika başkanları)

23:25 Hasan Dursun müzik 
dinletisi

23:45 Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk Bey’in konuş-

maları (Diğer oda başkanları ile )
23:55 15 Temmuz videosu
00:05 Kuran-ı Kerim tilaveti ve 

dua
00:13 Tüm camilerimizden 

sela
00:20 Mehmet Akif Ersoy adlı 

tiyatro gösterisi
00:25 Selçuk Üniversitesi Rek-

törü Mustafa Şahin Bey’in konuş-
maları (Tüm rektörlerimiz ile)

00:30 Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörü Muzaffer Şeker 
Bey’in konuşmaları (Tüm rektörle-
rimiz ile)

00:35 Uğur Demirci müzik din-
letisi

00:50 15 Temmuz videosu
00:55 Abdullah Büyük Hocae-

fendi’nin konuşmaları
01:05 Medeniyet Okulu İlahi 

Grubu ilahi dinletisi
01:40 Kuran-ı Kerim tilaveti
01:50 Emirhan Doğan müzik 

dinletisi
02:10 15 Temmuz Belgeseli
03:00 Teheccüd namazı
04:00 15 Temmuz videosu
04:29 Sabah ezanı
04:59 Sabah namazı 

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şehit Ömer Halisdemir’in 
ismi caddede yaşatılıyor 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram ile Selçuklu ilçelerini birbirine 
bağlayacak Şehit Ömer Halisdemir 
Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi. 
15 Temmuz’un yıldönümünde Şe-
hit Ömer Halisdemir gibi bir kah-
ramanının ismini Konya’nın en gü-
zel caddelerinden birinde yaşatıyor 
olmaktan mutluluk duyduklarını 
kaydeden Başkan Altay, caddedeki 
asfaltlama çalışmalarının etaplar 
halinde kısa sürede tamamlanaca-
ğını söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram bölgesiyle Selçuklu bölgesini 
birbirine bağlayacak önemli ana 
arterlerden biri olan Şehit Ömer 
Halisdemir Caddesi’nde inceleme-
lerde bulundu. 

Şehit Ömer Halisdemir Cad-
desi’nin Sivaslı Ali Kemal, Adakale 
ve Şefik Can Caddelerini birbirine 
bağlayacak önemli ana arterlerden 
birisi olacağını dile getiren Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “İlimize yeni cadde-
ler kazandırmaya ve trafiği rahat-
latmak için gece gündüz çalışmaya 
devam ediyoruz. Şehit Ömer Ha-
lisdemir Caddesi’nin şu anda bir 
şeridinde asfaltlama çalışması ya-
pıyoruz. Asfalt işlemi bitene kadar 
arkadaşlarımız gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar çalışacaklar. Bu 
şeritte trafiğin akışı sırasında di-
ğer şerit işlemlere devam edecek. 
Şefik Can Caddesi ve Adakkale 
Caddesi bağlantısı için yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz” dedi. 

Çalışmaların etaplar halinde 

kısa sürede tamamlanacağını be-
lirterek, bölge sakinlerinden sabır 
rica eden Altay, çalışmalar tamam-
lanınca Konya’nın en güzel cad-
delerinden birine kavuşulacağını 
söyledi. 

15 Temmuz’un yıldönümün-
de Şehit Ömer Halisdemir gibi bir 
kahramanının ismini Konya’nın 
en güzel caddelerinden birinde 
yaşatıyor olmaktan mutluluk duy-
duklarını kaydeden Başkan Altay, 
“Hizmetlerimizde şehit isimlerinin 
verilmesini önemsiyoruz. İnşallah 
Şehit Ömer Halisdemir Caddesi 
hem Konya trafiğini rahatlatacak 
hem de şehrin en güzel ana arter-
lerden biri haline gelecek” dedi. 

Şehit Ömer Halisdemir Cadde-
si’nin Tekke Caddesi ile Beyşehir 
Caddesi arasındaki etabında çalış-
malar önümüzdeki hafta tamam-
lanacak. Ardından caddenin Tekke 
Caddesi ile Şefikcan Caddesi ara-
sındaki bölüme geçilecek.
n HABER MERKEZİ 

Türkiye genelinde bütün camilerden ortak Cuma hutbesi okundu. Hutbede, “Milletçe yeniden doğuş: 15 Temmuz”  konusu  işlendi. Hutbede 15 Temmuz gecesi 
milletçe tek yürek,  yekvücut meydanlara inilmesi, birlik ve beraberliğe, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya karşı dik durulmasına dikkate çekildi 

Hutbede ‘15 Temmuz’ vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
hazırlanan ve Türkiye genelinde 
okunan cuma hutbesinde Milletçe 
Yeniden Doğuş 15 Temmuz konu-
su işlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından hazırlanan Milletçe Yeni-
den Doğuş 15 Temmuz konusu ko-
nulu Cuma hutbesi ülke genelinde 
olduğu gibi Konya’daki camilerde de 
okundu. Okunan cuma hutbesinde, 
15 Temmuz ile ilgili önemli mesaj-
lar verildi. Türkiye genelinde tüm 
camilerde okunan Cuma hutbesinde 
“Üzerinde yaşadığımız vatan sadece 
bir toprak parçasından ibaret değil-
dir. Ecdat diyarıdır. Şehitler ema-

netidir. Geleceğe sağlam adımlarla 
yürümek için bağrına yaslandığımız, 
uğruna canımızı verdiğimiz topraktır 
vatan” ifadeleri yer aldı.

15 TEMMUZ’DA OKUNAN DUALAR 
DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAKİ 

DUALARLA BİRLEŞTİ 
15 Temmuz gecesi, sabaha ka-

dar okuduğumuz salalar, getirdiği-
miz tekbirler, tesbihat ve yakarış-
larla birleştiği belirtildiği hutbede, 
“15 Temmuz gecesi, sabaha kadar 
okuduğumuz salalar, getirdiğimiz 
tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, 
dünyanın dört bir tarafından milleti-
mizin selameti için el açıp yalvaran 

mümin kardeşlerimizin dualarıyla 
birleşti. Milletçe tek yürek,  yekvücut 
meydanlara aktık. Birlik ve beraber-
liğimize, istiklal ve istikbalimize kar-
şı girişilen hain saldırıya hep birlikte 
dur dedik. İmanımızdan ve vatan 
aşkımızdan aldığımız o muazzam 
ruhla hain emelleri boşa çıkardık. 
Feraset, basiret ve sekînetimizle bü-
yük bir felaketin eşiğinden döndük. 
15 Temmuz gecesi maruz kaldığı-
mız işgal girişimi din kisvesine bü-
rünmüştü. Suret-i haktan görünen 
ama batıla hizmet eden FETÖ Terör 
Örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiye-
timizi, peygamber sevgimizi, zekât 

ve sadakamızı, kurbanlarımızı hâsılı 
tüm dini değer ve kavramlarımızı 
istismar etti. Kendi menfaati uğru-
na milletimizin varlığına, birlik ve 
beraberliğine, ülkemizin geleceğine 
kast etti. Bu hainler, evlatlarımızı ai-
lelerinden kopararak yüreklerinden 
vatan sevgisini, ümmet şuurunu 
söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah 
adı altında dini duyguları sömüre-
rek aslında insanımızı bir güven-
sizlik girdabına sürükledi. Hâlbuki 
Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle 
“Müslüman, elinden ve dilinden di-
ğer Müslümanların güvende olduk-
ları kişidir. Mümin, canları ve malları 

hususunda insanların kendisinden 
emin oldukları kişidir” ifadelerine 
yer verildi.  15 Temmuz’u bir daha 
yaşamamak için Aklımızı, irademizi, 
vicdanımızı sorgulamaksızın bir baş-
kasına teslim etmemektir ifadeleri-
ne yer verilerek, “15 Temmuz’u bir 
daha yaşamamak için bizlere düşen 
öncelikle din gibi yüce bir hakikati 
şahıslar üzerine bina etmemektir. 
Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sor-
gulamaksızın bir başkasına teslim 
etmemektir. İslam’ı sahih kaynak-
larından, iyi niyetli ve güvenilir el-
lerden öğrenmektir. Kur’an-ı Kerim 
ve Sevgili Peygamberimizin sünneti 

seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır.  
Sahabe neslinden günümüze kadar 
Müslümanların büyük çoğunluğu-
nun üzerinde yürüdüğü mutedil yo-
lun dışında kalan bütün anlayışların 
sırat-ı müstakimden sapma anlamı-
na geldiğini bilmektir. Bizi Allah’a 
kulluk yerine kendine kul olmaya 
çağıranlara itibar etmemektir. Yüz-
yıllar boyunca topraklarımızda olu-
şan ve dini hayatımızı ayakta tutan 
Anadolu irfanına sahip çıkmaktır” 
denildi. Hutbede, milletin ve dev-
letin birliği, bütünlüğü ve bekasına 
yönelik duaya da yer verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Milletçe Yeniden Doğuş 15 Temmuz konusu konulu Cuma hutbesi ülke genelinde olduğu gibi Konya’daki camilerde de okundu.

Uğur İbrahim Altay
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24 Haziran’dan itibaren başlayan Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin ardından yeni beklentiler oluştu. Yardım Kuruluşları 
temsilcilerinin en büyük beklentisi ise, çocukların ilk terbiye mektebi olan aile kurumun korunması için çalışmaların yapılması  

Milli aile politikası şart!
24 Haziran Cumhurbaşkan-

lığı seçimlerinin ardından 95 yıl 
süreyle içinde yaşadığımız Par-
lamenter Sistem sona ererken, 
Cumhurbaşkanı Hükümet Siste-
mi dönemi başladı. Her seçimin 
ardından olduğu gibi bu seçimin 
ardından da yeni beklentiler ön 
plana çıktı. Beklentilerin başında 
Huzur, istikrar, dirlik düzenlilik 
ve ekonominin iyiye gitmesi ge-
liyor. Yardım Kuruluşları temsil-
cileri Başkanlık sisteminin sadece 
Türkiye değil, tüm İslam Coğraf-
yasının sistemi olduğunu vurgu-
ladı. Yeni sistemin toplum ve ta-
rih yapımıza uygun olduğunu dile 
getiren temsilcilerin en büyük 
beklentisi ise Türkiye üzerinde ki 
olumsuzlukların biran önce yok 
edilmesi ve aile politikası ile de-
ğerlere sahip çıkılması. 

“YENİ DÖNEMDE 
KENDİ DEĞERLERİMİZE 

SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Yeni sistemin toplum yapımı-

za daha çok uygun olduğunu dile 
getiren İHH İnsani Yardım Vakfı 
Konya Şube Başkanı Hasan Hü-
seyin Uysal, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Yeni sistem toplum 
yapımıza ve tarihi yapımıza biraz 
daha uygun. Eski sistemde dışarı-
dan manipülasyonların daha çok 
olduğu bir yapı vardı. İnşallah 
yeni sistem ile birlikte bu mani-
pülenin önüne geçmiş olacağız 
diye ümit ediyorum. Daha önce-
den birikmiş olan sorunlar var-
dı. Belki parlamenter sistemden 
kaynaklanan sorunlardı.  Allah 
izin verirse önümüzde ki süreçte 
bu sorunlar ile ilgili ilerlemelerin 
olacağını tahmin ediyoruz. Her 
şeyi olumlu ifade etmekte müm-

kün değil çünkü bazı problemler 
de var. Benim şahsi düşünceme 
göreBaşkanın batılılaşma yönün-
den kuşatma altına aldıklarını dü-
şünüyorum. Aile, kadın ve kim-
lik konusunda Avrupa’ya uyum 
denilerek kendi değerlerimizden 
uzaklaştırılıyoruz. Başkanı’mıza 
bunu ‘olmazsa olmaz’ diye dire-
tiyorlar ve baskı altına alıyorlar 
diye düşünüyorum.  Hem kadın 
istihdamını artırmaktan bahse-
diyorlar hem de nüfusun geriye 
gitmesini önlemek için doğumu 
artırmaya çalışıyorlar. Çalışma ve 
Aile Bakanlığının bir yerde top-
lanmasının ciddi bir çıkmaza sü-
rükleyeceğini düşünüyorum. İsla-
mi toplum yapısında entelektüel 
sahada kadının ilerlemesinde bir 
engel yok. Emekle eve kazanç ge-
rektiren işlerde kadın istihdamı-
nın artırılması sadece erken kapi-
talist dönemde kandırmacalardan 
ileri gelir. İslami düşüncede kadı-
nın, emek gerektiren iş gücü an-
lamın da çalışması uygun değil. 
Evin maişetinin temini erkeğin 

görevidir. Yani sistem değişikliği-
nin bizim yapımıza uygun olması 
bakımından ümitliyim ama ken-
di değerlerimize daha çok sahip 
olma hususunda ‘kadın, aile ve 
kimlik’ başlığı altında endişeli-
yim. Biz kadının erkek olduğunu 
düşünmüyoruz. Erkeğinde kadın-
la eşit olduğunu düşünmüyoruz. 
İslami gelenekte adalet vardır, 
eşitlik yoktur” 

“BEKLENTİMİZ: AİLE 
POLİTİKASI VE MEDENİ KANUN”

Acilen Milli Aile Politikasına 
ve Medeni Kanuna ihtiyacın ol-
duğunu dile getiren Ribat Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Küçüktoka cümlelerini 
şu şekilde aktardı: “24 Haziran 
seçimleri, ülkemizin tarihinden 
ve ümmet adına taşımış oldu-
ğu misyondan güç alarak dünya 
sahnesinde “Büyük Devlet” olma 
iddiası için milat hükmündedir.  
Yeni dönemden en önemli bek-
lentimiz: Toplumumuzun çekir-

deği ve çocuklarımızın ilk terbiye 
mektebi olan aile kurumumuz 
için tehlike çanları çoktan çal-
maya başladı. Acilen milli bir aile 
politikasına ve medeni kanuna 
ihtiyacımız var. Bu konudaki ge-
cikmeler beraberinde ciddi tehli-
keleri getirecektir. Konunun öne-
mine binaen gerekli çalışmaların 

bu alanın gerçek uzmanlarınca 
yapılması sağlanmalıdır. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyib Er-
doğan Beyi seçim başarısından 
dolayı tebrik eder, Zat-ı A’li’lerine 
ve yeni bakanlar kuruluna millet 
ve ümmet adına yapacakları bü-
tün çalışmalarda dua eder, başa-
rılar dileriz. Rabbim yar ve yar-
dımcıları olsun”

“YENİ DÖNEMDE 
BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK”
Yeni Sistemin Türk Birliği 

adına yapılan adına yapılan en 
büyük adımlardan biri olduğu-
nu dile getiren ve yeni dönemde 
beklentilerin yüksek olduğunu 
belirten RİDA Uluslararası Yetim 
ve Muhtaçlara Yardım Derneği 
Başkanı Tamer Kalender, “Yeni 
başkanlık sistemine geçmenin 
çok önemli olduğunu düşünü-
yorum. Cumhurbaşkanlığının 
temsili yeri şuanda filli bir alana 
dönüşmüş oldu. Cumhurbaşkan-
lığındaki 16 adet olan fors şu-

ana kadar kurulmuş tüm Türk 
devletlerini temsil eden bir fors. 
Artık tüm Türk devletlerinin do-
ğal tabi lideri Türkiye Cumhuri-
yeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başkanıdır. Dünya üzerinde Türk 
Birliği adına yapılan en büyük 
adımlardan bir tanesi olduğu-
nu düşünüyorum. Bu başkanlık 
sadece Türkiye değil tüm İslam 
Coğrafyasının başkanlığıdır. Bun-
dan sonra Türk ve İslam âlemi 
durdurulamaz diye düşünüyo-
rum. Uygulanmış veya uygulan-
maya devam eden Adalet, eğitim 
gibi bürokrasinin içinden çıkıl-
maz hale getirdiği olumsuzluk-
ları yeni dönemde tamamen si-
lineceğini umut ediyorum. Artık 
Türkiye Cumhuriyeti üzerinde ki 
olumsuzlukları da atacaktır. Yani 
inşallah beklentimiz çok yüksek. 
Yurtdışında yaşayan Müslüman 
âleminin de beklentileri çok yük-
sek. Bu seçim zaferinin en büyük 
sebeplerinden bir tanesi o maz-
lumların duasıdır” diye konuştu
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hasan Hüseyin Uysal Mehmet Küçüktoka Tamer Kalender



15 Temmuz 2016 yılında yaşanan 
hain darbe girişiminin ardından Türki-
ye’de önemli siyasi gelişmeler yaşandı. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
11 Ekim 2016’da grup toplantısında, 
“Her gün suç işleyen bir yönetimden 
bahsedilemez. AKP Başkanlık siste-
miyle ilgili inadını sürdürecekse iki 
yolumuz var. İlki, Sayın Cumhurbaş-
kanı’nın fiili başkanlık durumundan 
vazgeçmesidir. Olmazsa fiili duruma 
hukuki boyut kazandırılmalıdır” yaptı-
ğı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a ‘başkanlık önerisini 
Meclise sunma’ çağrısı yaptı. 

Ocak 2017’de adına iki partinin 
“cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mi” dediği, “Türkiye tipi başkanlık 
sistemini” içeren anayasa değişikliği 
TBMM’den geçti. Referandum aralı-
ğında kabul edilen değişiklik 16 Ni-
san 2017’de halkoylamasına sunuldu. 
Bahçeli, anayasa referandumda “Evet” 
diyeceklerini açıkladı ve anayasa deği-
şikliği yüzde 51,4 “Evet” oyuyla kabul 
edildi. Bahçeli, Türkiye’de sistem deği-
şikliğinde de kilit rol oynadı. Ardından 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
son kritik çıkışını da yine partisinin 
grup toplantısında yaptı ve seçimlerin 
26 Ağustos 2018’e alınması çağrısın-
da bulundu. Yapılan görüşmeler son-
rasında seçimlerin 24 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleştirilmesine karar 
verildi. MHP ve AK Parti’nin oluştur-
duğu Cumhur İttifakı ile gidilen seçim-
de Erdoğan yüzde 52, 59 oy alarak ilk 
turda Cumhurbaşkanı seçildi. Meclis 
çoğunluğunu da Cumhur İttifakı oluş-
turdu. Referandum sonuçları ve baş-
kanlık sistemi ile birlikte de Türkiye’ye 
karşı olan şer güçlerin, terör örgütleri-
nin planları suya düştü. Güçlü Türkiye 
hedefi ile yeni stratejiler belirlendi. 

 “SİSTEM, MİLLETİMİZİN TEMEL 
DEĞERLERİNE UYGUN”

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Ömer 
Akdağ, yeni başkanlık sisteminin ol-
ması gereken olduğunun altını çizerek 
“15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 
Türk-İslam tarihinin görmediği en 
dehşetli darbe teşebbüsüdür. Osmanlı 
döneminde darbeler vardı, Cumhu-
riyet döneminde de. Osmanlı döne-
minde darbelerin başlangıç tarihi, 
Tanzimat’tan sonradır. Tanzimat ile 
birlikte Türk İslam devletinin orijinal 
yapısı bozulmuştur. Osmanlı Döne-
minde Tanzimat’tan sonra başlayan 
darbelerin temel özelliği mevcut ni-
zamı yıkmak, Cumhuriyet döneminde 
darbelerin temel hedefi milli iradeyi 
yok etmektir.  Parlamenter sistem-
den başkanlık sistemine geçilmiştir. 
Başkanlık sistemi, milletimizin temel 
değerlerine uygundur. Bilindiği gibi 
Avrupa’da meşrutiyet Osmanlı’dan 
önce gündeme geldi.  Çünkü Avru-

pa’da krallık ve imparatorluklar dikta-
törlüğe dönüşerek halk olabildiğinde 
ezilmiştir. Ezilen çaresiz halk “toplum 
sözleşmesi adı verilen” anayasal siste-

me geçmek mecburiyetinde kalmış-
lardır. Anayasa ile kralların yetkileri-
nin sınırlandırılması itibariyle halkın 
ezilmesi bir seviyeye kadar asgariye 
indirilmiştir. Türk-İslam devlet anlayı-
şında hükümdarlar hem Allah’a hesap 
vermek hem de halka hesap vermek 
durumundadır. Bu gerçekten hare-
ketle gerek Selçuklu ve gerekse Os-
manlı sisteminde halkın ezilmesi gibi 
bir husus asla söz konusu olmamıştır. 
Bu anlayış neticesinde Osmanlı’ya 
meşrutiyet geç gündeme gelmiş ve bir 
ihtiyaç neticesinde değil Jöntürklerin 
konjonktürel heveslerinin bir netice-
sidir. Burada ifade etmek istediğimiz 
husus şudur; Batılı toplumlarda tek 
kişilik idari sistemlerin (krallık) dikta-
törlüğe dönüşmesini frenleyecek kriter 
olmadığından ve kilisenin de aristokla-
rın yanında yer alması sebebiyle mev-
cut sistem keyfiliğe inkılap etmiştir. 
Türk-İslam devletlerinde ve hususiyle 
Osmanlı’da keyfilik asla kurumsal bir 
vasfa haiz olmamıştır. Türk-İslam dev-
let yapısında ve toplumun kültüründe 
keyfiliği engelleyen manevi dinamikler 

tarih boyunca var olmuştur. 1950 yı-
lından sonra Türk milletinin temel de-
ğerleriyle buluşmaya başlamasıyla bir-
likte başkanlık sisteminin de tedricen 
hatırlanmaya başlanması beklenen bir 
durumdu.  Nitekim 1950’den sonra 
sadece sağ partiler tek başına iktidar 
olmuşlardır ve başkanlık sistemini 
gündeme getirmişlerdir. Parlamenter 
sistemin özünde de şu vardır; çok ki-
şinin görüşü alınarak olumsuzlukları 
asgariye indirmek. Yapılan referan-
dum ile birlikte başkanlık sistemine 
geçilmesi son derece normal ve olması 
gerekendir” dedi. 

“İHANET ŞEBEKELERİNİN ARZULARI 
YERİNE GELMEYECEK”

Başkanlık sistemine geçilmesi ile 
birlikte ihanet şebekelerinin arzula-
rının yerine gelemeyeceğini belirten 
Akdağ, şunları kaydetti: “Türkiye baş-

kanlık sistemine geçmesiyle daha hızlı 
gelişme kaydedecektir. Devlet-millet 
bütünleşmesi gerçekleşecektir. Parla-
menter sistem, karar almak ve istişa-
re merci olmak bakımından avantajlı 
olmakla birlikte, sırf muhalefet mak-
sadıyla icraatın işleyişini frenlemek te-
mayülünde olanların niyetlerini realize 

etmeleri itibariyle mahzurları bulun-
maktadır. Nitekim mecliste ve parla-
mentodaki çalışmalarda bunu gördük. 
İçerden ve dışardan ihanetlerin çok 
yüksek olduğu bir devrede başkanlık 
sisteminin ülkemizin hayrına olacağı 
ümit edilmektedir.  PKK ve Fetö gibi 
bölücü ve yıkıcı örgütlerle mücadele 
başkanlık sisteminin hızlı ve verim-
li olacağı beklenmektedir. Başkanlık 
sisteminde, başkanın geniş halk kitle-
leriyle temasını temin eden unsurlar 
müteyakkız olmazlarsa bu sistemin 
riskleri yüksek olabilir. Milletimizin 
temel değerleriyle bütünleşen her yö-
netim daima halkın desteğini almıştır” 

“PKK İLE MÜCADELE GÜÇLENDİ”
15 Temmuz Darbe teşebbüsünün 

ardından başta peygamber ocağı ola-
rak gördüğümüz ordumuzda ve diğer 
devlet kuruluşlarında bulunan FETO 

unsurlarının temizlenmeye başlan-
masıyla PKK ile mücadelenin daha 
çok güçlendiğini de ifade eden Akdağ, 
“FETO ve PKK terör örgütleri  yakın 
tehlike olarak değerlendirilmektedir. 
1990’lı yıllarda PKK ile yapılan müca-
delede çok büyük zayiatlar verildiğini 
hepimiz biliyoruz. Ordumuzun içinde 

yıllardan beri yuvalanmış PKK tarafta-
rı olan şahısların olduğu 15 Temmuz 
darbe teşebbüsüyle netleşti. Bu ara-
da hükümete şu tenkiti tevcih etmek 

mecburiyetimiz vardır; Dinlerarası 
diyalog gibi Türk milletinin temel de-
ğerleriyle tamamıyla zıt bir anlayışa 
sahip olan FETO ile 2002’den 2010’a 
kadar olan zaman diliminde bu örgütü, 
gereğinden fazla devlet işlerine müda-
hil ettirmemeleri beklenirdi. 2010’dan 
itibaren başlamış olan FETO ile müca-
dele artarak devam etmektedir. FETO 
ile mücadele ve bu örgütün gerek or-
dumuzun içinde ve gerekse devletin 
bütün kuruluşlarına sızmaları sebebiy-
le 15 Temmuz 2016’de irtikap edilen 
darbe teşebbüsüne kadar ihanetleri 
tam olarak anlaşılamadığı ve tevsik 
edilemediğinden etkin bir mücadele 
yapılamamıştı. 15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsüyle birlikte FETO örgütünün 
ihaneti ayan-beyan ortaya çıktığından 
bu tarihten sonra FETO ile mücadele 
daha hızlı ve etkili olmuştur. PKK ile 
mücadeleyi bu zeminde değerlendire-
biliriz”  diye konuştu.

