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Temmuz yürüyüşü 
Enerya Genel 
Müdürü değişti

Tahir Akyürek’e 
TBMM’de görev 

‘Kültürümüz 
önem arz ediyor’

Yol-İş’te Selbüz 
güven tazeledi 

‘Yapılandırma 
fırsat olabilir’

24 Haziran seçimlerin ardından 
Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde komisyon başkanlığı 
seçimleri gerçekleştirildi. AK 
Parti Konya milletvekili Tahir 
Akyürek  Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyo-
nu Başkanı oldu. n SAYFA 17’DE

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Yeşil Tekke ve 
Yatağan Mahallelerindeki şen-
liklere katılarak vatandaşlarla 
bir araya geldi. Başkan Toru, 
Milli bir toplum olma yolunda 
kültürümüz büyük önem arz 
ediyor” dedi. n SAYFA 14’TE

Türkiye Yol-İş Konya 1 Nolu 
Şube 11. Olağan Genel kurulu  
toplantısı yapıldı. Mevcut Baş-
kan Mürsel Selbüz, katılımcı 
delegelerin oyunun hepsini 
alarak yeniden başkanlığa 
seçildi. n SAYFA 16’DA

Konya Sanayi Odasında (KSO) 
düzenlenen toplantıda 7143 
Sayılı Yapılandırma Kanunu 
anlatıldı. Bu kanunda, şirketle-
rin ve bireylerin borç sorgula-
ması yaparak, çıkan borçlarını 
kanunun getirdiği avantajlar ile 
ödeyebileceği vurgulandı. 
n SAYFA 16’DA
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Ereğli meydandaydı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle 
Ereğli’de program düzenlendi. Programda konuşan Ereğli 

Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 15 Temmuz hainliğinin asla 
unutulmayacağını vurguladı. n SAYFA 3’TE

Meram Tıp hizmette

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni binasında poliklinik hiz-
meti vermeye başladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 

Muzaffer Şeker yaptığı açıklamada, “Allah Devletimize ve 
Milletimize zeval vermesin” dedi. n SAYFA 17’DE

n 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ HABERLERİ SAYFA 2, 5, 7, 10 VE 11’DE

Yer gök ay yıldız!
Milli birlik ve beraberlik ruhu meydanlara sığmadı. Mevlana Meydanı’nı dolduran on binlerce vatandaş,

15 Temmuz şehitlerini dualarla yad etti, milli birlik ve beraberlik coşkusu sabaha kadar devam etti 

7’DEN 70’E HERKES MEYDANA AKIN ETTİ
15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’ye ve FETÖ’yü 
destekleyen uluslararası güçlere o gece verdiği 
mesajı, aynı ruh ve bilinçle “15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinde de 
verdi. 7’den 70’e Mevlana Meydanı’nı dolduran 
vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile milli bir 
gurur yaşattı.

DUALARIYLA DESTEK VERDİLER
Meydanın en renkli görüntülerini çocuklar ve 
ağzı dualı dedeler ile nineler oluşturdu. Mi-
nikler anne ve babaları ile milli coşkuya ortak 
olmaları gelecek adına umut verdi. Yaşlarına 
rağmen Mevlana Meydanı’na gelen dedeler 
ve ninelerin görüntüleri ise, Türkiye’nin adeta 
özeti gibiydi.

VATANDAŞLARDAN YIKILMAYIZ VURGUSU
Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Vatan-
daşlar, “15 Temmuz’da hainler bizi millet olarak 
nasıl yıkamadıysa, bugün de yıkamayacaktır” 
mesajı verdiler. Coşkuya ortak olan esnaflar da 
sabaha kadar iş yerlerini açık tutarak, meydanda 
sabaha kadar kalan vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşıladı. 

15 TEMMUZ ASLA UNUTULMAYACAK
Konya protokolü vatandaşlarla birlikte Mevlana 
Meydanı’nda hazır bulundu. Protokol yaptığı ko-
nuşmalarla devlet-millet bütünleşmesine dikkat 
çekti, hain girişimin ve şehitlerin unutulmaması 
gerektiğinin altı çizildi. Etkinliklerin yapıldığı sa-
atlerde gökyüzünde oluşan ay yıldız ise günün 
anlamını artırdı.
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Milli birlik ve beraberlik ruhu meydanlara sığmadı. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Mevlana Meydanı’nı 
dolduran on binlerce vatandaş, 15 Temmuz şehitlerini dualarla yad etti, milli birlik ve beraberlik coşkusu sabaha kadar devam etti 

Milli birlik coşkusu

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” etkinlikleri çok sayı-
da vatandaşın katılımıyla Mevlana 
Meydanı’nda coşkulu bir şekilde 
gerçekleştirildi. Fetullahçı Terör Ör-
gütü (FETÖ)’nün 2016 yılında Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine 
sızan mensuplarınca gerçekleştiri-
len darbe girişiminin ardından 2 yıl 
geçti. Devletin birçok kurumuna sı-
zan FETÖ, kirli bir kumpası devreye 
sokmuştu. O gece sadece TSK içe-
risindeki FETÖ’cülerin bu kirli plan 
içerisinde yer aldığı gibi bir görüntü 
varsa da, sonrasında ortaya çıkan 
görüntüler, ifadeler tüm FETÖ’nün 
karanlık şebekesinin tümünün bu 
kirli plan içerisinde yer aldığı ortaya 
çıktı. TSK içerisindeki ‘Asker’ gö-
rünümlü FETÖ mensupları o gece 
hain planı yürütmeye çalışırken, 
diğer kurum ve kuruluş içerisinde-
ki ve sivil FETÖ’cüler de aynı plana 
destek vermek amacıyla kirli plan 
içerisinde yer aldılar. Ancak Türkiye 
tarihine giren bu “kara gecede” FE-
TÖ’cülerin hesap edemediği bir şey 
ortaya çıktı: Buda Türk milletinin her 
şart ve koşulda bir ve beraber olma-
sıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali 
Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li’nin FETÖ’nün hain girişiminin bir 
kalkışma olduğunu ve bu kalkışmaya 
karşı Türk milletine yapılan çağrılar