“DARBECİ ZİHNİYETİ 
MAHKÛM ETMEK GEREKİYOR”
Değerlendirmelerde bulunan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, 
darbeci zihniyetin dışlanması gerekti-
ğinin altını çizerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Darbeler 1876 yılından 
bu yana dış müdahaleler ile birlikte 
değerlendirilmeli. 15 Temmuz en kanlı 
darbelerden biriydi. 15 Temmuz’da ki 
darbe teşebbüsü dini yönü olan, kendi-
ne hizmet hareketi diyen, kamuflajı çok 
güçlü bir harekettir. O kamuflajın geri-
sinde de çok yüksek bir hıyanet sakla-
nabilmiş. Onun için darbeleri değerlen-
dirirken olayların oluş tarzı ve şekline 
göre değil darbeleri kolaylaştıran zih-
niyete önem vermesi lazım. Halen bu 
eksikliği görmekte mümkün. Darbeler 
dış müdahaleler ile birlikte olduğu için 
vatanın ve milletin hayatına kasıt içeri-
yor. Onun için darbeleri ihanet ile be-
raber anmak ve darbeci zihniyeti dış-
lamak gerekiyor. 15 Temmuz’da dâhil 
darbeci zihniyeti mahkûm eden, bir 
daha darbe yaşanmaması için çalışma-
ların yapılması gerekiyor. Kendi vatanı 
aleyhine ir dış güç ile işbirliği yapabile-
cek zihniyette insanlarımız var.  Onun 
için bu zihniyetin çözülmesi gerekiyor. 
Yani ihaneti perdeleyen bir yapı da 
var. Eğer bu zihniyetlerde mahkûm 
edilmezse ortaya yeni FETÖ’ler de çı-
kabilir. Türkiye’de PKK diye bir hareket 
var. PKK’nın 30 yıldan bu yana dışarı 
ile irtibatta olduğunu biliyorduk. PKK 
şu anda Suriye’de Amerika’nın yerel 
ordusudur. Amerika’da neden darbe 
olmuyor? Türkiye’de 10 yılda bir dar-
be oluyor ayrıca birde aralarda darbe 
denemesi oluyor. Bu vatan kolay mı 
kazanıldı! Bu ülke çocuk oyuncağı mı? 
Kesinlikle ihaneti perdeleyen yapıların 
mahkûm edilmesi gerekiyor.”
“YÖNETİM KADAR, EĞİTİM VE KÜLTÜR 

POLİTİKASIDA ÇOK ÖNEMLİDİR“
Ayrıca Yeni sistemle ilgili açık-

lamalarda da bulunan Arabacı, yeni 
sistemi uygulamalı olarak görmek ge-
rektiğini belirterek, “Yeni sistemi de-
ğerlendirmek şuan için çok zor olabilir. 
Sebebi ise uygulamalı olarak görülme-
si gerekiyor. Ama yeni sistemle ilgili 
iyimser düşünceler beslemek uygun. 
Daha pratik, hızlı netice alıcı ve bürok-
rasiyi azaltıcı bir yapı. Mesela dünyanın 
en yönetilemez ülkelerinden birisi Bos-
na Hersek’tir. Çünkü her kafadan bir 
ses çıkan ülkedir. 3-5 tane Cumhur-
başkanları var.  O zaman burayı nasıl 
yöneteceksiniz? Onun için yeni sistem 
uygun diyebiliriz. Bizde eskiden bir pa-
dişahlık vardı. Bürokrasinin çoğalma-
sıyla bin padişahlı bir ülkeye dönüştü. 
Şimdi ise onu yok eden bir mekanizma 
ortaya çıkıyor. Eğer altınızda dışarıyla 
işbirliği yapacak onlara maşa olacak 
insanlar varsa ve bunlar bir potansiyel 
teşkil ediyorsa tehlike her daim vardır. 
Onun için yönetim kadar eğitim ve kül-
tür politikası çok önemlidir ” diye ko-
nuştu.  n HÜSEYİN MENEKŞE

14 TEMMUZ 20184 HABER

Türkiye Cumhuriyeti iki yıl 
önce, 15 Temmuz akşamında al-
çakça bir darbe girişimine maruz 
kaldı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki dar-
be girişimi sırasında, ev kadınından 
öğrencisine, iş adamından esnafına, 
profesöründen taksicisine kadar her 
meslekten ve yaş grubundan soka-
ğa çıkarak şehit olan vatandaşlar, 
cuntacıların emellerine ulaşması-
na engel oldu.  15 Temmuz yıldö-
nümünde 15 Temmuz ve sonrası 
yaşanan gelişmeleri değerlendiren 
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası İliş-
kiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban 
Çalış,  “15 Temmuz bürokratik ve-
sayetin sonu oldu” dedi. 

15 TEMMUZ’DA VERİLEN TEPKİ 
TÜRKİYE’DE TAŞLARIN YERİNE 

OTURMASINI SAĞLADI 
Sevdikleriyle bile vedalaşama-

dan evlerinden çıkan kadın, çocuk, 
yaşlı, genç her yaştan ve her mes-
lekten vatandaşlar, bedenlerini si-
per edip tankların ilerlemesine izin 
vermedi.15 Temmuz yıldönümün-
de 15 Temmuz ve sonrası yaşanan 
gelişmeleri Selçuk Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Şaban Çalış,  gazetemize de-
ğerlendirdi. Çalış 15 Temmuz hain 

bir darbe girişimi olarak öncellikle 
lanetlenmesi gereken bir hareket 
olduğunu belirterek, “15 Temmuz 
hain bir darbe girişimi olarak ön-
cellikle lanetlenmesi gereken bir 
hareket. Ama Türkiye’nin 15 Tem-
muz hain darbe girişimine milletin 
verdiği tepki ve bu darbe girişiminin 
bertaraf edilmesi Türkiye’de uzun 
vadede taşların yerine oturmasına 
imkan sağlamış bir imkan sağladı. 
Bu açıdan bakıldığı zaman darbe gi-
rişimlerinin sonuncusu olarak tarihe 
geçeceğini düşünüyorum. Gerçek-
ten bürokratik vesayetin sonu oldu 
diye değerlendiriyoruz. İşin Türkiye 
siyaseti açısından en önemli yönü 
de bu diye düşünüyorum” diye ko-

nuştu.
15 TEMMUZ’DAN SONRA 

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI 
ARENADAKİ İTİBARI ARTTI 

15 Temmuz’da yaşanan ge-
lişmelerin sonrasında Türkiye’nin 
uluslar arası politikada güvenlik ile 
ilgili politikalın daha sağlam yapıl-
maya başlandığını ifade eden Çalış,  
“15 Temmuz’dan sonra yaşanan 
gelişmeler Türkiye’nin uluslararası 
politikalarını özellikle güvenlik yönü 
ile ilgili politikalarını daha sağlam 
yapmasına da imkan sağlamıştır. 
Özellikle ordudaki hainlerin temiz-
lenmesi ile birlikte Türkiye’nin ya-
kın bölgesindeki başta Suriye olmak 
üzere operasyonları daha sağlam 
bir zemine oturmuş, dolayısıyla Fı-
rat kalkanı başta olmak üzere afrin 
operasyonu daha başarılı bir şekilde 
gerçekleşmiştir.  Öte yandan Türki-
ye’nin 30-40 yıldır başına bela olan 
PKK ile mücadelede güçlü ve kararlı 
bir şekilde sürdürülmüş. Bu açıdan 
baktığımız zaman Türkiye’nin ulus-
lar arası arenadaki itibarını da bu 
anlamda artırmıştır” diye konuştu.
15 TEMMUZ SONRASINDA TÜRKİYE 
SİYASETİNDE DEĞİŞİMLER OLDU

15 Temmuz sonrasında Türki-
ye siyasetinde değişimler olduğunu 
ifade eden Çalış, “15 Temmuz son-
rasında Türkiye siyasetinde deği-

şimler oldu. 15 Temmuz siyasetin 
gerçek dinamiklerin ortaya çıkması-
na sebep oldu. Türkiye’nin kendi iç 
dinamikleri ile hareket etmesine ve 
Türkiye’de siyaseti dizayn etmeye 
çalışanlarına bir takım dış güçler de 
Türkiye’de siyaseti dizayn etmeye 
çalışan bir takım grupların bertaraf 
olmasına sebep olmuştur. Dolayı-
sıyla milletin iradesinin ortaya çık-
masında yine önemli başlangıç tari-
hi olarak 15 Temmuz’un görülmesi 
gerektiğini düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ BİRÇOK 
ENGEL 15 TEMMUZ İLE BİRLİKTE 

ORTADAN KALDIRILDI 
Türkiye’de 15 Temmuz’dan 

sonra yaşanan gelişmelerden sonra, 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı yöne-
tim sistemi ile daha aktif bir ülke 
haline geleceğini ifade eden Çalış, 
“Türkiye’de yeni model yönetim 
sistemi ortaya çıktı. Cumhurbaşka-
nı yönetim sistemi ile Türkiye daha 
aktif bir ülke haline geleceğini düşü-
nüyorum. Karar alma mekanizma-

ları daha hızlı bir şekilde çalışacak.  
Türkiye’nin önündeki birçok engel 
15 Temmuz ile birlikte ortadan kal-
dırılmış. Türkiye kendi yönünü ve 
yolunu rahatlıkla çizebilecek ülke 
haline gelmiştir. Ancak her zaman 
yinede tetikte olmak, 15 Temmuz 
Türkiye’deki insanlara su uyur düş-
man uyumaz atasözü hatırlatırsınca 
her zaman tetikte olmayı bir kez 
daha önümüze koymuştur” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış,  “15 Temmuz hain darbe girişimine mil-
letin verdiği tepki ve bu darbe girişiminin bertaraf edilmesi Türkiye’de uzun vadede taşların yerine oturmasına imkan sağlamış bir imkan sağladı” dedi 

‘Türkiye’de taşlar yerine oturdu’

Prof. Dr. Şaban Çalış

Prof. Dr. Caner Arabacı Doç. Dr. Ömer Akdağ

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler terör örgütlerinin planlarını suya düşürdü.  Güçlü Tür-
kiye hedefi ile yeni stratejiler de belirlendi. Prof. Dr. Caner Arabacı ve Doç. Dr. Ömer Akdağ, yeni başkanlık sisteminin olması gereken olduğunun altını çizdi 

‘Planlar tutmadı, Türkiye güçlendi’

MHP ve AK Parti’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile gidilen seçimde Erdoğan yüzde 
52, 59 oy alarak ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Şer güçlerin Türkiye’ye karşı olan 

planları suya düştü. Güçlü Türkiye hedefi ile yeni stratejiler belirlendi.
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15 Temmuz 2016 yılında Fe-
tullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tara-
fından gerçekleştirilen darbe girişi-
mi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en büyük ihanet girişimlerinden 
biri olarak tarihe geçti. Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK), yargı ve emniyet 
başta olmak üzere devletin içerisine 
yerleştirilmiş FETÖ mensuplarınca 
girişilen bu hain girişimle, Türki-
ye’de kaos çıkartılarak, Türkiye’nin 
dış güçlere karşı elinin zayıflatılması 
istendi. Ancak bu kirli plan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve hükümetin dik duruşu, Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli’nin hükümete 
verdiği destek ile Tük milletinin 
dirayeti, TSK, yargı ve emniyet içe-
risindeki vatansever kişilerce ön-
lendi. Darbe girişiminin yaşandığı 
kara gecede, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Bina-
li Yıldırım’ın Türk milletine yaptığı 
“Sokağa çıkın” çağrısıyla meydan-
ları dolduran Türk milleti, iradesine 
ve devletine sahip çıkarak büyük 
bir destan yazdı. Tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Konya’da da hain girişi-
me dur diyen vatandaşlar, kadınıyla 
erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 7’den 
70’e meydanlara dökülerek devle-
tine sahip çıktı. Valisiyle, Emniyet 
Müdürüyle, Sivil Toplum Kuruluş-
larıyla bir ve beraber olan Konya, o 
karanlık gecede FETÖ’ye göz açtır-
madı, hain emellere fırsat vermedi. 

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ
VE JANDARMA ALAY 

KOMUTANI’NIN DİK DURUŞU
Tüm Konya hain darbe girişimi-

nin yaşandığı o gece, dik duruşuy-
la dikkatleri üzerinde topladı. Vali 
Yakup Canbolat darbe girişiminin 
yaşandığı o ilk saatlerde FETÖ’nün 
Konya’da herhangi bir eylem yap-
maması için görev başındaydı. 
Gerekli talimatları veren Vali Can-
bolat, FETÖ’ye teslim olmama çağ-
rısı yaptı, gerekli adımların cesurca 
atılması için gereğinin yapılacağını 
vurguladı. Konya Valisi Hakkı Can-
bolat Hakkari tecrübesinin de etkisi 
ile Jandarma’ya dönük talimatları, 
mahalli idareler ve diğer birimlerin 
araçları ile birlikte yönetilmesi hatı-
ralara kazındı. Vali Canbolat’ın Jan-
darma Komutanı’nı arayıp iki defa 
telefona çıkmaması üzerine, Emni-
yet Müdürü’ne verdiği ifade edilen, 
‘Giriş çıkışlara izin vermeyin. İzinsiz 
giriş çıkış olursa her türlü tedbirde 
serbestsiniz’ talimatı kırılma nok-
talarındandı. Dönemin İl Emniyet 
Müdürü Mevlüt Demir de aynı du-
ruşu sergileyerek FETÖ’nün Kon-
ya’daki hain girişimine engel oldu. 
Darbe girişiminin ilk saatlerinde 
FETÖ mensuplarınca Demir’e bas-
kı yapılsa da, Demir hainlere karşı 
verdiği “Milletimin ve devletimin 
yanındayım” mesajıyla FETÖ men-
suplarına fırsat vermedi. 

Konya’da darbe girişiminin ya-
şandığı gece, Jandarma Bölge Ko-
mutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay 
Albay Mustafa Sakaoğlu’nun Konya 
İl Jandarma Komutanı Albay İsmet 
Cansaran’ı arayarak askerlerin dışa-
rı çıkmasını emrettiği ancak bu em-
rin uygulanmadığı ortaya çıktı.

Emri tanımayan İl Jandarma 
Komutanı Albay İsmet Cansaran, 

yardımcısı ile birlikte Konya Valili-
ğine giderek Vali Yakup Canbolat’a 
devletin emrinde olduklarını söy-
ledi. İl Jandarma Komutanı Albay 
İsmet Cansaran Konya’daki jan-
darma birliklerine kışlalardan dışarı 
çıkmamaları yönünde talimat verdi. 

Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu ise 
Konya Jandarma Bölge Komutanlı-
ğında darbe girişiminin olduğu gece 
polis tarafından yakalanarak çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklandı.

KONYALI DEVLETİNİN 
YANINDA DURDU

Darbe girişiminin yaşandığı ilk 
saatler neler olup bittiğiyle alakalı 
bilgi almaya çalışan Konyalı, henüz 
FETÖ’nün hain planından habersiz-
di. Ankara ve İstanbul’da sıcak sa-
atler yaşanırken Konya, televizyon 
ve internet aracılığıyla yaşananları 
takip ediyor, olayı anlamaya çalışı-
yordu. Saat 23:00 sularında Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın olayın TSK 
içerisindeki bir gurubun “Kalkışma 
hareketi” olduğunu duyurmasıyla 
vatandaşlar biraz da olsa bilgi sahibi 
olmuştu. Ancak ne yapacağını bil-
meden bekleyen vatandaşlar, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın “Sokağa çıkın”, “Milli iradeye 

ve devlete sahip çıkın” çağrısıyla hiç 
tereddüt etmeden meydanlara indi. 
Önce Valilik binası önünde toplanan 
vatandaşlar, “devletin yanındayız” 
mesajı verdi. Konya’daki askeri kış-
lalarda hareketlilik olduğuna dair 
haberlerin yayılmaya başlamasıyla 

vatandaşlar bütün askeri birliklerin 
önüne giderek burada nöbet tutma-
ya başladı. 

BELEDİYELERDEN MİLLİ 
İRADEYE DESTEK 

Vatandaşlar milli iradeye ve 
devlete sahip çıkmak adına Vali-
lik, meydanlar ve askeri alanların 
önünde nöbet tutmaya başlarken, 
Büyükşehir Belediyesi başta olmak 
üzere Selçuklu, Meram ve Karatay 
belediyeleri de vatandaşlara des-
tek verdi. Özellikle TSK içerisinde-
ki FETÖ mensuplarının herhangi 
bir eylem yapmalarını engellemek 
adına belediyeler, otobüs, çöp kam-
yonu, iş makineleri gibi araçlarını 
askeri birliklerin kapılarına gönde-
rerek TSK’nın içindeki hain FETÖ 
mensuplarına adeta set çektiler. 

ODALAR, BORSA VE 
STK’LARDAN DESTEK

“Birlikte Konya’yız” sloganıy-
la Konya için en iyisini hedefleyen 

Oda, Borsa ve Sivil Toplum Kuru-
luşları, bu birlikteliği 15 Temmuz 
hain FETÖ darbe girişiminde de en 
güzel şekilde gösterdi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın çağrısıyla meyda-
na inen vatandaşlara destek veren 
Oda, Borsa ve STK’lar, vatandaşlara 

destek verdi, üyelerini milli iradeye 
sahip çıkmaya çağırdı. Darbe giri-
şiminden olduğu geceden sonraki 
günlerde de bu desteği sürdüren 
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası ve Konya Ticaret Borsası or-
tak bir bildiri yayımladı, “Devletin 
ve milletin yanındayız” mesajı ver-
di. Diğer sivil toplum kuruluşları 
da aynı doğrultuda bir bir açıklama 
yaparak, 15 Temmuz’dan sonraki 
günlerde tutulan meydan nöbetle-
rinde destek oldular. 

KONYA OPERASYONLARDA DA 
DEVLETİN YANINDA YER ALDI
15 Temmuz gecesi emniyet 

güçleri FETÖ mensuplarını kıskıv-
rak yakalamak amacıyla başlattığı 
operasyonlarını sonrasında da de-
vam ettirdi. 16 Temmuz’da Kon-
ya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
oldukları tespit edilen FETÖ’cülere 
yönelik başlatılan operasyon, tüm 
vatandaşlarca duyuldu. Operasyo-

nun duyulmasıyla vatandaşlar 3. 
Ana Jet Üs Komutanlığı önünde 
toplanarak, emniyet güçlerine des-
tek oldu. 

KONYA NÖBETTEN DÜŞMEDİ
15 Temmuz 2016 FETÖ dar-

be girişimi sonrası Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin 
Başbakanı Binali Yıldırım, tehli-
kenin geçmediği gerekçesiyle va-
tandaşlara meydanlardan inmeyin 
çağrısı yaptı. Bu çağrıya kulak veren 
Konya, 16 Temmuz itibariyle 1 ay-
dan fazla süreyle Mevlana Meyda-
nı’nda nöbet tuttu. 7’den 70’e tüm 
Konya, sabahlara kadar nöbetten 
düşmeyerek, FETÖ’ye “Türk milleti 
burada” mesajı verdi. 

1.YILDA DA MEYDANLAR 
KIRMIZI BEYAZ OLDU

15 Temmuz’un ardından geçen 
süre içerisinde 15 Temmuz’un kötü 
izleri silinmeye çalışıldı. Bir yandan 
FETÖ mensuplarına yönelik ope-
rasyonlarla devlet içerisindeki kirli 
yapı temizlenirken, diğer yandan 
PKK başta olmak üzere tüm terör 
örgütleriyle amansız bir mücade-
le başlatıldı. Tüm bunlar sürerken, 
15 Temmuz’un ardından geçen 1 
yıl sonunda, 15 Temmuz’un yıldö-

nümü 15 Temmuz “Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü ilan edildi. 15 Tem-
muz’un 1. Yıldönümü bu nedenle 
tüm ülke genelinde 15 Temmuz 
“Demokrasi ve Milli Birlik Günü ola-
rak kutlanarak o kara gün yeniden 
hatırlandı ve şehitler dualarla yad 
edildi. Konya bu kutlamalarda da en 
ön saflarda yer aldı. 15 Temmuz’un 
1. yıldönümünü Konya Mevlana 
Meydanı’nda geçirdi. Sabaha kadar 
nöbet tutan Konya, ellerde Türk 
bayrakları dillerde tekbirlerle hain 
terör örgütü FETÖ’ye ve dünyaya 
“Türk milletini yıkamayacaksınız” 
mesajı verdi. 

ALAN DOLDU TAŞTI
Geçtiğimiz yıl nöbetlerde yaşa-

nan renkli görüntüler, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinliklerinde de kendini gösterdi. 
Mevlana Meydanı’na kadar süren 
yürüyüşle başlayan etkinlikler Mey-
dan’da devam etti. Vatandaşlar ai-
leleri ile genç-yaşlı, kadın-erkek de-
meden ellerinde Türk bayrakları ve 
ay yıldızlı tişörtlerle alanı doldurdu. 
Müzikler eşliğinde coşan kalabalık, 
milli birlik ve beraberliğin en güzel 
tablosunu oluşturdu. 

ODALAR VE BORSA 
İKRAMDA BULUNDU

Alana gelen vatandaşlara bin-
lerce Türk bayrağı dağıtıldı. Ayrıca 
Konya Sanayi Odası (KSO), Konya 
Ticaret Odası (KTO) ve Konya Tica-
ret Borsası (KTB) tarafından alana 
ikram arabaları kuruldu. Arabalar-
dan vatandaşlara pilav, su ve ayran 
ikramı yapıldı. Böylece saatlerce 
meydanda duran vatandaşların ih-
tiyaçları giderilerek vatandaşların 
herhangi bir mağduriyet yaşama-
maları sağlandı. 

COŞKULU ANLAR YAŞANDI
Mevlana Meydanı’nı dolduran 

on binlerce vatandaşlara dev ek-
ranlardan 15 Temmuz hain FETÖ 
darbe girişiminde yaşanan acı olay-
lar izletilerek kara gün yeniden ha-
tırlandı. Bu hain darbe girişimine 
karşı dimdik duran ve hainlere fır-
sat vermeyen şehitlerin cesaretleri 
gururla izlendi. 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişiminde yaşanan olayların 
izlenmesi sırasında hüzün, gurur, 
öfke bir arada yaşandı. O gün şehit 
olan kahramanların hikayeleri hü-
zünlendirirken, FETÖ’nün yaptığı 
hainliklerin yeniden hatırlanmasıyla 
FETÖ’ye olan öfke de vatandaşların 
yüzlerinden okunuyordu. Öfkelerini 
sloganlar atarak haykıran vatandaş-
lar “İdam” talebini yenilerken, açı-
lan çok sayıda pankartla da FETÖ’ye 
ve işbirlikçilerine önemli mesajlar 
verildi. Ayrıca alan Konya Büyük-
şehir Belediyesi Mehter Takımı ta-
rafından çalınan marşlarla, ellerinde 
Türk bayraklarıyla coşan vatandaş-
lar, marşlara eşlik etti, hainlere kor-
ku saldı. 

YER-GÖK AY YILDIZ
Ellerinde Türk bayrakları ile va-

tandaşlar alanda güzel bir görün-
tü oluşturdu. Bu arada Meydan’a 
yakın binalara da Türk bayrakları 
asıldı. Yine Meydan’da Türk bayrağı 
şeklindeki balonlar göğe yükseltildi. 
Adeta yerin e göğün kırmızı beyaza 
bürünmesi, güzel görüntüler oluş-
turdu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin başladığı daha ilk saatlerde hain girişime karşı meydanlara inen Konya, Anadolu’nun orta 
direği olduğunu bir kez daha gösterdi. Konya her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldı, FETÖ hainlerine geçit vermedi 

Anadolu’nun direğiyiz!

15 Temmuz hain FETÖ darbe  girişimi karşısında dimdik duran Konya, o kara gecede devletinin ve milletinin yanında yer aldı. Konya, 16 Temmuz itibariyle 1 aydan fazla 
süreyle Mevlana Meydanı’nda nöbet tuttu. 7’den 70’e tüm Konya, sabahlara kadar nöbetten düşmeyerek, FETÖ’ye “Türk milleti burada” mesajı verdi.

15 Temmuz’un yaraları sarılırken bu kara gece 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. 15 Temmuz’un 1. yılında Mevlana 
Meydanı’nda nöbet tutan Konya, hain girişimin ardından 1 yıl geçse de hainlere karşı “biz hala buradayız” mesajı verdi. 



14 TEMMUZ 2018

Türkiye seçimlerle geride bı-
raktığı 2015 yılının ardından, 2016 
yılında da önemli gelişmelerle kar-
şılaştı. Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi başta olmak üzere 
Türkiye genelinde terörle kararlı 
bir mücadele başlatıldı. Terör ör-
gütü PKK’nın Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde Türkiye’yi 
parçalamak üzere devreye soktu-
ğu hain plan, “hendek savaşları” 
olarak tabir edilen operasyonlarla 
bozuldu. Terör örgütü PKK, dış kay-
naklı desteklerle Türkiye üzerindeki 
hain emellerine ulaşamadı. Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin ortaya 
koyduğu irade, PKK’nın kazdıkları 
hendeklerde boğulmalarını sağladı. 
Terörle kararlı bir mücadelenin baş-
landığı bu dönemde, köşeye sıkışan 
PKK ve uzantıları şehirlerde birçok 
terör saldırısı gerçekleştirdi. Tür-
kiye’yi kaosa sürüklemek amacıyla 
yapılan bu hain girişimler de Türk 
milletinin kararlı ve vakur duruşu 
sayesinde boşa çıktı. Türkiye, 2016 
yılında bunları yaşarken, 17/25 
Aralık operasyonlarının ardından, 
bir dönem “Gülen cemaati” olarak 
anılan yapının terör örgütü oldu-
ğunun ortaya çıkmasıyla birlikte 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne 
operasyonlar başlatıldı. Bu operas-
yonlar sürerken, FETÖ de boş dur-
madı ve hain planlarını sürdürdü. 
En büyük planını ise 2016 yılının 
15 Temmuz gecesi devreye soktu. 
15 Temmuz gecesi Türkiye’yi bütü-
nüyle hedef alan FETÖ, 15 Temmuz 
gecesi tüm gücüyle ülke genelinde 
bir saldırı gerçekleştirerek, devle-
tin içerisine sızmış mensuplarınca 
darbe girişiminde bulundu. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde eşi benzeri 
görülmemiş 15 Temmuz hain dar-
be girişimi, ‘Kara gece’ olarak ülke 
tarihindeki yerini aldı. 

SAATLER GEÇTİKÇE 
HAİN PLAN ANLAŞILDI

Devletin içerisine sızan terör 
örgütü mensupları, Pensilvan-
ya’dan aldıkları talimatla, aylar önce 
planlanmaya başlanan hain planı 
devreye soktu. Son yıllarda deği-
şen Türkiye konjonktürü nedeniyle 
“Darbeler geride kaldı” denilen bir 
dönemde, FETÖ’nün bu hain girişi-
mine önce kimse anlam veremedi. 
Hain girişimin başladığı ilk saatler 
herkes ne olduğunu anlamaya çalı-
şırken, devletin üst kademesinden 
gelecek açıklamalar bekleniyordu. 
Durum net olarak anlaşılana kadar 
olay Türk Silahlı Kuvvetleri içeri-
sinde küçük bir gurubun “Kalkışma 
hareketi” olarak yorumlandı. Ancak 
ilerleyen saatlerde hain planın bu 

kadar küçümsenecek bir olay olma-
dığı açığa çıkmaya başladı. Zaman 
geçtikçe ve devletin üst düzey ka-
demelerinin ortaya koyduğu tavır 
ve açıklamalar gösterdi ki FETÖ 
Türkiye’yi kaosa sürüklemek, dış 
güçlere karşı savunmasız bırakmak 
amacıyla hain bir planı devreye sok-
tuğu anlaşıldı. 

O GECE NELER YAŞANDI?
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a 

bağlayan akşam saat 21.30 ile 22.00 
arası Başbakanlık Kızılay binasında-
ki koruma personeli, Genelkurmay 
Başkanlığı yerleşkesinden silah ses-
lerinin geldiğini, Koordinasyon Mer-
kezi’ne iletti. Bu ihbar üzerine Silahlı 
Kuvvetler Komuta Harekât Kontrol 
Merkezi (SKHKM) yetkilileri arandı. 
Yetkililer, “Ani müdahale manga-
ları tarafından tatbikat yapılıyor.” 
yanıtını verdi. Darbeciler tarafından 
kullanılan tankların Çankaya Köşkü 
çevresinde dolaştığı dikkat çeken 
görüntülerde, helikopterin açtığı 
ateş sonrasında Köşk’ün önündeki 
caddede bekleyen vatandaşlar siper 
alırken, polislerin de helikopter ate-
şine tabanca ve otomatik silahlarla 
karşılık verdiği görüldü. Vatandaşla-
rın köşk çevresinden ayrılan tankları 
da ellerinde Türk bayraklarıyla pro-
testo etmeleri kameralara yansıdı.        
MİLLETİN UÇAKLARINI KULLANDILAR!

Saat 22.00-22.20 arasında An-
kara’da Meclis ile Genelkurmay 
karargahının bulunduğu bölgede, 
F-16’ların alçak uçuş yapmaya baş-
laması üzerine tekrar SKHKM aran-
dı ve yine aynı cevap verildi, F-16 

uçaklarının hangi amaçla uçuruldu-
ğu, Genelkurmay Başkanlığına bir 
saldırı olup olmadığı, uçakların ne-
den bu kadar alçaktan uçurulduğu 
yönündeki sorular ise yanıtsız kaldı. 
Bu sırada askeri birlikler tarafından 
Boğaz köprülerinde yolların kesildi-
ği haberi alındı. Gölbaşı Polis Özel 
Harekat Başkanlığı ile Havacılık Da-
iresi Başkanlığına, F-16 savaş uçak-
ları ile askeri helikopterle hava sal-
dırısı yapıldı. Ankara ve İstanbul’da 
bazı noktalarda tankların ve zırhlı 
personel taşıyıcıların sokağa çıktığı 
bilgileri de Koordinasyon Merke-
zi’ne ulaştı.              

KARŞILIK VERİN TALİMATI
Bu bilgilerin ardından, Başba-

kanlık Müsteşarı Fuat Oktay baş-
kanlığında müsteşarlık makamında, 
Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, 
Genel Müdürler Metin Yener, Bilal 
Durdalı, Başbakan Başmüşaviri Ce-
malettin Haşimi’nin de katılımıyla, 
Başbakanlık Çankaya Yerleşkesi’n-
de Koordinasyon Merkezi oluştu-
ruldu. Kızılay’daki binada faaliyette 
olan Koordinasyon Merkezi’nin ise 
faaliyetleri geçici olarak durduruldu, 
nöbetçi personel evlerine gönderil-
di.  Alınan bilgilerdeki tatbikat iddi-
alarında dikkat çeken çelişkiler göz 
önüne alınarak, 22:10’da havadan 
ve karadan tüm saldırılara karşı si-
lahlı müdahale talimatı verildi.      

PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI 
İçişleri Bakanlığı, tüm valilikler 

ile il emniyet müdürlükleri arana-
rak, alarma geçmeleri talimatı ve-
rildi. Başbakanlık Koruma Dairesi 
Başkanlığı’nda, tüm personel göre-
ve çağrıldı, personele, ilave güvenlik 
önlemleri almaları, izinsiz geçişlere 
engel ve silahlı müdahalelere hazır 
olmaları, zırhlı araçlar dahil yardım 
talebinde bulunulması talimatı ile-
tildi.              

Tüm polislere silahlı olarak gö-
rev yapma çağrısında bulunuldu 
ve Ankara ile İstanbul başta olmak 
üzere, kritik kamu binalarına girme-
ye çalışan her türlü unsura silahlı 
müdahale yetkisi verildi.        

MİT MÜSTEŞARI’NA ULAŞILAMADI
Bu arada Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Hulusi Akar başta olmak 
üzere, kuvvet komutanları ile MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşılmaya 
çalışıldığı ancak cevap alınamadığı 
da kayıtlarda yer aldı. Genelkurmay 
Başkanlığı çevresinde silah sesleri 
duyulduğu ve komuta kademesinin 
rehin alındığı yönündeki bilgilerin 
kamuoyuna yansıması üzerine, saat 
22.30-23.00 arasında bakanlar, 
Çankaya Yerleşkesi’ne intikal etme-
ye başladı.   

Saat 22.45 itibarıyla Çankaya 
Köşkü üzerinde uçan dronlara (3 
veya 4) uzun namlulu silahlarla ateş 

edildi. Dezenformasyonların yayıl-
ması ve provokasyon ihtimali nede-
niyle Twitter, Facebook, Youtube ve 
benzeri sosyal medyaya yönelik kısa 
süreli uygulama yapılması kararı 
alındı.

TRT İLE YAYINA BAĞLANILAMADI
Başbakanlık Müsteşarı Fuat Ok-

tay’ın talimatıyla, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın televizyon yayınına bağ-
lanması için temaslar kuruldu. İlk 
olarak saat 22.56’da TRT ile temas 
kuruldu ancak TRT’nin yayına bağ-
lanamaması üzerine, saat 22.59’da 
NTV ile temasa geçildi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 
bakanlar, siyasi parti liderlerinin 
darbeye karşı açıklama yapmaları-
nın uygun olacağı görüşü üzerine 
bu yönde çaba sarf edildi. Ayrıca 
TBMM’nin açık tutulması gerekti-
ğine karar verilerek, TBMM Başka-
nı İsmail Kahraman, beraberindeki 
heyetle TBMM’ye geçti. Diyarbakır, 
Hakkari, Şırnak, Siirt gibi illerin vali-
leri aranarak, olası hareketlenmele-
re karşı tedbir almaları istendi.

BİNALİ YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA
Saat 23.05’te Başbakan Binali 

Yıldırım, NTV’ye bağlanarak, “Bu 
bir kalkışmadır, buna izin verme-
yeceğiz.” açıklamasını yaptı.Saat 
23.00 ile 23.30 arasında Yenima-
halle’de bulunan MİT yerleşkesine 
helikopterle saldırı düzenlenmesi 
üzerine çatışma çıktı. Meclis çevre-
sinde askeri helikopter uçmaya baş-
laması, Genelkurmay Kavşağı’na 
çıkan yolların polis tarafından tutul-
ması, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Melih Gökçek’e belediye 
araçları ve iş makineleri ile kritik 
kamu binaları giriş ve çıkışlarının 
kapatılması, tank ve zırhlı araç giri-
şinin önlenmesi talimatı verildi.

TRT İŞGAL EDİLDİ
Bir grup asker tarafından TRT 

Oran Yerleşkesi’ne yapılan işgal de 
Başbakanlık Koordinasyon Merkezi 
kayıtlarında yer aldı. TRT Yerleşke-
si’ne giriş ve çıkışları engellemekle 
görevli polis ekibini aşan darbe gi-
rişimcileri, daha sonra TRT binasını 

işgal etti.Saat 23.50’de TRT spike-
rine zorla Yurtta Sulh Konseyi’nin 
bildirisi okutuldu. Aynı dakikalarda 
Genelkurmay Başkanlığı internet si-
tesinde de Yurtta Sulh Konseyi’nin 
bildirisi yayınlandı.TÜRKSAT Genel 
Müdürlüğü aranarak, TRT yayınla-
rının iletiminin durdurulması tali-
matı verildi, digitürk, d-smart gibi 
paketler dahil, tüm TRT yayınları-
nın iletiminin engellenmesi isten-
di, internet ortamında yayın yapan 
platformlardan TRT yayınlarının 
durdurulması için işlem başlatıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet 
komutanlıkları başta olmak üzere, 
askeri tesislerin internet sitelerine 
erişim engeli getirilmesi için adım 
atıldı. TRT’nin işgalden kurtulması 
için, vatandaşların yerleşkeye yön-
lendirilmesi, polisin takviye edilme-
si kararlaştırıldı.

‘SOKAĞA ÇIKIN’ ÇAĞRISI 
Saat 23.00-00.00 arasında da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 
vatandaşları, darbe teşebbüsünü 
protesto için meydanlara davet etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CNN 
Türk canlı yayınına bağlanarak, hal-
ka sokağa çıkma ve darbe girişimine 
karşı direnme çağrısında bulunma-
sının ardından, yurdun tamamın-
da halk darbe girişimine direnmek 
üzere, meydanlara akın etti. Darbe 
girişimine muhalefet partileri de 
tepki gösterdi, ilk olarak MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, ardından 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, darbe girişimine karşı açık-
lamalarda bulundu.Saat 01.00’de 
Koordinasyon Merkezine, Atatürk 
Bulvarı, Hoşdere Caddesi ve Genel-
kurmay civarında 6 tankın araçları 
ezerek ilerlediği, Genelkurmay çev-
resinde ve karargah içinde çatışma 
çıktığı, Ankara Emniyet Müdürlü-
ğüne uçak, helikopter ve tankla atış 
yapıldığı bilgisi geldi.

Saat 01.40 sıralarında bazı asker 
kişilerin Boğaziçi Köprüsü’nü geç-
meye çalışan protestocuların üzeri-
ne ateş açtı, Camilerden sela okun-
du ve halka darbe girişimine karşı 

sokaklara çıkma çağrısı yapıldı. İşte 
o gece ve o geceyi takip eden gün 
yaşananlar dakika dakika şu şekilde: 

- Saat 02.21 sıralarında Ankara 
Emniyet Müdürlüğü’nü de vuran ve 
en az 17 polisin şehit olmasına ne-
den olan askeri helikopterin Gölba-
şı’nda düşürüldü.

- Saat 02.25 sıralarında Taksim 
Meydanı’nda mevzilenen bir grup 
asker kişinin giderek sayıları artan 
protestocuları dağıtmak için havaya 
ateş açtı.

- Saat 02.50 sıralarında F-16’lar 
ve askeri helikopterlerin TBMM bi-
nasını vurmaya başladı, Meclisin 
giriş kapıları yakınlarına sabaha ka-
dar toplam 4 bomba atıldı, milletve-
killeri ve basın mensupları sığınağa 
geçti.

- Saat 03.23 sıralarında Hürriyet 
Gazetesi otoparkına inen bir grup 
havaya ateş açmak ve güvenlik gö-
revlilerini yere yatırmak suretiyle 
binaya girdi.

-Saat 04.07 sıralarında Cum-
hurbaşkanı Atatürk Havalimanı’nda 
kendisini karşılayan kalabalığa bir 
konuşma yaptı ve ‘Bu bir ayaklan-
ma, ihanet, vatana ihanet hareketi-
dir. Bunun bedelini çok ağır ödeye-
cekler’ şeklinde sözler söyledi.

- Saat 05.02 sıralarında Cum-
hurbaşkanlığı ‘Tehlike henüz geç-
miş değil. Millet sokaklarda olduğu 
ve vatanına sahip çıktığı müddetçe 
darbeci hainler bu aziz millete diz 
çöktürmeyecek’ şeklinde açıklama 
yaptı.

- Saat 05.10 sıralarında Doğan 
Medya Center’ı basan askerler polis 
tarafından gözaltına alındı, hurriyet.
com.tr, CNN Türk, Kanal D ve DHA 
çalışanlarının binaya dönmeye baş-
ladı.

- Saat 06.26 sıralarında Cum-
hurbaşkanlığı külliyesi çevresinden 
dumanlar yükseldi.

- Saat 06.42 sıralarında Boğaz 
Köprüsü’ndeki askerler teslim oldu.

- Saat 07.52 sıralarında Genel-
kurmay karargahından çıkan bir 
tanktan, barikat olarak bekleyen 
kamyonlara ateş açıldı, saat 08.04 
sıralarında Harbiye Ordu Evi ve TRT 
Radyo binası polis tarafından kont-
rol altına alındı.

- Saat 08.11 sıralarında İstan-
bul’da uçak, metro ve vapur sefer-
leri yeniden yapılmaya başlandı. 
Saat 08.16 sıralarında gece boyunca 
tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprü-
sü askerlerin teslim olmasının ar-
dından kısmen trafiğe açıldı.

- Saat 08.43 sıralarında Boğaziçi 
köprüsü, terk edilen tankların çe-
kilmesi için çift yönlü, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakası 
istikametine trafiğe kapatıldı.

- Saat 08.55 sıralarında rehin 
alınan Genelkurmay Başkanı Hulu-
si Akar ve Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga kurtarıldı.

- Saat 09.33 sıralarında Kuleli 
Askeri Lisesi’nde 80 öğrenci gözaltı-
na alındı. Saat 09.45 sıralarında Ge-
nelkurmay Karargahı’ndaki 200’e 
yakın silahsız er -erbaş teslim oldu.

- Saat 09.56 sıralarında Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe 
açıldı, saat 10.07 sıralarında Genel-
kurmay Başkanlığından çıkan 700’e 
yakın silahsız er ve erbaş polise tes-
lim oldu. Saat 11.01 sıralarında Ge-
nelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral 
Ümit Dündar’ın “Cumhurbaşkanı-
mız, başbakanımız, bakanlarımız ve 
TBMM, TSK ile tam bir dayanışma 
içinde demokrasinin ve hukukun 
yanında yer alarak bu darbe girişi-
mini önlemiştir” şeklinde açıklama 
yaptı.

- Saat 12.10 sıralarında İstan-
bul’u da kapsayan Marmara Bölgesi 
üzerindeki hava sahasını görerek 
uçuş yapan tüm sivil hava araçları 
uçuşa kapatıldı.
n SAMİ KAYALAR
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Türkiye’ye yapılan en büyük ihanet girişimi olarak tarihe geçen FETÖ darbe girişimi, asla unutulmayacak. Hafızalara kazınan günde 
yaşananlar, hain planın boyutunu gözler önüne seriyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi, ‘Kara gece’ olarak ülke tarihindeki yerini aldı

Kara gece unutulmayacak!

 Türk milleti 15 Temmuz 2016’da iradesine ve ülkesine sahip çıkarak FETÖ’nün kumpasını bozdu. Sokaklara dökülen
Türk milleti, vakur, cesur ve kararlı duruşuyla kaos planını boşa çıkardı, hainlere tokat vurdu.

Türk milletinin iradesinin yardımıyla, TSK ile polis teşkilatı içerisindeki vatansever 
kişiler FETÖ’cülere karşı durdu. O gece sabaha kadar operasyonlar düzenleyen

 TSK ve emniyet güçleri, FETÖ’cü hainleri bir bir yakaladı.
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15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından geçen 2 yıllık süreçte FETÖ/PDY bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik temiz harekatı başladı. FETÖ/PDY Çatı 
Davası sonuçlandı. 3 bin 91 kişi de devlet memurluğundan çıkarıldı. FETÖ ile ilişkili 23 vakıf ve dernek kapatıldı, 18 okul Milli Eğitim’e devredildi

2 yıllık FETÖ bilançosu
15 Temmuz 2016 tarihinde 

Fethullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/
PDY)’nin gerçekleştirdiği darbe ve 
işgal girişiminin ardından FETÖ/
PDY mensuplarına yönelik temiz 
harekatı başladı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Mey-
danlara çıkın” açıklamasının ar-
dından Türk Milleti tarafından geri 
püskürtülen hain darbe girişimini 
gerçekleştirenler tutuklanarak, yar-
gılandı. Konya’da 500 kişilik duruş-
ma salonu hazırlandı, 342 sanığa 
hapis cezası verildi. 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığı ile Muharebe Arama 
Kurtarma (MAK) timinde görev ya-
pan 7’si tutuklu 31 sanıktan 16’sına 
6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 
gün arasında değişen hapis ceza-
sı verildi. FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında bugüne kadar 414 kişi 
görevden uzaklaştırıldı, 2 bin 650 
kişi tutuklandığı ve 3 bin 91 kişi de 
devlet memurluğundan çıkarıldı. 
FETÖ ile bağlantılı 23 vakıf ve der-
nek kapatıldı, 18 okul Milli Eğitim’e 
devredildi. 
FETÖ ÇATI DAVASI İÇİN 500 KİŞİLİK 
DURUŞMA SALONU HAZIRLANDI 

Fethullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/
PDY) darbe girişimine ilişkin soruş-
turmalar kapsamında, 187’si tutuk-
lu 481 sanığın yargılanmasının ya-
pılacağı dava için, teknik cihazlarla 
donatılan yaklaşık 800 metrekarelik 
alanda 500 kişi kapasiteli duruşma 
salonu hazırlandı. Konya Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından yapılan 
açıklanmada, “Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suç-
lar Soruşturma Bürosu tarafından 
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 
yürütülen FETÖ/PDY soruşturma-
ları kapsamında 1030 ayrı dosyada 
şüpheliler hakkında iddianame ha-
zırlandı. 2 bin 281 şüpheli hakkında 
hazırlanan iddianameler, terör suç-
larına bakan ihtisas mahkemeleri 
olan Konya 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si, Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi ile 
Konya 9. Ağır Ceza Mahkemele-
rine gönderilerek dava açıldı. 527 
sanıktan 46’sı hakkındaki davanın 
tefrik edilmesi sonucu 481 sanığın 
Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya 
Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne 
Üye Olmak suçlarından yargılandı-
ğı Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi-
nin 2017/1 esas sayılı dava dosyası, 
soruşturmalar kapsamında en çok 
sanığın yer aldığı dosya oldu. Mah-
keme duruşma salonlarının mevcut 
durumlarının yetersiz olması nede-
niyle, davaların adil, etkin ve seri 
şekilde yürütülebilmesi için Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığının talebi 
sonrası, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından merkez Me-
ram ilçesinde bulunan Fatih Sultan 
Mehmet Spor Tesisleri görülecek 
FETÖ davası için hazır hale getiril-
di” denildi.

FETÖ/PDY ÇATI DAVASINDA
 342 SANIĞA HAPİS CEZASI 

FETÖ/PDY soruşturmaları kap-
samında 163’ü tutuklu 478 kişinin 
yargılandığı çatı davasında 4 sanığa 
beraat, 41 sanığın hükümle tahliye-
sine karar verilirken, 342 sanığa ise 
1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay ara-
sında değişen hapis cezası verildi. 
Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, 
adliyedeki salonların yetersiz olma-

sı sebebiyle Meram ilçesindeki Fa-
tih Sultan Mehmet Spor Salonu’nda 
hazırlanan duruşma salonunda gö-
rülen davada karar verildi. Duruş-
maya tutuklu ve tutuksuz sanıkla-
rın yanı sıra sanıkların avukatları 
ve aileleri de katıldı. Mahkemede 
4 sanığın beraatına, 41 sanığın hü-
kümle tahliyesine karar verilirken, 
hayatını kaybeden bir sanığın da 
dosyasının düşürülmesine karar 
verildi. Firari 127 sanığın dosyası 
ise dava kapsamından çıkarıldı. Du-
ruşmada 8 sanık ‘yardım’, 2 sanık 
‘örgüt yöneticiliği’, 332 sanık ise 
‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ 
suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 
6 ay arasında değişen hapis cezası-
na çarptırıldı.

MAK TİMİ DAVASI 
Darbe girişimi gecesi Moda 

Deniz Kulübü’nü basan Muharebe 
Arama Kurtarma (MAK) timinin 
bulunduğu iki helikoptere Konya 
3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
silah ve mühimmat yükleyen 29’u 
tutuklu 31 askerin ‘anayasal dü-
zeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ 
suçundan yargılandığı dava Konya 
6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ya-
pıldı. 16 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün 
ile 19 yıl 4 ay 15 gün arasında de-
ğişen hapis cezaları verildi.  FETÖ/
PDY’ye ilişkin davada, 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığı ile Muharebe Arama 
Kurtarma (MAK) timinde görev ya-
pan 7’si tutuklu 31 sanıktan 16’sına 
6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 
gün arasında değişen hapis cezası 
verildi. Konya 6. Ağır Ceza Mahke-
mesindeki duruşmaya, tutuklu ve 
tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ile 
taraf avukatları katıldı. Duruşma-
da, dinlenemeyen bazı sanıkların 
dinlenmesinin ardından mahkeme 
heyetince 16 sanığa “FETÖ/PDY si-
lahlı terör örgütüne üye olmak” ve 
“darbeye teşebbüse yardım” suçla-
rından 6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 
4 ay 15 gün arasında hapis cezasına 
çarptırdı. Mahkeme heyeti 15 kişi-
nin ise beraatına hükmetti. Heyet, 
tutuklu 7 sanıktan, aralarında eski 
Filo Komutanı Pilot Kurmay Yarbay 
Ahmet Tarık Aydın’ın da bulundu-
ğu 3 sanığı, cezaevinde kaldıkları 
süreyi göz önüne alarak tahliye etti, 
tutuksuz yargılanan sanıklardan 
4’ünün tutuklanmasına karar verdi. 
Böylece tutuklu sayısı 8’e yükseldi. 
Mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuk-
suz sanıkların mal varlığı üzerinde 
bulunan tedbirin kaldırılmasını ka-
rarlaştırdı.

FETÖ davaları kapsamında eski 
Konya Vali Yardımcısı Ejder Sarıçi-
çek, 7 yıl 6’şar ay hapse mahkum 
edildi. Derebucak Kaymakamı Hay-
dar Köktaş’a ise 3 yıl hapis cezası 
verildi. 

FETÖ İLE İLİŞKİLİ OLANLAR, 
ÇIKARILAN KHK’LARLA KAMU 
GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ 

FETÖ darbe girişiminin gerçek-
leştirildiği 15 Temmuz 2016’nın 
ardından geçen 2 yıllık zaman süre-
since yayımlanan KHK’lar ile FETÖ 
ile ilişiği bulunan çok sayıda kişi 
kamudan atıldı. Mücadelenin daha 
hızlı ve etkin bir şekilde yürütülme-
si amacıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Olağanüstü Hal’i 
(OHAL) kabul etti ve OHAL’in uza-
tılması yoluna gidildi. OHAL kapsa-
mında çok sayıda Kanun Hükmün-
de Kararname (KHK) yayımlanarak, 
FETÖ ile ilişiği bulunan binlerce kişi 

kamudan ihraç edildi. Konya’da da 
geçen 2 yıllık süre zarfında çıkarı-
lan, 667, 668, 669, 672, 675, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 
685, 686, 689, 690, 692, 695, 696,  
689, 690 ve 701 sayılı KHK’lar ile 
çeşitli kurum ve kuruluşlardan 
FETÖ/PDY ile ilişkili ve iltisaklı bin-
lerce kişi atıldı. 

31 TEMMUZ 2016: Yayınlanan 
669 sayılı KHK ile TSK’dan bin 389 
askeri personel ihraç edildi. İhraç 

edilenler arasında Konya Jandar-
ma Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Timurcan Ermiş, Konya Jandarma 
Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı 
Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu, 
Konya Jandarma Bölge Komutan-
lığı Yüzbaşı Hüseyin Koç, Konya 
Sarayönü İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Seyfullah Aydın da var. 

17 AĞUSTOS 2016: Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 670 sayılı Ka-
nun Hükmü’nde Kararname kap-
samında Türkiye genelinde 2 binin 
üzerinde kamu çalışanı görevden 
alınırken, Konya’da da 25 kamu ça-
lışanının görevine son verildi

1 EYLÜL 2016: Resmi Gaze-
te’de yer alan 672 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Kon-
ya’da 516’sı öğretmen olmak üzere 
600’ün üzerinde memur görevden 
alındı

29 EKİM 2016: 675 Sayılı KHK 
ile Konya’da 270 kişi ihraç edildi. 
Selçuk Üniversitesi’ne devredilen 
Mevlana Üniversitesi de kanunen 
kapatılmış oldu.

22 KASIM 2016: 677 ve 678 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararna-
meler ile 15 bin 653 kamu çalışanı 

hakkında ihraç kararı verildi. Kon-
ya’da ise 101 kişi kamudan atıldı, 3 
kişi göreve iade edildi. 

6 OCAK 2017: OHAL kapsa-
mında 3 yeni KHK yayınlandı. 679, 
680 ve 681 nolu kararnameler ile 
Konya’da 113 kişi kamu görevin-
den atıldı. Daha önceki KHK ile 
Konya’da kamudan atılan 4 kişi de 
yeniden görevine iade edildi.

17 TEMMUZ 2017: OHAL kap-
samında yayımlanan 692 Sayılı 
KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kişi 
kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi 
görevine iade edildi, 342 emekli 
TSK personelinin de rütbeleri alın-
dı. Konya’da ise 67 kişi kamu göre-
vinden ihraç edildi, atılan 3 kişi ise 

görevine iade edildi.
27 TEMMUZ 2017: 668 Sayı-

lı KHK ile Konya 3. Ana Jet Üssü 
Komutanlığı’nda görev yapan 1 ge-
neral, 16 subay ve 40 astsubay da 
ordudan ihraç edildi.

25 AĞUSTOS 2017: 693 sayılı 
KHK ile Konya’dan 5 kişi kamu gö-
revinden ihraç edilirken 3 kişi ise 
göreve iade edildi. 

24 ARALIK 2017: 695 Sayılı 
KHK kapsamında Konya’da farklı 
kurum ve kuruluşlarda olmak üzere 
33 kişi ihraç edilirken, 4 kişi görevi-
ne iade edildi.

29 NİSAN 2018: 689 ve 690 
Sayılı KHK ile Konya’da 33 kişi 
kamu görevinden çıkarıldı, 7 kişi de 
görevine iade edildi.

8 TEMMUZ 2018: 701 sayılı 
kanun hükmünde kararname: Son 
KHK ile Konya’dan 52 kişi görevin-
den ihraç edildi, 1 kişi de görevine 
iade edildi. 

VALİLİK KONYA’DAKİ 
FETÖ SORUŞTURMASI 

BİLANÇOSUNU AÇIKLADI 
Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-

gütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) soruşturması kapsa-
mında bugüne kadar 414 kişinin 
görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 650 
kişinin tutuklandığı ve 3 bin 91 ki-
şinin de devlet memurluğundan 
çıkarıldığı açıklandı. Konya Valili-
liğinden yapılan yazılı açıklamada, 
Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı 
gerekçesiyle 15 Mart 2018 tarihi 
itibariyle yasal işlem yapılan kişi 
sayısı açıklandı. Açıklamada, “15 
Temmuz darbe girişiminde FETÖ/
PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimiz-

de kamu kurum ve kuruluşların-
da çalışan personel ile ilgili olarak; 
görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 
414, tutuklanan kişi sayısı 2 bin 
650, devlet memurluğundan çıka-
rılan kişi sayısı 3 bin 91’dir. İlgililer 
hakkında yasal işlemlere hassasi-
yetle devam edilmektedir.” 
FETÖ’YLA İLİŞKİLİ OKUL, VAKIF VE 

DERNEKLER KAPATILDI 
Hain darbe girişiminin ardın-

dan, devletin tüm organlarında 
FETÖ’ye yönelik operasyonlar dü-
zenlendi, temizlik yapılmaya baş-
landı. OHAL kapsamında çıkarılan 
KHK’lar ile FETÖ mensubu olduğu 
tespit edilen çok sayıda kişi kamu 
kurumlarından atılırken, FETÖ ile 
ilişiği bulunan kurum ve kuruluş-
lar da kapatıldı. Bu kapsamda 15 
Temmuz’dan sonra çıkarılan 675, 
677, 678  Sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Konya’daki FETÖ ile 
bağlantılı vakıf ve dernekler kapa-
tılarak faaliyetleri durduruldu. Kon-
ya’da 23 vakıf ve dernek kapatılır-
ken, FETÖ’nün 18 eğitim kurumu 
da Milli Eğitim’e devrildi. 

FETÖ bağlantılı Büyükkoyun-
cu Hizmet Vakfı, Gevher Sultan 
Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık 
Vakfı Sayar Kültür Ve Eğitim Vakfı, 
Türk İlleri  Eğitim Ve Kültür Vak-
fı, Konya Aktif Çalışanlar Derneği, 
Konya Sağlık Mensupları Derneği, 
Anadolu Sanayici Ve İşadamları Fe-
derasyonu Aktif İşadamları Ve Sa-
nayiciler Derneği, Anadolu Teknik 
Elemanlar Derneği, Denge Hukuk-
çular Derneği, Gaye Eğitim Gönül-
lüleri Derneği, Konya Avrupa Birliği 
Çalışmaları Merkezi Derneği, Kim-
se Yok Mu Dayanışma Ve Yardım-
laşma Derneği Konya Şubesi, Bir 
Hayalim Var Tamamlayıcı Tıp Eği-
tim Sağlık Kültür Ve Çevre Derne-
ği, Konya Aile Hekimleri Derneği, 
Çeltik Sürdürülebilir Yaşam Derne-
ği, Özel Büyükkoyuncu Mezunları 
Derneği, Mevlana Üniversitesi Spor 
Kulübü Derneği, Asrın Gençliğini 
Aydınlatma ve Dayanışma Derneği, 
Genç Nida İlim Kültür Dayanışma 
Yardımlaşma Derneği, İlke ve Hu-
zur Eğitim Öğretim Kültür Sosyal 
Yardımlaşma Dayanışma Derneği, 
Selam Eğitim ve Yardımlaşma Der-
neği, Umde Eğitim Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği kapatıldı. 

FETÖ bağlantılı Akşehir Özel 
Reyhan İlkokulu, Akşehir Özel 
Reyhan Ortaokulu, Beyşehir Özel 
Gönül İlkokulu, Beyşehir Özel Gö-
nül Ortaokulu, Ereğli Özel Merve 
Şahika İlkokulu, Ereğli Özel Merve 
Şahika Ortaokulu, Ilgın Özel Süm-
bül İlkokulu, Ilgın Özel Sümbül 
Ortaokulu, Meram Özel Merve Me-
ram Abdullah Aymaz İlkokulu, Me-
ram Özel Merve Meram Abdullah 
Aymaz Ortaokulu, Selçuklu Özel 
Merve Mehmet Özdemir İlkoku-
lu, Selçuklu Özel Merve  Selçuklu 
Abdullah Aymaz Ortaokulu, Seydi-
şehir Özel Kazım Cingöz İlkokulu, 
Seydişehir Özel Kazım Cingöz Orta-
okulu, Karatay Özel Merve  Güven-
taş Fen Lisesi, Karatay Özel Merve 
Güventaş Anadolu Lisesi, Selçuklu 
Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Li-
sesi, Selçuklu Özel Merve Büyükko-
yuncu Anadolu  Lisesi Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devredildi. 
n HASAN AYHAN

Konya’da da geçen 2 yıllık süre zarfında 
çıkarılan, 667, 668, 669, 672, 675, 677, 678, 
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 689, 
690, 692, 695, 696,  689, 690 ve 701 sayılı 

KHK’lar ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan FETÖ/
PDY ile ilişkili ve iltisaklı binlerce kişi atıldı

FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında bugüne 

kadar 414 kişi görevden 
uzaklaştırıldı, 2 bin 

650 kişi tutuklandığı 
ve 3 bin 91 kişi de 

devlet memurluğundan 
çıkarıldı. FETÖ ile 

bağlantılı 23 vakıf ve 
dernek kapatıldı, 18 

okul Milli Eğitim’e 
devredildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Meydanlara çıkın” açıklamasının ardından Türk Milleti tarafından geri püskürtülen hain darbe girişimini gerçekleştirenler tutuklanarak, yargılandı. Konya’da 500 kişilik duruşma salonu hazırlandı, 342 sanığa hapis cezası verildi.
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

p UNİVERSAL TORNA 
PRES USTALARI ve
İyi derecede İngilizce bilen, 

p MAKİNA MÜHENDİSİ 
alınacaktır.

Adres: 3. OSB Kayacık Mah. İhsandede Cad. 9. Sok. D:33, Selçuklu/Konya

Tel: 0 332 345 48 20
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr
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m LABORATUAR TEKNİKERİ
m GRANÜL MAKİNE 

OPERATÖRÜ
VE

m VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere ;

BAYAN
BAKLAVACI

alınacaktır.

Adres: Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi 
Caddesi No: 1/A Meram/KONYA
İrtibat: 0332 320 11 22

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KARAMEL PASTA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TALAŞLI İMALAT
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;

KALİTE KONTROL ELEMANI
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son 
kontrol elemanları;

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

ADRES : 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA   
TEL : 0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78
e-mail : www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

ZAYİ
6 Temmuz 2018 
tarihinde Nüfus 
Cüzdanımı ve 
B Sınıfı Sürücü 
Belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

ÖMER BAŞPINAR

Z-367



 14 TEMMUZ 2018 11HABER - İLAN

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

Motosiklet ve bisiklet imalatı yapan firmamız 
bünyesinde istihdam edilmek üzere;

VASIFLI-VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Büyük Kayacık Mh. Konya
4. Organize Sanayi Böl. 407.Nolu
Sk. No: 7 Selçuklu / KONYA

(+90) 850 303 42 00

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.  
bünyesinde Gıda Temizlik ve Kozmetik Sektöründe bayilik-
leri bulunan firmamızda görevlendirilmek üzere,  

  • Depo içerisinde çalışacak,
  • 21 – 40 yaş arası,
  • Askerliğini yapmış,

BAY DEPO
PERSONELLERİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

l  VASIIFLI RESTORAN MÜDÜRÜ
l   ŞEF GARSON
l  GARSON
l   KOMİ
l   AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARI
l   USTABAŞI ARANMAKTADIR

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

‘Çocuğa tokat atma’ cinayetinde 25 yıl hapis
Amcasının oğlu Muhammed El 

Ahmed’i (23) bıçaklayarak öldürdüğü 
suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suri-
yeli Hasan El Ahmed (22), 25 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 6 Haziran tarihinde 
merkez Meram İlçesi Sahibi Ata Ma-
hallesi Altay Sokak’ta meydana geldi. 
İddiaya göre Türkiye’ye göç etmeden 
önce Suriye’de aralarında husumet 
bulunan Muhammed El Ahmed, olay 
günü küçük yaştaki kardeşine tokat 
attığını ileri sürdüğü amcasının oğlu 
Hasan El Ahmed’in evine elinde bı-
çakla giderek, kardeşine neden to-
kat attığını sordu. Yanında bulunan 
arkadaşları da tartışmaya karışınca, 
Hasan El Ahmed amcasının oğlu Mu-

hammed El Ahmed’in elindeki bıçağı 
alarak, göğsüne sapladı. Ambulansla 
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılan Muhammed El Ahmed ya-
pılan tüm müdahaleye rağmen yaşa-
mını yitirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan 
Konya Cinayet Büro Amirliği ekiple-
ri, olaya karışan 4’ü 18 yaşından kü-
çük 8 kişiyi tespit edip gözaltına aldı. 
Sorgusunda kuzenini öldürdüğünü 
itiraf eden Hasan El Ahmed, kuzeni-
nin elinde bıçak olduğunu, kendisinin 
önce davranarak onu bıçakladığını 
söyledi. Hasan El Ahmed çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanırken, diğer 7 
şüpheli ise adli kontrol kararıyla ser-
best bırakıldı.

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davanın son du-
ruşmasına sanık Hasan El Ahmed ve 
avukatı hazır bulundu. Son sözü soru-
lan El Ahmed, ‘Pişmanım’ dedi. Sanık 
ve sanık avukatının savunmalarının 
ardından kararını açıklayan mahke-
me heyeti, Hasan El Ahmed’i ‘kasten 
adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis 
cezasına çarptırdı. n İHA 
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SIRA 
 NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ BUCAK/ MAH./KÖY CAD./SOK./ MEVKİİ KAPI  

NO ADA PARSEL  ALAN  
(m²) CİNSİ

MUHAMMEN 
AYLIK 

 BEDEL  (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT VE  
EK TEMİNAT 

 TOPLAMI  (TL)

İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

1 421010050006 Konya Selçuklu Horozluhan Malkoç Sk. 8 16480 1 17 Dükkan 550.00 1,518.00 26/07/2018 10:00
2 421010089000 Konya Selçuklu Hocacihan Bozkırlı Sk. 20099 4 2832.04 Arsa 62.00 172.00 26/07/2018 10:00
3 421010135000 Konya Selçuklu Sille Baraj Cd. 29533 1 54.74 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
4 421010136000 Konya Selçuklu Sille Baraj Cd. 29534 4 189.02 Arsa 15.00 42.00 26/07/2018 10:00

5 421010139000 Konya Selçuklu Bosna Hersek Hatemoğlu sok 
Hizmetkent Sit. 51.Bl. 1/3 16013 3 100.00 Apartman Dairesi 550.00 1,518.00 26/07/2018 10:00

6 421250053004 Konya Karatay Akçeşme Melike Hatun Çarşısı 126 17658 1 16.49 Dükkan 202.00 558.00 26/07/2018 10:00
7 421250091016 Konya Karatay Şemsi Tebrizi 1. Vakıf İşhanı 109 225 33 30.00 Büro 498.00 1,375.00 26/07/2018 10:00
8 421250101000 Konya Karatay Nakipoğlu Hacıhasanbaşı Cd. 30791 1 977.35 Arsa 230.00 635.00 26/07/2018 10:00
9 421250116000 Konya Karatay Aziziye Mevlana Cad. (Turistik Çarşı) 838 292 16.00 Depo-Dükkan 250.00 690.00 26/07/2018 10:00
10 421250124000 Konya Karatay Sarıyakup Mahmutdede Sk. 5199 168 823.19 Arsa 25.00 69.00 26/07/2018 10:00
11 421250125000 Konya Karatay Sarıyakup Mahmutdede Sk. 5199 169 44.36 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
12 421250126000 Konya Karatay Sarıyakup Mahmutdede Sk. 5199 170 88.47 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
13 421250132000 Konya Karatay Aziziye Kadılar-1 Sk. (Form İşhanı) 4/102 5618 116 328.68 Büro 500.00 1,380.00 26/07/2018 10:00
14 422250164002 Konya Karatay Şemsi Tebrizi Öziş Hanı 36 2677 64 22.75 Dükkan 200.00 552.00 26/07/2018 10:00
15 422250307000 Konya Karatay Fevziçakmak 10589. 16294 1 3421.31 Arsa 1,000.00 2,760.00 26/07/2018 10:00
16 426250074000 Konya Karatay K.Dedeçeşme 5161 88 1200.96 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
17 421260079001 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 2 896 1 11.73 Dükkan 145.00 401.00 26/07/2018 10:00
18 421260079008 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 9 896 1 16.00 Dükkan 191.00 528.00 26/07/2018 10:00
19 421260079011 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 12 896 1 12,00 Dükkan 175.00 483.00 26/07/2018 10:00
20 421260079012 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 13 896 1 12,00 Dükkan 175.00 483.00 26/07/2018 10:00
21 421260079013 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 14 896 1 24.00 Dükkan 320.00 884.00 26/07/2018 10:00
22 421260079015 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 16 896 1 12.00 Dükkan 125.00 345.00 26/07/2018 10:00
23 421260079017 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 20 896 1 33.00 Dükkan 300.00 828.00 26/07/2018 10:00
24 421260079083 Konya Meram Şükran 2. Vakıf İşhanı 117 896 1 11.90 Dükkan 181.00 500.00 26/07/2018 10:00
25 421260079096 Konya Meram Şükran 2.Vakıf İşhanı 130 896 1 12.00 Dükkan 160.00 442.00 26/07/2018 10:00
26 421260104000 Konya Meram Alavardı Dikkaya Sk. 17871 2 360.50 Arsa 20.00 56.00 26/07/2018 10:00
27 421260135000 Konya Meram Dere 2866 16900.00 Tarla 62.00 172.00 26/07/2018 10:00
28 421260138000 Konya Meram Dere Camiikebir Elektrik Cd. 2865 500.00 Arsa 7.00 20.00 26/07/2018 10:00
29 421260221000 Konya Meram Kayalı 110 76 329.55 Arsa 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
30 421260226000 Konya Meram Alavardı Yaka Cd. 26789 1 6726.82 Arsa 2,000.00 5,520.00 26/07/2018 10:00
31 421260237000 Konya Meram Selam Taburlar Sk. 4656 120 2268.76 Arsa 500.00 1,380.00 26/07/2018 10:00
32 421260294000 Konya Meram Lalebahçe Merhaba Sk. 26456 4 1907.93 Arsa 50.00 138.00 26/07/2018 10:00
33 421260328000 Konya Meram Harmancık Musalar Sk. 26474 24 700.00 Arsa 165.00 456.00 26/07/2018 10:00
34 421260457000 Konya Meram Şükran Kale Sk. 290 2 173.67 Arsa 25.00 69.00 26/07/2018 10:00
35 421260460000 Konya Meram Şükran Karaağçlar Sk. 284 22 155.08 Arsa 165.00 456.00 26/07/2018 10:00
36 421260466000 Konya Meram Sahipata Mümine Hatun Sk. 293 48 116.04 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
37 421260467000 Konya Meram Sahipata Adalet Sk. 293 47 164.39 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
38 421260487000 Konya Meram Çarıklar Çat Yolu 39084 103 61620.70 Tarla 72.00 199.00 26/07/2018 10:00
39 421260488000 Konya Meram Yaylapınar Süleymaniye 27669 62 27702.72 Tarla 291.00 804.00 26/07/2018 10:00
40 426260020000 Konya Meram Batı Hadimi Sarıtepe Sk. 17288 1 2000.00 Arsa 50.00 138.00 26/07/2018 10:00
41 426260067000 Konya Meram Batıhadimi Demir Sk. 21024 6 2470.22 Arsa 25.00 69.00 26/07/2018 10:00
42 426260070000 Konya Meram Batıhadimi Küçükkovanağzı Cd. 17191 3 6333.80 Arsa 100.00 276.00 26/07/2018 10:00
43 426020091000 Konya Akören Kayasu Hüyükardı 106 109 1,043.00 Tarla 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
44 426020092000 Konya Akören Kayasu Hüyükardı 106 126 1,025.00 Tarla 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
45 421030011000 Konya Akşehir Nasreddin Yumurtacı Sk. 17 259 5 49.03 Dükkan+2 Büro/Mesken 1,500.00 4,140.00 26/07/2018 10:00
46 421040002000 Konya Altınekin Koçyaka Zulmanda Hanı 1 0 2365 10400.00 Han-Zulmanda Hanı 62.00 172.00 26/07/2018 10:00
47 421040003000 Konya Altınekin Sarnıç 1 2327 55.00 Oda 5.00 14.00 26/07/2018 10:00
48 421040005000 Konya Altınekin Dedeler Dedeler Cd. 83 4298 116.00 Han-Dedeler Hanı 25.00 69.00 26/07/2018 10:00
49 421060026000 Konya Beyşehir Aşağıesence 8229 55.00 Arsa 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
50 421060030000 Konya Beyşehir Başgöze Tepetarlası 126 1 13381.82 Tarla 20.00 56.00 26/07/2018 10:00
51 421060049000 Konya Beyşehir Başgöze Tepetarlası 126 2 6761.68 Tarla 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
52 421060090000 Konya Beyşehir Karahisar Taşlıca 2066 3120.00 Tarla 7.00 20.00 26/07/2018 10:00
53 421060091000 Konya Beyşehir Karahisar Taşlıca 2065 2680.00 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
54 421060092000 Konya Beyşehir Karahisar Bozyer 11 1200.00 Tarla 3.00 9.00 26/07/2018 10:00
55 421060093000 Konya Beyşehir Karahisar Akçapınarüstü 2146 2040.00 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
56 421060094000 Konya Beyşehir Karahisar Hüyükönü 2392 620.00 Tarla 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
57 421060095000 Konya Beyşehir Karahisar Kumyeri 2573 1420.00 Elmalık 5.00 14.00 26/07/2018 10:00
58 421060096000 Konya Beyşehir Karahisar Bucakiçi 3380 1720.00 Tarla 5.00 14.00 26/07/2018 10:00
59 421060097000 Konya Beyşehir Karahisar Kumyeri 4874 1680.00 Elmalık 5.00 14.00 26/07/2018 10:00
60 421070001000 Konya Bozkır Bozkır-Merkez Konya Yolu 303 98 4,892.11 Arsa 30.00 83.00 26/07/2018 10:00
61 421080004000 Konya Cihanbeyli Kırkışla Bozdağ 163 2 18700.00 Han ve Arsası (Tarla) 50.00 138.00 26/07/2018 10:00
62 421090005001 Konya Çumra İzzetbey 46/B 64 36 31.00 Dükkan 300.00 828.00 26/07/2018 10:00
63 421090005003 Konya Çumra İzzetbey Kuşkonmaz 46/D 64 36 58.90 Dükkan 363.00 1,002.00 26/07/2018 10:00
64 421090007000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 170 9 70.12 Arsa 1.00 3.00 26/07/2018 10:00
65 421090008000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 170 10 76.17 Arsa 1.00 3.00 26/07/2018 10:00
66 421090009000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 117 7 190.94 Arsa 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
67 421090011000 Konya Çumra Meydan Kumanlar Sk. 917 25 653.00 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
68 421090012000 Konya Çumra Meydan Osmanlı Cd. 886 4 462.00 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
69 421110001000 Konya Doğanhisar Pazar Karasu 168 18 2826.00 Tarla 9.00 25.00 26/07/2018 10:00
70 421110002000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane 192 47 228.57 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
71 421110003000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane 192 43 299.88 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
72 421110007000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar 192 48 217.23 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
73 421110008000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar 192 49 224.57 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
74 421110009000 Konya Doğanhisar Pazar Kemanyakası 178 24 4878.00 Tarla 15.00 42.00 26/07/2018 10:00
75 421110010000 Konya Doğanhisar Pazar Bozyar 171 88 6246.00 Tarla 60.00 166.00 26/07/2018 10:00
76 421110016000 Konya Doğanhisar Pazar Kavaklı Harım 158 98 1697.00 Tarla 8.00 23.00 26/07/2018 10:00
77 421110017000 Konya Doğanhisar Pazar Kemanyakası 178 17 3296.00 Tarla 7.00 20.00 26/07/2018 10:00
78 421110018000 Konya Doğanhisar Pazar Karasu 166 5 1502.69 Tarla 9.00 25.00 26/07/2018 10:00
79 421110020000 Konya Doğanhisar Şıh Haraplar 60 6 1410.64 Tarla 9.00 25.00 26/07/2018 10:00
80 421110021000 Konya Doğanhisar Yenice Akyer 129 716 1575.55 Tarla 15.00 42.00 26/07/2018 10:00
81 421110022000 Konya Doğanhisar Çebişli 7173 14800.00 Tarla 47.00 130.00 26/07/2018 10:00
82 421110024000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 141 2809.06 Tarla 9.00 25.00 26/07/2018 10:00
83 421110030000 Konya Doğanhisar Yenice Göktaş 140 13 2977.54 Tarla 9.00 25.00 26/07/2018 10:00
84 421110031000 Konya Doğanhisar Kurtludere Kurtludere 77 22 8810.13 Tarla 20.00 56.00 26/07/2018 10:00
85 421110045000 Konya Doğanhisar Çebişli Çebişli 7059 23400.00 Tarla 50.00 138.00 26/07/2018 10:00
86 421110046000 Konya Doğanhisar Şıh Boğulgan Yakası 42 1 2204.25 Tarla 7.00 20.00 26/07/2018 10:00
87 421110049000 Konya Doğanhisar Şıh Boğulgan Yakası 42 62 2002.04 Tarla 14.00 39.00 26/07/2018 10:00
88 421110051000 Konya Doğanhisar Şıh İnceyol 56 88 1005.42 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
89 421110053000 Konya Doğanhisar Baş 217 3 443.87 Bahçe 19.00 53.00 26/07/2018 10:00
90 421110056000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 235 900.00 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
91 421110059000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 239 2400.00 Tarla 7.00 20.00 26/07/2018 10:00
92 421110062000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 155 3100.00 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
93 421110063000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 1 1974.64 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
94 421110066000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 112 1995.19 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
95 421110067000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 146 1913.77 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
96 421110068000 Konya Doğanhisar Yenice Akyer 129 43 1498.35 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
97 421110070000 Konya Doğanhisar Hürriyet Karaağa 3867 1512.19 Kuyu ve Arsası 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
98 421110072000 Konya Doğanhisar İlyaslar Çaypınarı 116 10 756.96 Tarla 5.00 14.00 26/07/2018 10:00
99 421300001000 Konya Emirgazi Yamaç 328 1750.00 Tarla 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
100 421140001000 Konya Hadim Armağanlar Ayrıkyol Cd. 215 33 194.09 Arsa 10.00 28.00 26/07/2018 10:00
101 421150023000 Konya Hüyük Çavuş 2366 5725 2 adet Kaplıca ve Arsası 65.00 180.00 26/07/2018 10:00
102 421160019041 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 39 132 6 6.35 Dükkan 175.00 483.00 26/07/2018 10:00
103 421160019043 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 38 132 6 6.35 Dükkan 170.00 470.00 26/07/2018 10:00
104 421160019044 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 23 132 6 4.70 Dükkan 162.00 448.00 26/07/2018 10:00
105 421160019052 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 27 132 6 4.88 Dükkan 140.00 387.00 26/07/2018 10:00
106 421160019055 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 32 132 6 6.04 Dükkan 150.00 414.00 26/07/2018 10:00
107 421160019057 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 31 132 6 6.04 Dükkan 161.00 445.00 26/07/2018 10:00
108 421160019061 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı Avlu-4 132 6 63.00 Dükkan 3,500.00 9,660.00 26/07/2018 10:00
109 421160020000 Konya Ilgın Yukarıçiğil Aşağıöz 134 6 18077.41 Tarla 100.00 276.00 26/07/2018 10:00
110 422190014059 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-15 162 1.2.5.6 61.00 Dükkan 363.00 1,002.00 26/07/2018 10:00
111 422190014060 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-14 162 1.2.5.6 61.00 Dükkan 390.00 1,077.00 26/07/2018 10:00
112 422190014062 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-12 162 1.2.5.6 61.00 Dükkan 390.00 1,077.00 26/07/2018 10:00
113 422190014071 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 2-4/E 162 1.2.5.6 12.50 Dükkan 250.00 690.00 26/07/2018 10:00
114 422190014072 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 2-4/F 162 1.2.5.6 12.50 Dükkan 250.00 690.00 26/07/2018 10:00
115 421220010000 Konya Seydişehir Hacıseyitali 208 Sk. 4 448 60 93.00 Dört Katlı Kargas Bina 2,250.00 6,210.00 26/07/2018 10:00
116 421220012000 Konya Seydişehir Bostandere 3954 3,300.00 Tarla 140.00 387.00 26/07/2018 10:00
117 681010051000 Aksaray Merkez Kazıcık Balık Köyü Arkı 70 5650.00 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
118 681010112000 Aksaray Merkez Şifahane 3343 30 546.00 Arsa 17.00 47.00 26/07/2018 10:00
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119 681010115000 Aksaray Merkez Yalman Taşkesti 1685 6700.00 Tarla 13.00 36.00 26/07/2018 10:00
120 681010116000 Aksaray Merkez Yalman Handağı 176 5000.00 Tarla 9.00 25.00 26/07/2018 10:00
121 681010117000 Aksaray Merkez Kargın Ketir 586 5200.00 Tarla 6.00 17.00 26/07/2018 10:00
122 681010191000 Aksaray Merkez Hasas 13. Bulvar 7226 13 2013.00 Arsa 50.00 138.00 26/07/2018 10:00
123 681070002000 Aksaray Gülağaç Düğüz Köycivarı 250 2900.00 Tarla 4.00 12.00 26/07/2018 10:00
124 681070006000 Aksaray Gülağaç Bekarlar Hürriyet-Köyiçi 182 2 1,429.00 Arsa 16.00 45.00 26/07/2018 10:00
125 686060075000 Aksaray Eskil Böğet Değirmen Civarı 798 9900.00 Tarla 17.00 47.00 26/07/2018 10:00
126 701010205000 Karaman Merkez Zembilli 736. Sk 2837 2 537.00 Arsa 15.00 42.00 26/07/2018 10:00
127 701010206000 Karaman Merkez Zembilli Ahmet Yesevi Cd. 2837 8 607.00 Arsa 15.00 42.00 26/07/2018 10:00
128 701010207000 Karaman Merkez Zembilli Ahmet Yesevi Cd. 2837 9 548.00 Arsa 15.00 42.00 26/07/2018 10:00
129 701010208000 Karaman Merkez Zembilli Ahmet Yesevi Caddesi 2837 10 1059.00 Arsa 25.00 69.00 26/07/2018 10:00
130 701010209000 Karaman Merkez İhsaniye 201 1 168.85 Arsa 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
131 701010210000 Karaman Merkez İhsaniye 216 150 987.44 Bağ Arsası 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
132 701010214000 Karaman Merkez Kırbağı 4233 1 13000.00 Arsa 30.00 83.00 26/07/2018 10:00
133 701020001000 Karaman Ayrancı Pınarkaya 149 12 1750.00 Kavaklık 2.00 6.00 26/07/2018 10:00
134 701030007000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 181 72 1067.28 Tarla 4.00 12.00 26/07/2018 10:00
135 701030008000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 173 12 1164.40 Tarla 4.00 12.00 26/07/2018 10:00
136 701030009000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 162 88 1924.28 Tarla 4.00 12.00 26/07/2018 10:00
137 701050001000 Karaman Başyayla Kirazlı Yayla 127 10 3401.28 Tarla 40.00 111.00 26/07/2018 10:00

138 Mehmet 
Postalcı Vakfı Konya Karatay Nakipoğlu Hacıhasanbaşı Cd. 41 22244 16 70.00 Mesken 200.00 552.00 26/07/2018 10:00

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 837383

12’İNCİ SAYFADAKİ 837383 NOLU İLANIN DEVAMI

1- Listede bulunan Vakıf taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif 
usulüyle, sözleşme tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği 
her yıl için TÜİK’çe belirlenen ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim%) oranı, kiralananın durumu 
ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacaktır. 
2- Gayrimenkullerin ihalesi 26/07/2018 günü saat 10:00’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü,  Şemsi 
Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No:33 Kat:3’te bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.
3- İsteklilerden 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince istenecek belgeler; 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat adresi beyanı, geçici ve ek teminat makbuzu. 
b) Şirket olarak katılacaklar için; Şirket ortaklarının hisse durumları, şirketteki görevlerini belirten son 
durum gösterir ticari sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket 
ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi, yetki belgesini, 
şirketlerin kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul 
ettiklerini gösterir taahhütname, geçici ve ek teminat makbuzu. 
c) Dernek olarak katılacaklar için; Yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, 
geçici ve ek teminat makbuzu. 
4- İsteklilerin 3. maddede istenilen belgelerle birlikte 26/07/2018 günü saat: 10:00’a kadar Bölge 
Müdürlüğümüze ait; Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesinde bulunan 
TR 5700015 00158007295184422 no’lu hesaba Geçici ve Ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. 
Teminatlar limit içi süresiz teminat mektubu olarak da kabul edilecektir.
5- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde 
ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici ve ek teminat,  Bütçe Kanunu hükümleri gereğince İdare Bütçesine 
irat kaydedilecektir.
6- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb.bütün masraflar kiracıya aittir. 
Sözleşmeden sonra binalı taşınmazın; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları 
tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalanması zorunludur.
7- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup, Kiracının İdareden izin almak suretiyle 
taşınmazda yapacağı her türlü işin masrafı yine kiracı tarafından karşılanır, taşınmazı boşalttığı durumda 
yaptığı her türlü işlerin tamamı Vakfa terk ve teberru edilir. İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz malı 
masrafları kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar 
ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. İdareden izin alınmak suretiyle Kiracı, Elektrik ve Su abonesini 
kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracak olup, ruhsat, 

elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamaması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. Geçici ve Ek Teminat 
sözleşme yapıldıktan sonra iade edilecektir.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka 
Hesap Numaralarına aktarılacaktır.Banka Hesap Numaraları olmayanların herhangi bir bankadan hesap 
açtırması gerekmektedir. İdaremiz gayrımenkulleri kira STOPAJ vergisinden muaftır.
8- Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili İdareye verilen dilekçelere duyuru mahiyetinde olup, talipliler taşınmazı 
görmüş/görerek ihaleye girmiş sayılır.
9- Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde 
ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.Genel ve Özel Şartlar mesai saatleri 
içerisinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama bürosunda görülebilir.
10- İhale listesinin; 46, 48, 101, 102-107, 110-114. sıradaki taşınmazlar Eski Eser tescilli olup, kiracı bu 
konuda düzenlenen Eski Eser Teknik Şartnamesi hükümlerine uymak zorundadır.  
11- İbadethanelere 200 metreden yakın olan taşınmazlar Kafe, Kıraathane, Müzik Evi vb. gürültü işlerde 
kullanılmayacaktır. 
12- İhale Komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi 
istediği sırada yapmakla serbesttir. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 
13- Listenin; 19 ve 20. sırasındaki dükkanların arası açık olduğundan İdaremizce mevcut haliyle kiraya 
verilecek olup, kiracının sözleşmesi bittiğinde İdarenin istemesi halinde dükkanların projesindeki haline 
getirmek zorundadır. 
14- İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olanın ihale uhdesinde kalsa dahi sözleşme yapılmayacaktır. 
15- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına 
kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, 
ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
16- Kiracı kiraladığı Vakıf taşınmazları mevcut haliyle kiralar. İdareden izin almak kaydıyla yapacağı her 
türlü iş ve işlemler Vakfa terk ve teberru etmiş sayılır, İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz malı masrafları 
kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı 
ayrıca ödemeye zorunludur.
17-  Açık teklif usulü ile yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün süreyle pazarlık ihalesine 
bırakılacak olup, bu hususta İdaremizden bilgi alınabilir.
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Yeni sistemle ilgili hekimler olarak beklentilerini açıklayan Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr.Seyit Karaca, “Hekimler açısından bir diğer sıkıntılı konu üst birlik yapılanmasıdır. Şar-
latanlığın önlenmesi açısından meslek odaları yapılanması ve kanunu yeniden ele alınmalı” dedi

‘TTB Kanunu yeniden 
ele alınıp düzenlenmeli’

Konya Tabip Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr.Seyit Karaca, Cum-
hurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile 
yeni açıklanan ve göreve başlayan 
kabine hakkında  görüşlerini ka-
muoyu ile paylaştı. Dr. Karaca, “24 
Haziran seçimleri, vatandaşlarımı-
zın, yüksek katılımı ile son derece 
demokratik bir şekilde yapıldı ve 
ülkemiz yeni yönetim sistemi olan 
Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi 
ile yönetilmek üzere, vatandaşları-
mızın tercihleri neticesinde, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Başkanlığın-
da kurulan kabine ile yeni bir dö-
neme girdik. Ülkemiz, milletimiz ve 
insanlık için hayırlı olmasını dileriz. 
Vatandaşa doğrudan temas eden, 
sağlık, eğitim, tarım gibi alanlar 
başta olmak üzere kabine şekillen-
dirilmesinde Sayın Cumhurbaşka-
nımızın tercihlerinin, “sistemin hızlı 
karar verici ve sorunları hızla çözü-
cü” yönüne odaklanıldığının işaret-
lerini taşımaktadır. Tüm Bakanla-
rımıza da hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. İnsanımıza ve insanlığa 
hizmet noktasında muvaffakiyetler 
dileriz” dedi. 

SAĞLIĞA DAİR BAZI 
DEĞERLENDİRMELER

Karaca, “Bu vesile ile sağlık ala-
nına ilişkin bazı değerlendirmeler 
yapmak isteriz. Öncelikle 24 Hazi-
ran seçimleri öncesinde yayınlanan 
AK Parti beyannamesinde sağlıkla 
ilgili önemli hacimde bir kısım, 16 
yılda yapılan icraatların zikredildiği 
bölümdü. Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanan beyanname ile 
ilgili kısaca değerlendirme yapacak 
olursak; Ülke için tek çivi çakana bile 
teşekkür… Öncelikle bu aziz mille-
tin bir ferdi olarak, memleketimiz 
için bir çivi çakan herkese olduğu 
gibi bu alanda iyiliklere imza atan en 
üst kademe siyasetçimizden, tüm 
bürokratlarımıza kadar herkese te-
şekkür ediyoruz. Eleştiri veya öneri 
getirmenin, yapılan güzellikleri gör-
memek anlamına gelmediğini ifade 
ediyoruz.

NELER YAPTIK, NELER 
YAPACAĞIZ BÖLÜMÜ… 

Sağlığa ayrılan bölümü oldukça 
hacimli görünüyor. Sağlık ile ilgili 
değerlendirme, 362 sayfalık beyan-
namenin yaklaşık 15 sayfasında yer 
bulmuş. Bunun en önemli nedeni 
elbette 16 yıldır tek başına iktidar 
olmanın avantajını kullanarak hızla 
uygulamaya konulan “Sağlıkta Dö-
nüşüm Programının” ortaya çıkar-
dığı icraatlar. Bu hususlar da, “Neler 
Yaptık” ve “Neler Yapacağız” gibi 
iki ana başlıkta değerlendirilmiş. 
Özellikle yapılanlar başlığı altında 
zikredilen çalışmalar sonrasında, si-
yaseten de karşılığını bulan “hasta 
memnuniyeti” oranlarındaki hızlı 
artış dikkat çekicidir. 

HASTA MEMNUNİYETİNE 
ODAKLANMAK…

Bu memnuniyet artışı ile ilgili 
olarak dikkat çekmek istediğimiz 
husus şudur:

Sağlık hizmeti, fiziki yapı, tek-
noloji ve ekip ile verilen üç ayaklı 
bir hizmettir. Elbette bu kalemlerin 
hepsinde finansman önemli rol oy-
nar. Kamu sağlık kurumları açısın-
dan, sabit yatırım olarak ta zikrede-
ceğimiz bina ve teknoloji yatırımları 
yanısıra, çalışan giderleri konusu ge-
nel bütçe ve sağlık kurumlarımızın 
döner sermayelerinden performans 
esaslarına göre karşılanmaktadır. 
Sabit sermaye yatırımları açısından 
son dönemde geliştirilen farklı bir 
kaynak modeli kamu-özel ortaklığı 
olarak özetlenen projelerdir. Bu sa-
yede ilk planda yapılması gereken 
sabit sermaye yatırımı, çoğunluğu 
dış kaynakla temin edilmek şartıyla, 
ortalama 25 yıla yayılacak şekilde 
kamu için zamana yayılan bir yatı-
rım yükü olarak oluşturulmuştur. 
Maliyeti bir kenara bırakırsak man-
tıklı görünmektedir. 

ARTIK, AYNI ZAMANDA ÇALIŞAN 
MEMNUNİYETİ ZAMANI…

Ama öncelikle bu kurumlarımı-
zı işletecek olan başta hekimlerimiz 
olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına 
ilişkin özlük hakları konusunda cid-
di çalışmalara ihtiyaç vardır. Hasta 
memnuniyeti ilk dönem dönüşüm 

programının ana hedefiydi ve sağlık 
çalışanları sayesinde son derece ba-
şarılı olarak uygulandı. Bu dönemde 
hasta memnuniyetinden taviz ve-
rilmeksizin çalışan memnuniyetine 
de odaklanma zamanıdır. Bu kap-
samda Cumhurbaşkanımızın bir 
konuşmasında bazı meslek grupları 
yanında hemşirelikle ilgili dile getir-
diği 3600 ek gösterge konusu, diğer 
sağlık çalışanları grubuna da aynı 
oranlarda artış olarak yansıyacak ve 
hekimlerimiz ile diğer sağlık çalışan-
ları grubu da bundan faydalanacak-
sa sorun yok, ancak şayet bu olma-
yacaksa, hizmet zincirinin ilk ve en 
önemli halkası olan hekimlerimi-
zin özellikle emeklilikte yaşadıkları 
mağduriyetleri gidermek mümkün 
olmayacaktır. Bu nedenle, hekim-
lerimiz için de, benzer şartlardaki 
birçok meslekte olduğu gibi, ilave 
düzenleme ile dengelemeye ihtiyaç 
vardır. 30 yıl çalışarak 1. dereceden 
emekli olan bir hekimin almış oldu-
ğu 3.000 TL civarında emekli maaşı, 
hekimin geçmiş emekleri ve sosyal 
statüsü ile uyumlu değildir.  
HAKEDİŞ SİSTEMİNE DÜZENLEME…

Hekimlerimizin gelirlerinin ya-
rıdan fazlasının doğrudan perfor-
mansa endekslenmesi çok sağlıklı 
görünmemektedir. Sistemin tavan 
puan uygulamaları gibi bazı husus-
ları nedeniyle de özellikle riskli cer-
rahi branşlar ve vakalarda sıkıntılar 
oluşabilmektedir. Hasta mağduri-
yetine de yol açabilecek aynı sıkıntılı 
durum, üniversitelerimizde eğitim, 
araştırma ve sağlık hizmetlerini aynı 
anda vermeye çalışan öğretim üye-
lerimiz için de geçerlidir. Özet olarak 
bu konudaki net talebimiz, hangi 
kalemden olursa olsun, hekimleri-
mizin halen eline geçen gelirlerinin, 
mümkünse tamamının değilse de 
en az %75-80’inin emeklilik özlük 
haklarına yansıyacak mevzuat dü-
zenlemelerinin yapılmasıdır.

YIPRANMA PAYI KONUSU…
Üç yıldır dillendirilen ve çalışan-

ların memnuniyetini doğrudan etki-
leyecek bir başka husus “yıpranma 
payı” konusudur. Bu konunun da 
bir an önce diğer meslek gruplarına 
benzer oranlarla çözüme kavuştu-
rulmasını beklemekteyiz. 

SAĞLIKTA ŞİDDET…
Sağlıkta şiddet, münferit te 

olsa, son dönemde üzücü sonuçlar 
doğuran olguların ortaya çıktığı bir 
durumdur. Beyaz Kod, sağlık çalı-
şanlarının nerede çalıştığına bakıl-
maksızın, şiddete ilişkin mağduri-

yetlerde “kamu çalışanı” statüsünde 
değerlendirilerek cezaların artırıla-
rak uygulanması, sağlık çalışanının 
şiddete maruz kaldığı durumda sü-
reci başlatmak için polise veya adli-
yeye gitmek yerine sürecin çalışanın 
bulunduğu mahalde başlatılması 
ve adli süreçlerde vekil olduğu tak-
dirde sağlık çalışanının fazla deşifre 
olmaması gibi diğer mesleklere göre 
ayrışan cezai ve hukuki düzenleme-
ler olsa da, hekimlerimiz ve sağlık 
çalışanlarımız özellikle riskli hasta-
lara yaklaşırken düşünceli, sıkıntılı 
ve endişeli süreçler yaşamaktadır. 
Bu konuda kısa, orta ve uzun vade-
li plan ve programlar yapılmalıdır. 
Kısa ve orta vadede atılacak adım-
lar içerisinde, mevcut düzenleme-
lere ilave olarak, tutuklama ile ilgili 
şartların ağırlaştırılması ve hüküm 
esnasında da cezaların daha caydı-
rıcı olması, hastanelerin güvenlik 
sistemlerinin daha da geliştirilmesi 
ilk aşamada yapılması gerekenler-
dir. Uzun vadede, ancak şimdiden 
başlayarak,ilkokullardan itibaren 
“değerler eğitimine” ağırlık vererek 
çocuklarımıza her alanda olduğu 
gibi “sağlık alanında” da kendisine 
hizmet eden herkese “vefa ve min-
net” duymayı öğretmemiz lazım. Bu 
alanda ülke olarak en önemli soru-
numuz “defansif tıp” gelişimidir. 
YÖK tarafından yayınlanan 2017 
TUS Sonuçları Değerlendirme Ra-
porunun sonuçları bu çarpıcı sonuca 
dikkat çekmektedir.

ÖZEL SAĞLIK ALANINDA 
YAPILMASI GEREKENLER…

Sağlık sistemine bu dönemde 
entegre edilen özel sağlık hizmet 
sunucuları son dönemde büyük 
gelişim göstermiştir. Kamu sigor-
tacılığı (SGK) ile de entegre olarak 
hizmet vermeye başlayan kurumlar 
hem yatırım yaparak büyümüş hem 
de ciddi istihdam alanı oluşturmuş-
lardır. SGK sayesinde de geçmişte 
önemli oranda kayıtdışı olan sektör, 
tamama yakın kayıt altına girmiştir. 
Kamu gelirleri açısından da sektör 
önemlidir. Ancak, son 15 yıldır, SGK 
tarafından hizmet kalemlerine öde-
nen bedel olan fiyatlara (SUT fiyat-
ları) zam yapılmamış, sektörün geliri 
enflasyon, her yıl artan rutin cari gi-
derler, donanım girdilerinde hakim 
para birim olan dövizdeki artış karşı-
sında her yıl erimiş ve “sürdürülebi-
lir” olmaktan gittikçe uzaklaşmıştır. 
Acilen düzenleme yapılmalıdır. Bu 
nedenle mağdur olan işletmeler, 
zincirleme olarak başta hekimler 

olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını 
istemeden de olsa mağdur etmek-
tedirler.

PPP MODELİ İLE İNŞA EDİLEN 
ŞEHİR HASTANELERİ…

PPP modeli ile inşaa edilen şehir 
hastaneleri, çok iyi bir planlama ile 
işletilmeli, atıl kamu hasta yatağı 
oluşmaması ve verimli çalıştırma 
gibi hususlar gözetilerek her açıdan 
kaliteli  bir sağlık hizmeti sunumu 
sağlanmalıdır. Aksi takdirde, hem 
dövize endeksli finansman mo-
dellemesi hem de SUT fiyatlarının 
düşüklüğü gibi nedenlerle kamu 
kaynaklarına yük haline gelebilir en-
dişesi taşımaktayız.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ…

Ülkemizde uygulanmaya başla-
nan ve sağlık çalışanlarının büyük 
fedakarlıklarıyla başarılı bir şekilde 
yürütülmekte olan aile hekimliği sis-
temimizin güçlendirilmesi ve “koru-
yucu ve önleyici” tıbba ağırlık veril-
mesi gerekmektedir. Ana rahmine 
düştüğü andan itibaren aile hekim-
liği sistemimizin ilgi alanına giren 
çocuklarımızın, bebeklik, çocukluk, 
ergenlik, gençlik, orta yaş, ileri yaş 
dönemlerinde her zaman yanların-
da olması gereken bu birimimizde 
görev yapan arkadaşlarımızın mem-
nuniyeti de önemsenmelidir. Koru-
mak ve önlemek zaman alan ve çok 
çalışma gerektiren bir süreçtir. Ama 
oluştuktan sonra tedavi etmek kat 
kat fazla imkan ve emek kaybına yol 
açan bir yöntemdir. Bu konuda aile 
hekimliği sistemimizin önemli rolü 
vardır. Doğumda beklenen yaşta 
meydana gelen artışlar sayesinde 
“yaşlanan nüfusumuz” nedeniyle 
artacak olan kronik hastalıklar yü-
künün yönetilmesi açısından da aile 
hekimliği sistemimiz geliştirilmeli-
dir.

TTB MEVZUATININ YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI…

Hekimler açısından bir diğer sı-
kıntılı konu üst birlik yapılanmasıdır. 
Bunun en önemli nedeni de, eski 
tarihli, günümüzün ihtiyaçlarına 
cevap vermekten uzak TTB Kanu-
nu ve özellikle 1980 askerî darbesi 
dönemleri gibi sıkıntılı dönemlerde 
yapılan düzenlemelerdir. Kayıt sis-
temi, denetleme başta olmak üzere 
bu alanda önemli boşluklar mevcut-
tur. Mesleğe atılan meslektaşları-
mızın hangi alanda çalışırsa çalışsın 
üye olmasının yeniden sağlanması 
gerekir. Yer değişikliklerinde de 
odaların ve üst birliğin kayıtları gün-
cel takip etmesi zorunludur. Özellik-
le şarlatanlığın önlenmesi açısından 
meslek odasının önemi büyüktür. 
Onur kurulları vasıtasıyla, yanlış 
yapanların meslekten mene kadar 
varan süreçleri odalar marifetiyle 
başlamış olmaktadır. Bu nedenle, 
meslek odaları yapılanması ve ka-
nunu yeniden ele alınmalı, sadece 
mesleğin sorunlarının takip edildiği 
ve bu alana ilişkin politika üretilen 
kurumlar haline getirilmelidir.” 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr.
Seyit Karaca son söz olarak, “Yeni 
oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile sorunların bürokrasiden 
arındırılarak hızla çözüleceğine olan 
inancımızı tekrarlıyor, kamuoyuna 
saygılarımızı sunuyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

07 Temmuz 2018 
Cumartesi günü, Kon-
ya Basın Yayın Enfor-
masyon Md.lüğünün 
tertiplemiş olduğu gezi 
nedeniyle şahsımın da, 
bir Seydişehirli olarak bu 
geziye dahil edilmemden 
dolayı açıkçası çok mutlu 
oldum. 

Daha önceden plan-
landığı üzere, sabah saat 
08.30’da Konya Kılıçarslan Meydanın-
dan Seydişehir’e ulaşmak üzere hare-
ket ettik. Otobüsümüz tabiri caiz ise tık 
nefes doluydu. 

Çok değil bundan yirmi yıl kadar 
önce, saatte bir tek aracın dahi Seydi-
şehir’e ulaşmak üzere kullanmadığı bu 
güzergâhta bulunan ve gidişli gelişli, 
halk deyimiyle “kaymak gibi” bir yol 
üzerinden çok neşeli bir şekilde başladı 
yolcuğumuz. 

90 kilometrelik yolculuğumuz bir 
saat kadar sürdü. Bizi şehir girişinde 
Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın 
Mehmet Tutal karşıladı.

Yıllardır, temeli “ha atıldı, ha atıla-
cak” şeklinde yılan hikâyesine dönen 
ancak şimdi inşaatına Sayın Belediye 
başkanımız zamanında başlanan, Sey-
dişehir Termal Tesislerinin inşaatına 
yani Çal Tepesi eteklerine götürdü bizi.

Ekibimize, tesisle ilgili kısa bir bil-
gi sunumu yaptı Sayın Başkanımız. 
“Burada çıkarılan termal suyun, 
Türkiye’deki emsallerine nazaran 
daha kaliteli ve faydalı olduğunu, 
hem içme suyu hem de cilt için ve 
hem de fizyolojik faydaları bakımın-
dan değerini” anlattı. Afyon Hüdai 
Kaplıcalarını,Gazlıgöl kaplıcalarını ve 
oraların Termal Turizmi bakımından 
nasıl bir hareketliliğe sahip bulunduğu-
nu bilen birisi olarak, Sayın Başkanımız 
sunumunu yaparken, ben de henüz 
bir bozkır görümünde bulunan termal 
inşaat bölgesinin gelecekteki halini 
hayal ettim hep… “Özel sektörün de 
bölgeye ilgi duyduğunu” ancak “bazı 
ekonomik ve bürokratik sorunların 
yatırımları kısa süreli de olsa erte-
letmeye meyilli olduğunu” da anlattı. 
İnşallah Termal Turizmi bakımından da 
güzelliklere kısa zaman içinde kavuşur 
Seydişehir’imiz.

Daha sonra şehir merkezine doğru 
yola çıktık ve özelde Seydişehir’in ama 
genelde ülkemizin gururu olan dünya-
daki üçüncü büyüklüktekiSeydişehir 
Alüminyum Fabrikasının eski halini ve 
özelleştirmeden sonraki halini mukaye-
selerle anlattı. “Bir zamanlar 8.500 işçi 
ile üretim kapasitesinin şimdiki 1500 
kişi ile ulaşılan kapasiteye bile ula-
şılamadığını” söyledi. Ancak kendile-
rine göre; “satıştaki bazı yanlışların, 
Seydişehir halkına menfi etki yaptı-
ğını” söylemekten de geri durmadı. 
Örnek olarak, tam o bölgenin önünden 
geçerken, bir zamanlar yabancı sineğin 
dahi duvarlarından içerisine giremediği 
ve şehrin en güzel yerlerini kapsayan 
“Eti Alüminyum lojmanlarının bu 
satış kapsamı dışında bırakılmasının 
daha doğru bir karar olacağını” ama 
“satışın bu şekilde gerçekleştiğini” 
söyledi. Bu düşüncesine kendimin de 
katıldığını söyleyebilirim.

Daha sonra kısa bir şehir turu 
yaptık ve Sayın Başkanımızın park, 
bahçe ve diğer hizmetleri hususun-
daki bilgilendirmesini dinledik. Kendi 
köyümüzüngüzergâhı da olan ve eski 
hali hafızalarımda yer eden; Jandarma, 
Eski Devlet Hastanesi gibi o eski binala-
rın yıkılmış ve şehrin ortasında güzel bir 
parkın yapılmakta olduğunu görmüş 
olmak açıkçası memnun etti beni.

Önceki belediye başkan ve yöne-
timlerinin de haklarını teslim ederek, 
önceki Başkanlarımızın isimlerini de 
bizzat zikredek anlatan ve “Seydişe-
hir’de yapılan bütün hizmetlerde 
herkesin emeği olduğunu” söyleyen 
Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın 
Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediye 
Meclisinde görevli diğer muhalefet 
meclis üyeleriyle çok uyumlu bir 
çalışma yürüttüklerini” ve “alınan 
bütün kararların oy birliğiyle alındığı-
nı” söylemesi, Türkiye Genel Siyaseti 
bakımından da kayda değer bulduğum 
bir husus olduğunu belirtmem gere-
kiyor.Seydişehir’e el birliği ile hizmet 
eden herkese selam olsun. Bu hakkı da 
teslim etmem lazımdı, bunu yaptım…

Seydişehir Belediyesi, Adile Baysal 
Kültür ve Sanat Evi, Seydişehir Mü-
zesi’ne uğrayıp kahvaltımızı da orada 
yaptıktan sonra Seydişehir’i kuran 
Horasan ErenlerindenSeyyid Harun 
Veli Hazretlerinin yaptırmış olduğu ve 
çevre düzenlemelerinin devam ettiği 
Seyyid Harun Camisi ve Türbesini zi-
yaret ettik. Etrafındaki çirkin görüntüye 
neden olan binaların tamamı istimlak 
edilerek yıkılmış ve İlçemizin kalbi olan 

Çarşı Meydanındaki eski 
binaların cephe giydiril-
melerine başlanmış... 
Konya Bedesten benzeri 
bir çalışma içinde bulu-
nulduğunu görmekten 
mutlu oldum.

Bu vatanı canları 
ve uzuvları pahasına 
koruyarak, bizlerin ra-
hat ve huzur ortamında 
yaşamamızı temin eden 

Seydişehirli Şehitlerimiz ve Gazilerimiz 
adına yaptırılan Seydişehir Şehit ve Ga-
ziler Parkı’nda duygusal anlar yaşandı. 
Şehitlerimize ve vefat eden Gazilerimize 
Allah’tan rahmet, yaşayan Gazilerimize 
de sağlık diliyorum.

Eski Garaj bölgesinde yıllardır 
süren ve şehrin ortasındaki o çirkin 
görüntünün, bir özel şirket marifetiyle 
yaptırılan konut ve iş yerleri sayesinde 
de kısa bir zaman sonra kalkacağını ve 
modern bir görüntüye kavuşacağını 
bizzat görmekten de mutluluk duy-
dum. 

Dünyada,özellikleri bakımında 
üçüncü sırada bulunan ve toplam 
uzunluğu 22 bin metre, gezilebilir 
uzunluğu 1580 metre olan, 30 metre 
inişi bulunan ve bölgenin önemli bir tu-
rizm noktası olan Tınaztepe Mağarasını 
gezdikten sonra, dönüşte Seydişehir’in 
tabiat harikası olan ve Seydişehir Bele-
diyelerince düzenlenen Kuğulu Park’ı 
gezdik ve öğle yemeğinin ardından 
Beyşehir’e doğru hareket ettik.

Beyşehir’de bizi Beyşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Murat Özaltun 
karşıladı. Gün batımını ve adrenalin 
yaşamasını seven arkadaşlarımızın 
Beyşehir Gölünde hızlı bot gezintilerini 
izledikten sonra ve Başkanımızın çay 
ikramını müteakip, Konya’ya dönüşü-
müzle gezimiz son buldu.

Bize bu güzellikleri yaşatan Konya 
Basın Yayın Enformasyon Md. Sayın 
Abdurrahman Fidancı Bey’e, bizlere-
güler yüzlü ve naif anlatımlarıyla bilgiler 
sunan Seydişehir Belediye Başkanımız 
Sayın Mehmet Tutal ve Beyşehir Bele-
diye BaşkanımızSayın Murat Özaltun 
ile birlikte her iki belediyemizin diğer 
görevlileri ve katılımcı bütün arkadaş-
larıma teşekkür eder, sevgi ve saygıla-
rımı sunarken, Seydişehir’imizi anlatan 
şiirimi sizinle paylaşmak isterim.

SEYDİŞEHİR BİR ŞİİR
Yüreğimde sevdam, alın yazımsın, 
Yazalım bir şiir gel Seydişehir.
Horasan Yurdusun, körpe kuzumsun,
Yüreğim seninle bil Seydişehir.

Dünyaya açılan kapım oldun sen,
Benim öz mekânım, yapım oldun sen,
Başucumda duran tapum oldun sen,
Gönülden gönüle yol Seydişehir.

Doyurdun “akıllı” hem de “delini”,
Uzattın köylüme cömert elini.
Tanıyalım Seyyid Harun Veli’ni…
O zat ne güzel bir kul Seydişehir.

Cahile mağrura hocaların var,
Devlette kim bilir nicelerin var,
Kalkınmada öncü bacaların var
Buğdayı, pancarı bol Seydişehir.

Yollar seni güzel illere bağlar,
Kuğulu Park’ında güllere bağlar,
Pınarbaşı’na ve göllere bağlar
Eşi benzeri yok il Seydişehir.

Köylerin bir inci tanesi gibi,
Dağların bir oğlak Küpe’si gibi,
Emsali yok Tınaz Tepesi gibi
İreyhan kokulu bal Seydişehir.

Senin sevgin inan epey derinde,
Leblebi kokulu caddelerinde…
Beşoluk Çeşmesi hala yerinde
Mazini özledim bul Seydişehir.

Toprağın, nüfusun bir hayli büyük,
Her bir yanın tarih her yanın höyük.
En güzel misali işte Gökhüyük
Hakkındır vilayet ol Seydişehir.

Bazen sana vardım üzüntü ile
Bazen de ulaştım gezinti ile
İçime akıttım sızıntı ile
Birikti, taşıyor sel Seydişehir.

Senden ayrı geçen çokça günüm var
Damağımda tadın hem de anım var
Benim sana benzer birçok yönüm var
Hep böyle yerinde kal Seydişehir.

Güzelsin görmeye gözler yetersiz
Dört mevsim başkasın, yazlar yetersiz
Ne yazayım sana sözler yetersiz
Kifayet etmiyor dil Seydişehir.

Göğsüme takayım nazarım ol gel.
İstemem gönlümde bizarım ol gel.
Doğduğum topraksın, mezarım ol gel.
Yoksa benim halim kül Seydişehir.
03.10.2009/Konya

SEYDİŞEHİR BİR ŞİİR

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Konya Tabip Odası Başkanı
Dr.Seyit Karaca
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‘Bozkır Müzesi için yoğun çaba harcıyoruz’
Bozkır Kaymakamı Emre Öz-

türk ve Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, Akseki Kaymakamı 
Muhammet Emin Hasır’ı maka-
mında ziyaret etti. Ziyaretin aka-
binde Kaymakamlar Öztürk, Hasır 
ve Başkan Gün, Akseki Belediyesi 
yetkilileriyle birlikte Akseki müzele-
rini inceledi, müzeler hakkında bilgi 
aldı.  Akseki’nin müzecilik alanında 
önemli mesafeler aldığını, bölgeye 
örnek müzelerin burada yer aldığını 
belirten Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, Bozkır’a kazandıracak-
ları kent müzesi için bu müzelerin 
örnek teşkil edeceğini söyledi. 

Bozkır’a kazandıracakları kent 
müzesinin, uzun zamandır düşü-
nülen ve projelendirilen bir çalışma 
olduğunu söyleyen Başkan Gün, 
bu projenin hayata geçmesi için 
yoğun çaba harcadıklarını belirtti. 

Müzenin açılışını yıl sonuna kadar 
yetiştirmeyi hedeflediklerini de 
sözlerine ekleyen Başkan Gün, ko-
nuşmalarına şu şekilde devam etti, 

“Tarihi Kentler Birliği üyesi olan 
belediyemizin, Tarihi Kentler Bir-
liği ile birlikte ortaklaşa yürüttüğü 
bir proje olan Bozkır Kent Müzesi, 

Bozkır’ın tarihini, kültürünü, gele-
neğini ve yaşayış biçimini yansıta-
cak. Bu anlamda Bozkır’a kazandı-
racak olduğumuz müze bizleri için 

büyük öneme sahip. Bugün Akse-
ki’de yer alan müzeleri inceliyoruz, 
bilgi alıyoruz. Bu bağlamda müze-
cilik alanında önemli bir yere sahip 

olan Akseki’nin müzeleri bu proje-
miz için bize örnek teşkil edecek. 
İnşallah yıl sonuna kadar Bozkır 
Kent Müzemizi faaliyete geçirmeyi 
hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaştı-
ğımız zaman Bozkır’ımıza güzel bir 
projenin daha kazandırılmasının 
mutluluğunu yaşayacağız. Şimdi-
den hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” diye konuştu. 

Gelişmiş bir şehirde olması ge-
reken tüm hizmetlerin hızlı bir şe-
kilde tamamlanmaya devam ettiği-
ni belirten Bozkır Kaymakamı Emre 
Öztürk, projenin faaliyete geçiril-
mesiyle birlikte Bozkır’ın gelişmeye 
devam edeceğini söyledi. Bozkır 
Kent Müzesinin Bozkır’a ayrıca-
lık katacağını da sözlerine ekleyen 
Kaymakam Öztürk, projenin şimdi-
den hayırlara vesile olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

Derbent Belediyesi ve Başba-
kanlık Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ)

tarafından ilçeye kazandırılacak 
olan yeni konutlarla evi olmayanlar 
ev sahibi

olacak. 2+1 olarak planlanan 
evler, Temmuz ayının sonunda sa-
hiplerine teslim edilecek.

Konya’nın Derbent ilçesinde be-
lediye ve Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle 
yapımına başlanan binalarda sona 
gelindi. Büyük oranda tamamla-
nan binaların çevre düzenlemesi 
ve bahçe duvarı yapımına geçildi. 

İlçe halkının hayalini kurduğu evler 
yaklaşık 15 gün içerisinde sahiple-
rine teslim edilecek. Ev sahiplerinin 
Noter huzurunda çekilen kurayla 
belirlendiğini ifade eden Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar, va-
tandaşların kira öder gibi ev sahibi 
olabileceklerini vurguladı. Başkan 
Acar, “ Burada 47 Derbentli ev sa-
hibi olacak. Yaklaşık 5 milyon 600 
bin liralık yatırım yapıldı. Derbent 
için de modern hayata geçişin baş-
langıcı anlamına geliyor. Asansörlü, 
kaloriferli ve daha düzgün binalara 
güzel memleketimizin güzel insan-
ları da kavuşmuş olacak. Temmuz 

ayının sonunda yüklenici firma bi-
naları ev sahiplerine teslim edecek. 
Şimdi bahçe düzenlemesine geçildi. 
TOKİ, bütün Türkiye’de olduğu gibi 
Derbent’e de güzel bir yatırım yaptı. 
TOKİ ile birlikte bundan sonra Der-
bent’te daha derli toplu binaların 
yapılacağını ifade edebiliriz. Bu ev-
leri biz özellikle vatandaşlarımız için 
cazip olsun diye 2+1 şeklinde plan-
ladık. Çok kullanışlı bir daire oldu-
ğunu dile getirebiliriz. Binalarımızda 
geniş oturma alanları var. Ve salon 
bölümü mutfak ile iç içe olduğu için 
çok kullanışlı olarak yapıldı. Çok ra-
hatlıkla bir ailenin yaşayabileceğini 

söyleyebiliriz.” İfadelerini kullandı.
ACAR: VATANDAŞLARIMIZ KİRA 

ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR
Ödemelerin vatandaşın cebi-

ne göre ayarlandığını dile getiren 
ilçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, 
“TOKİ’nin şartlarını başka hiç kimse 
sağlayamıyor. Önden 20-25 bin lira 
para verildi. Ev sahipleri ayda 650 
lira gibi uygun bir fiyata ev sahibi 
olacaklar. Vatandaşlarımız kira öder 
gibi ev sahibi olacak. Toplu konutla-
rın devletimizin sağladığı büyük bir 
imkan olduğunu vurgulamakta fay-
da var.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal, hasta ve 
yaşlıları ziyaret ediyor  

Başkanlık Sistemi, Türkiye’nin 
istikrarı açısından önemli

Konya’nın Seydişehir İlçe Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, 
hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret 
ederek hasta ve yakınlarına moral 
verdi.  Başkan Tutal, yaşlı ve hasta 
ziyaretleri kapsamında Karakavak 
Mahallesinde ikamet eden Musta-
fa Avcu (89) ile Muzaffer Sünbül’ü 
ziyaret ederek acil şifalar dileğinde 
bulundu. Avcu ve Sünbül ile soh-
bet eden Başkan Tutal, hasta ya-
kınlarından da hastaların durumu 
hakkında bilgi aldı. Vatandaşların 
sorunlarını ve sıkıntılarını pay-
laşma, onların ihtiyaç duydukları 
zamanda yanlarında olduklarını 
kaydeden Başkan Tutal, “Sosyal 

belediyeciliğin gereği asli görevle-
rimizin yanında, ilçedeki yaşlı ve 
hasta vatandaşlara yönelik ziyaret-
lerimizi devam ettiriyoruz. Bugün 
de sizleri ziyaret ettik. Allah yar-
dımcınız olsun. Hastalık da, sağ-
lık da biz insanlar içindir. Biz her 
zaman sizlerin yanındayız. İhtiyaç 
duyduğunuz her an ben de dahil 
olmak üzere tüm çalışanlarımı ara-
yarak yardım ve destek isteyebilir-
siniz” dedi. 

Avcu ve Sünbül aileleri de zi-
yaretten duydukları memnuniyeti 
dile getirerek Başkan Mehmet Tu-
tal’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi ile Konya SMMMO arasında Sektör Danışmanlığı Protokolü 
imzalandı. İmzalanan protokol ile öğrenciler mali müşavirliğe hazırlanacak

Öğrenciler mali müşavirliğe 
daha donanımlı hazırlanacak

Konya Ticaret Odası Karatay 
Üniversitesi ile Konya Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odası ara-
sında imzalanan “Sektör Danışman-
lığı” protokolü hayata geçirildi. 

Karatay Üniversitesinde eğitim 
gören İşletme ve Yönetim Birimleri 
Fakültesi öğrencileri; mali müşavir-
lik ve muhasebe konusunda teorik-
ten pratiğe geçilmesi konusunda 
önemli bir çalışma başlatıldı. Konya 
Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası üyelerinin yanında staj 
görecek öğrenciler okul döneminde 
icra edeceği mesleği yakından ta-
nıma imkânı bulacak. Mezun olan 
öğrencilerin iş bulma sürelerini de 
kısaltacak olan bu uygulama ile 
işte aranan mezunlar yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade ve Konya 
SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk 
Özselek tarafından protokolün im-
zalanmasının ardından KTO Rektö-
rü Sade “Başkan Özselek’e ve Kon-
ya SMMM Odasına eğitim, öğretime 
verdikleri değerin bir sonucu olan 
öğrencilerimizin iş hayatlarına ilk 
adımlarını atacakları bu protokolde 
yer aldıkları için teşekkür ediyorum. 
Öğrencilerimizin kariyerlerini yön-
lendirecek bu protokolün onların iş 
hayatına tecrübeli ve bilgili başla-
malarına yardımcı olacağına inanı-
yoruz. Üniversitemizde aldıkları te-
orik eğitime destek olarak verilecek 
bu pratik eğitimle öğrencilerimizin 
iş bulma imkânları artacak, hepsi 
işte aranan mezunlar olacaklardır. 
Protokolün ülkemiz, üniversitemiz, 
öğrencilerimiz ile Konya SMMM 

Odası ve mali müşavirlik mesleği 
için hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum.” dedi. 

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, yapılan anlaş-
manın önemine dikkat çekerek;

“Öğrencilerimiz okulda eğitim-
lerini teorik olarak alarak meslek 
hakkında gerekli bilgileri öğrenmek-
tedirler. Ancak pratik eğitim alma-
dıkları için birçok öğrencimiz meslek 
hayatına atıldıklarında karşılaştıkları 
engelleri aşmakta veya iş bulma ko-
nusunda zorlanmaktadır. 

Mali Müşavirlik Mesleği devlet 
ile mükellef arasında köprü görevi 
gören son derece önemli bir mes-
lektir. Ülke ekonomimizin gelişmesi 
ve büyümesi bilgili, işini iyi yapan ve 
işinin ehli Mali Müşavirler ile olacak-
tır.

Bu kapsamda Karatay Üniver-
sitemiz ile imzalamış olduğumuz 
Sektör Danışmanlığı protokolü ve-
silesiyle artık öğrencilerimiz okulda 
aldıkları teorik eğitimin yanında, 
mesleğin icra edildiği üyelerimizin 
bürolarına gelerek pratik eğitimle-

rini almış olacaklar. Protokol kapsa-
mında öğrencilerimiz ileride yapma-
yı düşündükleri muhasebe mesleği 
ile ilgili bütün bilgileri, büro ortamını 
görecekler ve mesleği yerinde uygu-
lama imkânı bulacaklardır.

Öğrencilerimiz mesleğin ge-
reklilikleri, zorlukları hakkında bilgi 
sahibi olarak ilerde Mali Müşavir-
lik Mesleğini icra ettiği süre içinde 
bu tecrübelerini kullanarak işlerini 
daha iyi yapabilecekler veya sektör 
ile alakalı temel bilgilere sahip ol-
ması nedeniyle iş bulma süreçlerini 
kısaltacaktır. Karatay Üniversitemiz 
ile yaptığımız bu protokolle gençle-
rimize mesleğimizi tanıtma ve on-
ları eğitme imkânı bulabileceğimiz 
için gurur duymaktayız. Ülkemizin 
geleceği için böyle faydalı projelerin 
hayata geçirilmesi ve gençlerimizin 
eğitilmeleri gerekmektedir. Sektör 
Danışmanlığı Protokolü’nün Üniver-
sitemize ve öğrencilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.” diyerek Sektör 
Danışmanlığı Protokolü’nün sağla-
dığı imkânlara dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ

Konya Muhasebe Hukuk Eği-
tim ve Kültür Derneği (KONMUH-
DER) Yönetim Kurulu Başkanı Ce-
lal Emiroğlu, “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin” Ülkemize, 
milletimize ve İslam Alemine ha-
yırlar getirmesini temenni etti.  

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel seçimleriyle 
birlikte Türkiye’nin Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş 
yaptığını belirten Başkan Emiroğ-
lu, “Başkanlık Sistemi, Türkiye’nin 
istikrarı ve büyümesi açısından 
oldukça önemli. Hepimiz biliyo-
ruz ki yıllardır ülkenin Başbakanı 
ve Cumhurbaşkanı kurumlarla 
mücadele etmek zorunda kaldı. 
Ordu her zaman direnç gösterdi. 
Yargı direnç gösterdi, YÖK direnç 

gösterdi, MİT, Emniyet, İstihbarat 
direnç gösterdi, bürokrasi direnç 
gösterdi. Hükûmetin yılları hep 
bunlarla uğraşmakla geçti.İnşallah 
başkanlık sistemiyle birlikte, ülke-
miz yeni projelerle milli ve sanayi 
üretimine katkıda bulunacağından 
hiç kuşkumuz yok” dedi. 

Milletimiz gerek anayasa deği-
şikliğinde, gerekse de cumhurbaş-
kanlığı hükümet sisteminde son 
derece duyarlı davrandığına dikkat 
çeken başkan Celal Emiroğlu, “İn-
sanlar geçici, devletler milletler ka-
lıcıdır. Bu sebeple bir sivil toplum 
örgütü olarak başkanlık sistemini 
destekliyor, milletimiz, devletimiz 
ve tüm İslam aleminehayırlar ge-
tirmesini temenni ediyoruz” ifade-
lerine yer verdi. n HABER MERKEZİ

Derbent’te TOKİ konutları bu ay teslim edilecek

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
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 Ebu Rafi‘ İbra-
him (Eslem) el-Kıbti 
(ö. 40/660); Hz. Pey-
gamber’in azatlı kö-
lesi olan sahabedir. 
     Ebu Rafi‘ künyesiy-
le meşhurdur. Adı tam 
olarak bilinmemekte, 
ileri sürülen on kadar 
isim arasında en fazla 
İbrahim ve Eslem ’in 
geçtiği görülmektedir. Rüveyfi‘ ve 
Büreyh lakaplarıyla anılır. Aslen Mı-
sır’ın yerlilerinden (Kıpti) olup Abbas 
b. Abdülmuttalib’in kölesiydi. Said b. 
As’ın kölesi olduğuna dair rivayet ise 
isabetli görülmemektedir. Mekke’de 
Bedir Gazvesinden önce Hz. Abbas’ın 
hanımı Ümmü’l-Fazl Lübabe ile birlik-
te Müslüman olmakla beraber köle 
olması sebebiyle hicret edememişti. 
Zemzem Kuyusu’nun yanında Be-
dir’de uğradıkları yenilgiyi anlatan 
Ebu Süfyan, gökle yer arasında du-
ran yağız atlara binmiş ve beyazlar 
giyinmiş adamlar tarafından bozguna 
uğratıldıklarını söyledi. Ebu Rafi‘ on-
ların melek olduğunu belirtince Ebu 
Leheb tarafından dövüldü ve onun 
elinden Ümmü’l-Fazl’ın müdahale-
siyle kurtulabildi. Bedir’de esir alınan 
efendisi Abbas’ın kurtuluş fidyesini 
Medine’ye götürdü. Daha sonra Ab-
bas onu Hz. Peygamber’e bağışladı. 
Ebu Rafi‘ Bedir’den sonra yapılan 
gazvelerin hepsinde Resul-i Ekrem’in 
yanında bulundu. Hz. Peygamber, 
amcası Abbas’ın Müslüman oldu-
ğu müjdesini alınca Ebu Rafi‘i azat 
etti ve cariyesi Selma ile evlendirdi. 
       Ebu Rafi‘ Hayber seferine hanı-
mı Selma ile birlikte gitti. Selma daha 
sonra Hz. Peygamber’in oğlu İbra-
him’in doğumunda ebelik yaptı (Zil-
hicce 8/Nisan 630). Ebu Rafi‘ Resul-i 
Ekrem’e bir oğlu dünyaya geldiğini 
müjdeleyince Hz. Peygamber ona 
bir köle hediye etti. Umretü’l-kazaya 
gidilirken Resulullah onu Evs b. Ha-
veli ile birlikte önden amcası Abbas’a 

göndererek dul baldızı 
Meymune ile kendisini 
evlendirmesini istedi. 
Bir görevi de Hz. Pey-
gamber’in eşyasını 
korumak olan Ebu 
Rafi‘, Veda haccında 
Mina dönüşü Muhas-
sab’da Resûlullah’ın 
çadırını kurdu. Resul-i 
Ekrem vefatı yaklaştığı 

sırada bir gece yarısı ölülere mağ-
firet dilemek için Baki‘ Mezarlığı’na 
giderken yanına Ebu Rafi‘i de aldı. 
Ebu Rafi‘ daha sonraki yıllarda İs-
lam ordusuyla birlikte Mısır’ın fet-
hine katıldı. 35 (655) veya 40 (660) 
yılında Kufe’de (veya Medine’de) 
vefat etti. Ardında Rafi‘, Hasan, 
Ubeydullah, Mu‘temir (Mugīre), 
Ali ve Selma adlı altı çocuk bıraktı. 
        Zayıf yapılı bir kimse olan Ebu 
Rafi‘in uzun yıllar Hz. Peygamber’in 
yakın çevresinde bulunması ve aile 
fertlerine hizmet etmesi, onun ilim 
ve fazilette üstünlük kazanmasını 
sağlamıştır. Mekke’de bulundu-
ğu yıllarda Zemzem Kuyusu’nun 
yanında ağaçtan su tasları oyardı. 
Medine’de de Hz. Peygamber’in ha-
nımlarına bazı ev eşyaları yapmıştır. 
 
Ebu Rafi‘in hadis rivayetinde önemli 
bir yeri vardır. Doğrudan Resulullah 
’tan, ayrıca onun hanımları ile Hz. 
Ebu Bekir, Abdullah b. Mes’ûd ve 
Ebu Hüreyre’den altmış sekiz hadis 
rivayet etmiştir. Kütüb-i Sitte ile Ah-
med b. Hanbel’in Müsned’i, Malik’in 
el-Muvattası ve Darimi’nin es-Sünen’ 
inde kırk üç rivayeti bulunmakta olup 
bunların çoğu Hz. Peygamber’in 
yakın çevresinde gördüğü olaylarla 
ilgilidir. Abdullah b. Abbas ondan Hz. 
Peygamber’in yaptıklarını sorar ve 
aldığı bilgileri yazardı. Kendisinden 
oğlu Ubeydullah ile torunu Fazl b. 
Ubeydullah, ayrıca Ebu Said el-Mak-
büri, Ata b. Yesar ve Şürahbil b. Sa‘d 
gibi âlimler rivayette bulunmuşlardır.

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 87
EBU RAFİ‘(R.A.)

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, tarafından 15 Temmuz Destanı Afiş Sergisi açıldı. Rektör Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, “Bu sürecin unutulmayarak nesilden nesile doğru söylemlerle aktarılması gerekiyor” dedi 

Destanı afişle anlattılar
Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-

natlar Fakültesi Grafik Bölümü 
tarafından 15 Temmuz Destanı” 
Afiş Sergisi düzenlenen törenle 
açıldı. Serginin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“15 Temmuz darbe kalkışması üze-
rinden yaklaşık 2 yıl geçti. Bu dar-
be kalkışması aslında vatanı işgale 
dönük bir süreçti ve ülke tarihinde 
önemli kırılma noktalarına neden 
olabilecekti. Ancak milletimizin ge-
netiğinde bulunan savunma azmi, 
karşı koyma iradesi kendiliğinden 
ortaya çıktı ve işgal kalkışması püs-
kürtülmüş oldu. Bu sürecin unu-
tulmayarak nesilden nesile doğru 
söylemlerle aktarılması gerekiyor. 
Bu anlamda da Güzel Sanatlar Fa-
kültemizdeki Grafik ve Tasarım 
Bölümü öğrencilerimize bitirme 
projesi olarak 15 Temmuz’u konu 
alan birer afiş çalışması yapmala-
rını istedik. Öğrencilerimiz, kendi 
duygu ve düşüncelerini burada 
paylaşıp, sergiliyorlar. Hakikaten 
üst düzeyde çok güzel eserler çıktı. 
Bu eserlerin hain kalkışmayı daha 
sonraki nesillere sağlıklı bir biçim-
de aktarılması konusunda önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu-

rada dikkat edilmesi gereken bir 
husus var. Bunların başında bu 
darbe kalkışmasının arkasındaki 
dış mihrakların ve bu ihanetin için-
de bulunan iç işbirlikçilerinin öne 
çıkarılması gerekiyor. Ama bizim 
belki de en değerli varlığımız olan 
ordumuzun, askeri gücümüzün, 
milli birliğimizin burada istismar 
edilmemesi, yıpratılmaması lazım. 
Bu serginin oluşmasında emeği ge-
çen başta dekanımız olmak üzere 
Grafik Bölümü öğretim üyelerimize 
ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi 
sunuyorum” ifadelerini kullandı 

Sergiyle ilgili açıklamada bu-

lunan Rektör Yardımcısı ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Mehmet Okka ise, “Bugün 
fakültemiz adına çok güzel bir gün. 
Güzel Sanatlar Fakültemizin Gra-
fik Bölümüne ait öğrencilerimizin 
hazırladığı 41 eserden oluşan ser-
gimizin açılışını yaptık. Öğrencile-
rimize, kendi ufuklarında 15 Tem-
muz’u nasıl gördüklerini özellikle 1 
yıl boyunca çalıştırmak istedik. Son 
derece güzel ve duygulu afişler or-
taya çıktı. Bu süreci unutmamak ve 
unutturmamak son derece önemli. 
Çünkü tarihin tekerrür etmemesi 
açısından gelecek kuşaklara bunu 

aktarmamız lazım. 15 Temmuz 
birliğin, beraberliğin ve dirliğin bir 
zaferiydi. Rabbim o günleri bir daha 
göstermesin. Özellikle üniversite 
öğrencilerimize ve gelecek kuşakla-
ra 15 Temmuz’u daha güzel akılda 
kalabilecek afişlerle aktarma yolu-
na seçmiş bulunmaktayız. Valimiz, 
emniyet müdürümüz ve rktörü-
müzle açılışını yaptığımız sergimi-
zin hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
bağlamda Güzel Sanatlar Fakülte-
sinde dekan yardımcılarımıza, gra-
fik bölümü öğretim üyelerimize ve 
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.  “15 Temmuz Desta-
nı” Afiş Sergisi 13-27 Temmuz ta-
rihleri arasında ziyaretçilerini ağır-
layacak. Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sergi Salonu’nda düzenlenen sergi 
açılışına Konya Valisi Yakup Can-
bolat, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
Prof. Dr. Özdemir Koçak, Rektör 
Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet 
Okka, dekanlar, dekan yardımcıları, 
müdürler, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı.  n İHA 
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FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe ve işgal girişimine karşı Türk Milleti’nin gösterdiği direniş kahramanlık destanı 
olarak tarihe geçti. 15 Temmuz’un yıldönümünde yayınlanan mesajlarda kahramanlığa dikkat çekildi, karanlık gecenin unutulmayacağı mesajı verildi 

‘15 Temmuz’u unutturmayacağız’
15 Temmuz hain darbe girişi-

minin yıldönümünde mesajlar ya-
yınlandı. Mesajlarda Türk Milleti’nin 
gösterdiği kahramanlığa dikkat çeki-
lerek, 15 Temmuz’un yeniden dirili-
şin tarihi olduğu vurgulandı. 
BAŞKAN PEKYATIRMACI: 15 TEMMUZ 

KAHRAMANLIK DESTANIDIR’
15 Temmuz Demokrasi ve Mil-

li Birlik Günü dolayısıyla bir me-
saj yayınlayan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 
Temmuz’un asırlar boyu dilden dile 
anlatılacak bir kahramanlık destanı 
olduğunu ifade etti. Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Başkan Pekyatırmacı mesajında hain 
darbe girişimine birlik ve beraberlik 
içerisinde karşı koyan asil Türk mil-
letinin tüm dünyaya gösterdiği kah-
ramanlık destanının üzerinden 2 yıl 
geçti. Milletin evlatlarına bu hainliği 
reva görenleri bu aziz millet asla af-
fetmeyecektir. Özellikle yeni neslin 
ve gençlerimizin bu destanı iyi anla-
ması için 15 Temmuz’u unutmaya-
cak ve unutturmayacağız” dedi. 

“VATAN HAİNLERİNE 
HİÇBİR ZAMAN GEÇİT YOK”

15 Temmuz’un Çanakkale ru-
hunun adeta yeniden canlandığı bir 
başka millet destanı olduğunu  ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı: “ Milletimizin 
hainlere her dönemde verecek bir 
cevabı elbette var. 1071’de Anado-
lu’nun kapılarının Türklere açılma-
sıyla başlayan bu mücadele,  Çanak-
kale’de yedi düvele meydan okuyan 
kahraman ecdadımızla devam et-
miştir. Tarih boyunca inanç ve de-
ğerleri uğruna mücadele eden aziz 
milletimiz konu vatan ve bağımsızlık 
olunca gözünü kırpmadan şahadete 
koşmuştur. İşte 15 Temmuz da bu-
nun en son ve en somut  örneğidir.  
O karanlık gecede her yaştan vatan 
evladı tıpkı ecdadımız gibi gerek 
tanklara gerekse kendilerine çevrilen 
namlulara karşı destansı bir direniş 
göstermiştir. Bu vesile ile 15 Tem-
muz şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize de şifalar diliyorum. Al-
lah milletimize bir daha böyle acılar 
yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi 
bozmak isteyenlere fırsat vermesin” 
dedi. 

15 TEMMUZ SAAT 20:00’DE 
MEVLANA MEYDANINDA BULUŞALIM

15 Temmuz ve devamında mey-
danlarda tutulan demokrasi nöbetle-
rini iyi anlamalı, anlatmalı ve gelecek 
nesillere aktarmalıyız diyen Başkan 
Pekyatırmacı,” Bunun için her yaş-
tan kadın erkek tüm hemşehrileri-
mizi 15 Temmuz’un yıldönümü olan 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 
saat 20.00’de Mevlana Meydanı’na 
buluşmaya davet ediyorum.

BAŞKAN HANÇERLİ: 
15 TEMMUZ TÜRKİYE 

GEÇİLMEZ DENİLEN TARİHTİR 
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli; 15 Temmuz hain dar-
be girişimin yıldönümü dolayısıyla 
yayınladığı mesajda “15 Temmuz, 
Türk milletinin topyekun Türkiye 
geçilmez dediği tarihin adıdır” dedi.

Başkan Mehmet Hançerli; me-
sajında şu görüşlere yer verdi: “15 
Temmuz’da yapılan haince girişimi, 
ülkemize zarar vermek isteyenlerin 
son çırpınışları olmuş ve hainler tari-
hin çöplüğünde yerlerini almışlardır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez 
bütünlüğüne yönelik yapılan bu al-
çakça girişim milletimizin dirayetiyle 
amacına ulaşamamış ve hiç bir za-
manda ulaşamayacaktır. Milletimiz 

tarih boyunca olduğu gibi 15 Tem-
muz gecesinde de 3-5 haine meyda-
nı bırakmayacağını canı ve kanı pa-
hasına göstermiştir. O gece, milletin 
cesaretini kırmak için yaptıkları her 
saldırıyla cesaretimiz daha da artmış, 
tarihimizin en görkemli destanla-
rından biri yaşanarak yazılmıştır. 15 
Temmuz Destanı hepimizindir. FE-
TÖ’cü hainler ve iş birlikçileri, düş-
manlarımız ne kadar uğraşırsa uğ-
raşsın; hain teröristler boyunlarında 
ihanet yaftasıyla, milletimiz ise kah-
ramanlık nişanıyla tarihe yazılmış-
tır. Çanakkale’de, Kut’ul Amare’de, 
Trablusgarp’ta, Kurtuluş Savaşı’nda 
şehadet şerbetini içerek bize vatan 
bırakan atalarımızın evlatları onları 
mahcup etmemiştir. Şebekenin yurt 
dışına kaçan elemanları da er geç bu 
millete hesap verecektir.
“BİZİM GÖREVİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN 

MİRASINA SAHİP ÇIKMAKTIR”
Vatanımız için canını feda eden 

bugüne kadar ki tüm şehitlerimiz 
bizim gururumuzdur, onurumuz-
dur. Bizlere düşen görev ise şehitle-
rimizin miraslarına sahip çıkmak ve 
bundan sonraki nesillere emanetleri 
aktarmaktır. Bu duygu ve düşünce-
lerle; 15 Temmuz gecesi vatanımız 
uğruna canını ve kanını feda etmiş 
şehitlerimizi bir kez daha, rahmet 
minnet ve şükranla anıyorum. Allah 
birlik ve beraberliğimizi bozdurma-
sın, şanlı bayrağımızın altında huzur 
içinde yaşamayı bizlere ve bizden 
sonraki nesillere nasip etsin.” 

Başkan Hançerli açıklamasın-
da ayrıca, “15 Temmuz hain darbe 

girişiminin yıldönümü dolayısıyla 
Mevlana Meydanı’nda düzenlenecek 
Şehitlerimizi ve Gazilerimizi anma 
programına tüm hemşehrilerimizi 
bekliyoruz” dedi. 

BAŞKAN OKKA: 
15 TEMMUZ KARANLIK 

GECESİNİ UNUTMAYACAĞIZ
15 Temmuz’un yıldönümü ön-

cesi açıklamalarda bulunan Müsta-
kil Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Milletimiz 15 
Temmuz gecesi canı pahasına dar-
beye karşı koymuş ve Türkiye’de bir 
daha darbe yapılamayacağını bütün 
dünyaya ilan etmiştir” dedi. Başkan 
Okka, açıklamasında şunları kaydet-
ti;  

“15 Temmuz, yakın tarihimizin 
en önemli dönüm noktalarından bi-
risidir. Türkiye, 15 Temmuz 2016 
Cuma gecesi önce karanlığı, son-
ra da ortaya konan büyük inanç ve 
kararlılık ile de aydınlığı yaşamıştır. 
O gün sıradan bir gün olmaktan çı-
karak, her türlü vesayetin ve işgalin 
reddedildiği, Milli İradenin kazandığı 
bir gün haline dönüşmüştür.

O gece milletimiz; tankın, topun, 
uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısı-
na sadece ve sadece imanıyla, inan-
cıyla, yüreğiyle dikilmiştir. İradesini 
vesayet altına almak istenen silahlı 
darbe girişimini bozguna uğratan 
Milletimiz, günlerce sokakları mey-
danları boş bırakmayarak istiklaline 
ve istikbaline sahip çıkmış, mey-
danların darbecilere teslim edilme-
yeceğini ortaya koymuştur. Dünya-

nın en yaygın ve etkin STK’sı olan 
MÜSİAD, her zaman ve her koşulda 
milli iradeden yana olmuş, onu ze-
deleyecek her girişimin karşısında 
durmuştur. 15 Temmuz Darbe Gi-
rişiminin ardından da tavrını net bir 
şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç 
vakit kaybetmeden milletin ve dev-
letin yanında yer aldığını açıklayarak, 
Türk Milleti’nin dik duruşunu, tüm 
dünyaya anlatmaya girişmiştir. MÜ-
SİAD Konya olarak da, adeta bir “2. 
Kurtuluş Savaşı” olan 15 Temmuz 
gecesinde bütün üyelerimizle birlik-
te milletimizin safında, meydanlar-
daydık. Bundan sonraki süreçte de, o 
karanlık gecenin milletimizce ve ge-
lecek nesillerce unutulmaması ama-
cıyla, her yıldönümünde hatırlamaya 
ve hatırlatmaya devam edeceğiz, 15 
Temmuz’u unutmayacağız ve unut-
turmayacağız.  Bu vesileyle milleti-
miz var olduğu sürece minnetle anı-
lacak olan 15 Temmuz şehitlerimize 
Allah’tan Rahmet diliyor, gazilerimi-
ze bir kez daha şükranlarımı sunuyo-
rum. Allah bu millete bir daha böyle 
karanlık geceler göstermesin”

BAŞKAN ÖZSELEK: HER ZAMAN 
DEMOKRASİNİN SAVUNUCUSU 

OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Konya SMMMO Başkanı Seyit 

Faruk Özselek, 15 Temmuz Demok-
rasi ve Şehitleri Anma Günü dola-
yısıyla yayımladığı mesajında, “15 
Temmuz 2016 tarihinde Ülkemizin 
birlik ve bütünlüğüne kast eden te-
rör örgütü mensupları ve işbirlikçileri 
yüce Türk milletinin tokadını yemiş-
tir.” dedi.  Konya SMMMO Başkanı 

Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz 
kanlı darbe girişiminde demokrasi 
adına gösterdiği kararlı duruşu ve 
canını hiç düşünmeden tanklara si-
per eden vatandaşlarımızın korkusuz 
tavrı sayesinde hainlerin püskür-
tüldüğünü vurgulayarak, “Bu hain 
darbe girişimi, vatanı ve milleti için 
gözünü kırpmadan şehit olan 249 
vatan evladının, yüzlerce gazinin, 
meydanlarda nöbet tutan milyonla-
rın azmi ve cesareti ile bertaraf edil-
di. Hain darbe girişiminin başarısız 
olması için nice vatandaşımız bu ül-
kenin bekası ve ilelebet yaşaması için 
canlarından vazgeçtiler. Hepsini rah-
met, minnet ve şükranla anıyorum.” 
dedi. Başkan Özselek, 15 Temmuz 
darbe girişiminin yıl dönümü dolayı-
sıyla yaptığı yazılı açıklamada, Konya 
SMMM Odasının her zaman demok-
rasiden yana olduğunu duruşu ve 
yaptığı yayınlarla gösterdiğini ifade 
etti. Özselek, “15 Temmuz gecesin-
de milletimiz gencinden yaşlısına, 
erkeğinden kadınına fark etmeden 
demokrasimize, birliğimize ve bü-
tünlüğümüze kast etmek isteyen 
darbeci hainlerin silahlarına, tankla-
rına, uçaklarına karşı canlarını hiçe 
sayarak kendilerini siper etmiştir. 
Tarihte eşi görülmemiş cesaret ve 
kararlılıkla, ülkemize ve demokrasi-
mize sahip çıkmıştır.

Biz meslektaşlar olarak demokra-
siden yanayız ve demokrasiye yöne-
lik her türlü girişimin karşısındayız. 
Konya SMMM Odası olarak geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra da demok-
rasinin savunucusu olmaya devam 

edeceğiz. Yüce Allah’tan böylesine 
hain bir girişimin bir daha tekrarlan-
mamasını niyaz ediyorum.  Bir kez 
daha ülkemizin birliği ve devletimi-
zin bekası için canlarını feda ederek 
şehadet şerbetini içen aziz şehitleri-
mize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, 
tüm şehit ve gazilerimize minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum.” ifadeleri-
ni kullandı.

BAŞKAN AKIN: 
TÜRKİYE 15 TEMMUZ’DA 

KÜLLERİNDEN DOĞMUŞTUR 
Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne 

kasteden FETÖ terör örgütü tarafın-
dan 15 Temmuz 2016 tarihinde ger-
çekleştirilen hain kalkışmanın ikinci 
yılında İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın bir açıklamada bulundu. 
Nice ihanetlerin ve imtihanların üs-
tesinden gelmeyi başarmış Türkiye 
Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bu-
günde üzerinde oynanan oyunlara, 
kurulan tuzaklara geçit vermeyecek, 
güçlü Millet güçlü Devlet anlayışı ile 
hayallerinin peşinden koşmaya de-
vam edecektir ifadelerini kullanan 
Başkan Akın şunları kaydetti: “Şanlı 
tarihi ve insanlığa ilham veren me-
deniyet tasavvuru ile hedefleri doğ-
rultusunda büyümeye devam eden 
Türkiye’miz, 2016 yılının 15 Tem-
muzu’nda yeniden küllerinden doğ-
muş, memleketin her köşesinden, 
düşmana korku dosta güven veren 
direnişiyle bağımsızlık mücadelesini 
taçlandırmıştır. Canı ve kanı pahası-
na verdiği bu son  İstiklal Savaşı ile 
FETÖ terör örgütüne ve işbirlikçile-
rine ölümcül bir darbe indiren Necip 
Milletimizin kahraman evlatlarını, 
bir kez daha rahmetle ve minnetle 
anıyor, aziz hatıraları önünde say-
gıyla eğiliyoruz. Nice ihanetlerin ve 
imtihanların üstesinden gelmeyi 
başarmış Türkiye Cumhuriyeti, dün 
olduğu gibi bugünde üzerinde oy-
nanan oyunlara, kurulan tuzaklara 
geçit vermeyecek, güçlü Millet güçlü 
Devlet anlayışı ile hayallerinin peşin-
den koşmaya devam edecektir.” 
BAŞKAN ÖZGÜVEN: 15 TEMMUZ BİR 
MİLLETİN ONUR MÜCADELESİDİR

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. 15 Temmuz bir millettin 
onur mücadelesidir diyen Başkan 
Özgüven: “O karanlık gece millet 
iradesine vurulmak istenen darbeye 
karşı milletin destansı mücadelesi-
dir. Hiç tereddüt etmeden 30 kur-
şuna meydan okuyan yiğitlerin, tüm 
mahalleyi kamyona doldurup mey-
danlara giden vefakar kadınların, 
tankın önüne gövdesini siper eden 
kahramanların gecesidir o gece. Bu 
Millet bağımlısızlığına ve iradesine 
ket vurulamayacağının tüm dünyaya 
ispat etti. O gece bu milletin elinde 
Tank yoktu, silah yoktu, top yoktu 
ama kocaman yüreklerinde iman 
gücü vardı. Hainlere bir an olsun 
fırsat vermeden, canlarını seve seve 
bu vatan uğruna veren kahramanlar 
vardı. Başkomutan Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın bir sözüyle meydan-
lara akan millet, al bayrağa ve azizi 
vatana canları pahasına sahip çıktı 
ve bir milletin yeniden doğuşunun, 
tüm dünyaya meydan okuyuşunun 
ilk kıvılcımını attılar. Dilerim ki Al-
lah(cc) böyle bir geceyi bu millete 
bir daha yaşatmasın. Bu duygu ve 
düşüncelerde 15 Temmuz’da şehit 
olan kahramanlarımızı ve tüm şe-
hitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, 
milletimizin 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ 

Ahmet Pekyatırmacı 

Ömer Faruk Okka

Kamil Akın

Mehmet Hançerli 

Seyit Faruk Özselek

Özkan Özgüven
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‘Özbekistan ile birçok ortak yanımız var’
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı Başkanlığı, Türkiye Beledi-
yeler Birliği ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğinde gerçekleş-
tirilen Uluslararası İtfaiye Eğitim 
Programı’na katılmak için Kon-
ya’da bulunan Özbek Heyet, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı makamında ziyaret 
etti. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Öz-
bekistan İtfaiye Genel Müdürlüğü 
Merkezi Başkanı Yarbay Nurcan 
Bekbaum ve beraberindeki heyeti 
ağırladı. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye 
Belediyeler Birliği ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi işbirliğinde gerçek-
leştirilen Uluslararası İtfaiye Eğitim 
Programı için Konya’da bulunan 

heyet, Başkan Altay ile makamında 
bir süre görüştü. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdiği değerlendirmesinde 
Türkiye’de yerel yönetimlerin bir 
marka olduğunu Konya’nın da geç-
mişten itibaren bu markaların en 

önemlilerinden biri olduğunu söy-
ledi. Başkan Altay, “Hem kurum-
sal yapısı hem de gelecek vizyonu 
ile Türkiye’nin önemli bir şehridir 
Konya. Konya ayrıca çok kadim 
bir başkenttir. Selçuklulara 200 yıl 
başkentlik yapmış bir şehirdeyiz. 
Konya’ya yüzölçümü bakamından 
da çok büyük bir alanda hizmet 

veriyoruz. İtfaiye de en iyi olduğu-
muz hizmetlerimizden birisi. İn-
şallah arkadaşlarımız da aldıkları 
hem eğitimden hem de şehrimizde 
bulunmaktan dolayı mutludurlar. 
Kardeşlik ilişkilerimizin artması bu 
tür programlarla daha da önemli 
hale geliyor. Onun için de bu prog-
ramı önemiyoruz. Programa katı-

lımlarınız ve şehrimizde bulunma-
nızdan dolayı memnunuz. İnşallah 
bu ilişkiler artarak devam eder. 
Dolayısıyla Özbekistan ile birçok 
ortak yanımız var. Buhara şehri ile 
kardeş şehir olmak için bir iyi niyet 
protokolü imzalandı. Her türlü bilgi 
ve tecrübeyi paylaşmaya hazırız” 
dedi. 

Özbekistan İtfaiye Genel Mü-
dürlüğü Merkezi Başkanı Nurcan 
Bekbaum, ziyaretin sonunda Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a günün anısı-
na Özbekistan’ın geleneksel kıyafe-
tini hediye ederken; Başkan Altay 
ise Nurcan Bekbaum’a Mesnevi ve 
çeşitli hediyeler takdim etti. 

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE ÖZBEK 
MESLEKTAŞLARINI EĞİTİYOR 
Ülkelerin afet yönetimlerine 

uygun ortaklaşa yeni projelerin 
hayata geçirilmesi ve gelişmekte 
olan ülkelerle müşterek ilişkilerin 
kurulmasının amaçlandığı Ulusla-
rarası İtfaiye Eğitim Programı ile 
afet ve acil durumlara karşı önemli 
konumlarda görev alacak persone-
lin bilgilerini Türkiye teknolojisi ile 
harmanlayarak geliştirmeleri he-
defleniyor. n HABER MERKEZİ

Ereğli İlçe Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, kurum müdürleri, 
oda başkanları, STK temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş Meydanbaşı 
Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitleri 
mezarları başında andı. 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven yaptığı açıklamada, “Şehit-
lerimiz bizim kahramanlarımızdır. 
Onlar bu vatan uğruna seve seve 
canlarını verdiler. ‘Bayrakları bayrak 
yapan üstündeki kandır, toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır’ sö-
zünde de belirtildiği gibi bu cennet 
ülkeyi bize vatan yapan şehitlerimi-

zin kanlarıdır. Onları hiçbir zaman 
unutmuyoruz ve unutmayacağız. 
Gerilerinde bıraktıkları aileleri, bizim 
ailemizdir. Çanakkale’de, Kurtuluş 
Savaşı’nda en son 15 Temmuz’da 
kahramanlıklarıyla bizlere bu vatanı 
emanet eden şehitlerimiz bu mille-
tin kalbinde her zaman yaşayacaktır. 

Bizim inancımızda şehitler ölmez, 
öyle ki Allah ayeti kelimesinde, ‘Al-
lah yolunda öldürülenlere ölüler 
demeyin. Bilakis onlar diridirler fa-
kat siz hissedemezsiniz’. Bu duygu 
düşüncelerle tüm şehitlerimizi saygı 
ve minnetle anıyorum” ifadelerini 
kullandı. n İHA 

Diyanet İşleri’nden 
Başkan Altay’a ziyaret

‘Allah devletimize
 zarar, ziyan vermesin’

Diyanet İşleri Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Ramazan Muslu Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ramazan Muslu ve bera-
berindeki heyet, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı makamında ziyaret etti. 

Prof. Muslu, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin ardından 40 ilde 
yapılmaya başlanan “Dini İstismar 
Eden Terör Örgütleriyle Müca-
dele Seminerleri” için Konya’da 
bulunduklarını dile getirdi. Muslu, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen Güle Oynaya Camiye 
Gel projesinin çocukların camiye 

alıştırılması açısından önemli oldu-
ğunu da belirterek, Başkan Altay’a 
teşekkür etti.  Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
da 15 Temmuz’un yıldönümünde 
düzenlenen seminerlerin önemi-
ne dikkat çekerken; Güle Oynaya 
Camiye Gel projesindeki işbirlikleri 
nedeniyle Prof. Muslu’ya teşekkür 
etti. 

Diyanet İşleri Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, ziya-
retin sonunda Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a Mevlid Külliyatını hediye 
ederken, Başkan Altay da Mus-
lu’ya İslam Düşünce Atlası takdim 
etti. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve ilçe protokolü, 15 
Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı’n-
daki Özel Harekat Daire Başkanlı-
ğına darbeciler tarafından yapılan 
bombalı saldırı sonucu şehit düşen 
Komiser Yardımcısı Muhsin Kire-
mitçi’nin ailesini ziyaret etti. Kay-
makam Aydın Erdoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftü-
sü Kemal Demirel ve Protokol Üye-
leri 15 Temmuz’un ikinci yıl dönü-
münde Şehit Muhsin Kiremitçi’nin 
babası Hüseyin Kiremitçi’yi evinde 
ziyaret etti. FETÖ darbe girişimi 
esnasında Ankara Gölbaşın’da  şe-
hit olan Kiremitçi’nin baba ocağı 
ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. 
15 Temmuz’u unutmayıp unuttur-
mayacaklarını ifade eden Başkan 
Tutal “Bu kapsamda Seydişehir’de  
tüm kurumlarımızla 15 Temmuz’u 
ve şehitlerimizi anıyoruz, hatırlı-
yoruz, hatırlatıyoruz. Vatanın ve 
milletinin geleceği için seve seve 
canlarını feda eden şehitlerimizin 
bize emaneti olan aileleri bizim baş 

tacımızdır. Allah sabrı cemil versin. 
Evladını kaybetmek zor bir durum. 
Ama biz şu an bu topraklar üzerin-
de yaşayabiliyor ve rahat uyuyabi-
liyorsak şehitlerimizin sayesinde. 
Ruhları şad olsun. Cenab-ı Allah 
devletimizi milletimizi daim kılsın” 
diye konuştu.

Evladını  toprağa vermenin 
acısına dayanmanın çok zor oldu-
ğunu kaydeden Baba Hüseyin Ki-
remitçi, “Her şeye rağmen Allah 
devletimize zarar ziyan vermesin. 
Oğlum Muhsin çok fedakar bir 
çocuktu. Görevden hiç kaçma-
dı. O gece hain darbe girişiminde 
249 aile ve 3 bine yakın gazimizin 
ocağına o gece alev topları düştü. 
O gece Türkiye yandı. Bizlerin de 
bağrı yandı. Her gün bunun acısı-
nı yaşıyoruz ve gün geçtikçe de bu 
acı ağırlaşıyor. İnşallah sonumuz 
iyi olur. Allah Türk milletini ve 
devletini muvaffak etsin. Oğlum 
rütbelerin en ulusuna erişti. Allah 
mekanını cennet eylesin” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Cuma Namazı’nı Dumlupınar Camii’nde kılan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

‘Hizmetlerimiz 
bereketleniyor’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cuma buluşma-
ları kapsamında Dumlupınar   Ma-
hallesi’nde vatandaşlarla bir araya 
geldi. Cuma Namazı’nı Dumlupı-
nar Camii’nde kılan Başkan Pekya-
tırmacı namaz sonrasında esnaf ve 
vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
her hafta farklı bir mahallede ger-
çekleştirilen Cuma buluşmaları 
devam ediyor. Hizmet kalitesine 
katkı sağlayan ve vatandaşların 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve 
önerilerini birinci ağızdan ilettikle-
ri buluşmalarının bu haftaki adresi 
Dumlupınar Mahallesi oldu. Dum-

lupınar Camii’nde kılınan Cuma 
Namazının ardından vatandaşlarla 
bir araya gelen Başkan Pekyatır-
macı, belediye hizmetleriyle ilgili 
gelen istek ve önerileri dinledi. 

Başkan Pekyatırmacı, namaz 
için camiye gelen çocuklarla da ya-
kından ilgilendi ve onlarla sohbet 
etti. Çocuklardan gelen özçekim 
ve topaç çevirme davetini de geri 
çevirmeyen Başkan  Pekyatırmacı, 
çocuklarla neşeli diyaloglar yaşadı.   

Programda Başkan Pekyatır-
macı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, 
Selçuklu Belediyesi Başkan Yar-
dımcıları, belediye meclis üyeleri, 

birim müdürleri de eşlik etti. 
Selçuklu’da her mahalleye ya-

şam kalitesini arttıracak tesis ve 
hizmetler kazandırıldığını ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Dumlupı-
nar Mahallesi de bölgesine değer 
katan  sosyal, sağlık ve eğitim ya-
tırımlarıyla önemli bir cazibe mer-
kezi haline geldi. Dumlupınar Aile 
Sağlığı Merkezi, Selçuklu Muhtar-
lar Derneği ve Dumlupınar Sosyal 
Tesisimiz son dönemde tamam-
lanarak vatandaşlarımızın hizme-
tine sunulan tesislerden bazıları. 
Bütün bu çalışmaların gerçekleş-
tirilmesinde halkımızla kurduğu-
muz güçlü bağ ve çözüm odaklı 

hizmet anlayışı büyük  paya sahip. 
Bu anlayış  çerçevesinde gelenek-
sel hale gelen Cuma Buluşmaları 
ile de hemşehrilerimizi dinliyo-
ruz,ilçemizin standardını daha da 
yükseltecek olan fikir ve önerile-
ri dinliyoruz. Cuma Buluşmaları 
ile hizmetlerimiz bereketleniyor” 
dedi.

Başkan Pekyatırmacı, sözlerini 
Türk milletinin hain darbe girişi-
mine dur dediği  15 Temmuz Şe-
hitleri Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla 20.00’da 
Mevlana Meydanı’nda gerçekleşti-
rilecek olan programlara tüm va-
tandaşları davet etti. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de şehitler kabirleri başında anıldı

Çocuklardan gelen özçekim ve topaç çevirme davetini de geri çevirmeyen Başkan  Pekyatırmacı, çocuklarla neşeli diyaloglar yaşadı.
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Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 2018 
– 2019 sezonluk kombine satışları başladı. İlk olarak 
geçtiğimiz sezon kombine alan taraftarların % 20 indi-
rimli öncelikli satış hakkı tanındı. Konyasporlu taraftar-
lar 16 Temmuz pazartesi saat 18.00’e kadar stadyum 
gişelerinden ve www.passo.com.tr adresinden kom-
binelerini alabilecekler. Genel satışlar ise 17 Temmuz 
2018 Salı günü saat 12.00’de başlayacak. Dün öncelikli 
satışa çıkan kombine biletlere indirimden faydalanmak 
isteyen taraftarların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Birinci etap kampı için Bolu Gerede’de bulunan Ati-
ker Konyaspor dün günün ilk çalışmasını saat 11:00’da 
yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı 
antrenörleri yönetiminde yapılan antrenmana CSM 
Politehnica Iaşı maçında sakatlanan ve tedavilerine 
hemen başlanılan Selim Ay, Vedat Bora katılmazken, 
aynı maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme 
çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu, çabukluk ve 5’e 
2 ile başlayan antrenmanı çıkış koşuları ile tamamladı. 
Günün ikinci idmanında ise yeşil beyazlı takım akşam 
saatlerinde taktik çalıştı.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un CSM 
Politehnica Iaşı takımıyla oynadığı ve 2-0 kazandığı 
özel maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda ka-
lan Selim Ay ve Vedat Bora’nın sağlık durumları ile il-
gili açıklama yapıldı. Kulüp Doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip 
Bilen Kürklü yaptığı açıklamada, “Ayak tarak kemiğine 
darbe alan oyuncumuz Selim Ay’ın yapılan kontrolle-
rinde ciddi bir bulguya rastlanılmadı. Yine aynı maçta 
oyuncumuz Vedat Bora aşil tendonuna aldığı darbeyle 
oyuna devam edemedi. İki oyuncumuzun da tedavile-
rine vakit kaybedilmeden başlanıldı ve en kısa sürede 
takımla birlikte çalışmalara başlayacaklar” şeklinde 
görüş belirtti. 
n SPOR SERVİSİ

Sezonluk kombine 
bilet satışları başladı

Konyaspor’da Bolu 
kampı devam ediyor

Selim ve Vedat’ın 
durumu iyi

Elazığ’da gerçekleşen Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası’nda Meram Belediyespor rüz-
garı esti. Meram Belediyesporlu Muzaffer 
Karabulut, Abdullah Beserek, Sabriye Gür, 
Bilal Alp ve Sudenaz İlisulu aldıkları dere-
celerle Konya’ya gurur yaşattı.

MERAM 5 MADALYA KAZANDI
Meram Belediyesporlu sporcular, yur-

tiçinde ve yurtdışındaki müsabakalarda 
gösterdikleri başarılarla göz dolduruyorlar. 
Elazığ’da gerçekleşen Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası’nda ringe çıkan Muzaffer Ka-
rabulut ve Abdullah Eserek 1.’lik kürsüsüne 
çıkarken farklı kategorilerde Sabriye Gür 
2.’lik, Sudenaz İlisulu ve Bilal Alp 3.’lük 
madalyası almaya hak kazandı. Meram 
Belediyesporlu Serdar Çınar ise ülkemizi 
Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda temsil 
edecek. 

“SPORA VE SPORCUYA 
VERDİĞİMİZ DESTEK 

DEVAM EDECEK”
Sporcuların gösterdikleri başarılarla 

gururlanmaya devam ettiklerini belirten 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Meram Belediyesi olarak Meram Beledi-
yesporumuza verdiğimiz desteğin karşılı-
ğını almak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 
Hem şehrimizi hem de ülkemizi farklı bran-
şlarda temsil eden sporcularımız aldıkları 
derecelerle gurur kaynağımız haline geldi. 
Ben hocalarımıza, sporcularımızı ve aile-
lerini kutluyor, kendilerine başarılar dili-
yorum. Meram Belediyesi olarak bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da spora ve 
sporcuya verdiğimiz destek artarak devam 
edecek.” şeklinde konuştu.  
n SPOR SERVİSİ

Kick Boks Şampiyonası’nda Meram Belediyespor rüzgarı

Akhisarsporlu futbolcu Eray Ata-
seven, 5 Ağustos’ta Galatasaray ile 
yapacakları TFF Süper Kupa maçını ka-
zanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak 
istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Palan-
döken Dağı’ndaki Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nde sürdüren Akhisarspor’da 
orta saha oyuncusu Eray Ataseven, AA 
muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güzel bir kamp dönemi geçirdikle-
rini belirten yeşil-siyahlı futbolcu, yeni 
sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Ku-
pası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 
kulvarda mücadele edeceklerini hatırla-
tarak, “Bu yüzden bayağı zorlu bir kamp 
dönemi geçiriyoruz. İnşallah bunun 
meyvelerini 3 kulvarda da alacağız.” 
diye konuştu.
“İLK ÖNCE TFF SÜPER KUPA’YI 

ALMAK İSTİYORUZ”
Eray Ataseven, 5 Ağustos’ta TFF 

Süper Kupa maçında Galatasaray ile 
karşılaşacaklarını anımsatarak, kupayı 
alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak 
istediklerini aktardı. “İlk önce TFF Sü-
per Kupa’yı almak istiyoruz.” diyen 25 
yaşındaki futbolcu, “Süper Lig’e de iyi 

başlayıp yoğun periyoda kadar bu kul-
varda rahatlamayı hedefliyoruz. Eylül 
ayının ortalarında UEFA Avrupa Ligi 
maçları başlayacak. Süper Lig ve Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da yolumuza devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

“TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN 
BİR ŞANSTI”

Eray Ataseven, geçen sezon Ziraat 
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayse-
rispor’la yaptıkları maçlarda attığı gol-
lerle öz güveninin geri geldiğini ifade 
etti. Söz konusu karşılaşmaların ardın-
dan daha fazla forma şansı bulduğunu 
belirten orta saha oyuncusu, şunları 
kaydetti: “Türkiye Kupası bizim için bir 
şanstı. Geçen sezona kadroda şans bu-
larak başlamıştım. Daha sonra formayı 
kaptırma durumum oldu ancak Türkiye 
Kupası çeyrek finalinde Kayserispor’la 
oynadığımız iki maçta da gol attım ve 
yarı finale kaldık. 

Bu sayede kendime olan öz gü-
venim geri geldi ve ligde tekrar forma 
giyme şansım oldu. Hem takıma yar-
dımcı oldum hem de oynamaya devam 
ettim.”
n AA

Akhisar’ın gözü Konya’da oynanacak finalde

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, hazırlıklarını sürdürdüğü 

Bolu’da CSM Politehnica ile oynadığı 
özel maçını 2-0 kazandı. Bu 

maçta genç oyunculara şans 
tanıyan Rıza Çalımbay, maçın 

ardından yaptığı açıklamalarda, 
sonuçtan daha çok oyundan memnun 

olduğunu ifade etti

Rıza Çalımbay 
oyundan memnun

Spor Toto Süper Lig ekip-
lerinden Atiker Konyaspor, 
hazırlık maçında Romanya 
Birinci Futbol Ligi ekiple-
rinden CSMS Iaşi’yi 2-0 

yendi. Yeni se-
zon hazırlıklarını 
Bolu’nun Gerede 

ilçesinde sür-
düren Kon-
ya ekibi, kamp 
döneminin ilk 

hazırlık maçını 
yaptı. Bolu Dağı’nda 

bulunan bir otelin antrenman sa-
hasında CSMS Iaşi ile karşılaşan 

Atiker Konyaspor sahaya Mücahit 
Atalay, Savaş Polat, Selim Ay, 
Sertan Yiğenoğlu, Ali Yaşar, Vol-
kan Fındıklı, Jens Jonsson, Musa 
Araz, Vedat Bora, Morkye Fofana 
ve Mücahit Can Akçay 11’i ile çıktı.

GOLLER FOFANA VE 
YATABARE’DEN

Karşılaşmaya temkinli baş-

layan her iki takım da maçın ilk yarısında 
defans ağırlıklı oyun oynadı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamam-
landı. Konyaspor’da ikinci yarıda Emre So-
fuoğlu, Mustafa Yatabare, Traore, Ferhat 
Öztorun ve Ahmet Gökbayrak oyuna dahil 
edildi. Yatabare ve Fofana’nın attığı goller-
le Konyaspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.

RIZA HOCA OYUNDAN MEMNUN
Maçın ardından gazetecilere açıklama 

yapan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Rıza Çalımbay, ilk hazırlık maçında takımın 
genç oyuncularını görme fırsatı bulduklarını 
söyledi. Çok ağır antrenman yaptıklarını ifa-
de eden Çalımbay, “Bu maçın istediğimiz 
gibi olması önemli değil. Yapacağımız işler 
çok önemliydi. 

Burada çok sevindiğimiz şeylerden bir 
tanesi aylar sonra Traore’yi oynattık. Ondan 
dolayı çok mutluyuz. Bize göre çok güzel bir 
hazırlık maçı oldu. Çok iyiydi, çok memnu-
nuz.” diye konuştu. 

KONYASPOR, AJAX İLE MAÇ YAPACAK
Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürü-
yor. Yeşil beyazlı takım bu süreçte hazırlık 
maçları da oynayacak. 

Anadolu Kartalı, Hollanda devi Ajax 
ile bir hazırlık maçı yapacak. Konuyla ilgili 
kulüpten yapılan açıklamada, “Atiker Kon-
yaspor’umuz Hollanda’da yapacağı ikinci 
etap hazırlık kampında dünya futbolunun 
önemli takımlarından biri olan Ajax ile ha-
zırlık karşılaşması oynayacak. Takımımız 
Ajax’ın ardından bir başka Hollanda tem-
silcisi Nac Breda ile karşılaşacak. AFC Ajax 
ile 26 Temmuz Perşembe günü yerel saat 
ile 18.00’de (TSİ 19.00) karşılaşacak olan 
Atiker Konyaspor’umuz 31 Temmuz Salı 
saat 19.00’da (TSİ 20.00) Nac Breda’nın 
karşısına çıkacak. Atiker Konyaspor’umuz 
23 Temmuz 2018 Pazartesi günü bir hazır-
lık karşılaşması daha yapacak. 3. Hazırlık 
maçının hangi takımla olacağı ve bu karşı-
laşmaların nerede oynanacağıyla ilgili de-
taylar daha sonra açıklanacaktır” ifadeleri 
yer aldı.
n SPOR SERVİSİ



RPS
Atiker Konyaspor’da kombine bilet satışları başladı. Ancak satış için konulan kriterler ve be-

lirlenen satış rakamları taraftarın tepkisini çekti. Özellikle Maraton (Doğu) tribünündeki 
yüksek fiyat politikasının stadyumdaki alışılagelmiş yapıyı değiştireceği öngörülüyor

Kombine isyanı!
Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Atiker Kon-

yaspor’da bir yandan kamp ve transfer çalışmaları devam eder-
ken, kombine satışları da dün itibari ile başladı. Kombinelerin 
satışa çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeşil beyazlı 
taraftarlar indirim kriterlerine ve bazı bölümlerdeki fiyatlandırma-
ya tepki gösterdi.

MARATON TRİBÜNÜNE YÜKSEK FİYAT
Atiker Konyaspor yönetiminin belirlediği kombine fiyatlarında 

beklendiği gibi kale arkası tribünleri 150 lira gibi cüzi bir rakam-
dan satışa çıktı. Ancak Batı ve Doğu tribünlerindeki artış taraftarı 
rahatsız etti. Özellikle Maraton olarak bilinen Doğu tribününün 
bazı bölümlerinde yüzde 100’e varan artışlar gözlendi. 

DELEGEYE ÜCRETSİZ BİLET
Kombine satışlarında çocuklara, yaşlıları ve bayanlara başta 

olmak üzere çeşitli indirimler uygulandı. Ancak kulüp delegele-
rine ücretsiz kombine yapılacağının açıklanması tepkileri artırdı. 
Yılda 500 lira üyelik bedeli ödeyen delegelerin bin 250 lira değer 
biçilen tribünden kombine sahibi olacak olması taraftarın rahatsız-
lığı daha da artırdı.

“FİYATLAR YÜKSELMEDİ ESKİDEN UCUZDU”
Taraftarın geneli bilet politikasına karşı çıkarken bazı taraftar-

lar ise destekledi.  Bilet fiyatlarındaki yükselişin anormal olma-
dığını belirten taraftarlar geçen sezonlardaki kombine biletlerin 
çok ucuz olduğunu, Konyaspor’a yakışmadığını belirtti. Sosyal 
medyadaki tartışmada olması gereken rakamların açıklanan fiyat-
lar olduğun belirten bir kısım taraftar, rakamların yükselmesi ile 
birlikte Konyaspor aidiyeti düşük izleyicinin maçlara ilgisinin aza-
lacağını ve bunun Konyaspor’un faydasına olacağını savunuyor.

KALE ARKALARINDA YIĞILMA
Yönetimin kombine fiyat politikasının maçlara nasıl yansıya-

cağı merak konusu oldu. Yeni stadyumda özellikle Doğu tribünün-
de önemli bir ivme yakalayan Konyaspor taraftarı bunu kaybedebi-
lir. Doğu tribünü kombine fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ilgi 
kale arkalarına kayarken, özellikle iddiası yüksek olmayan maç-
larda ortaya alışık olunmayan tabloların çıkabileceği konuşuluyor.
n SPOR SERVİSİ
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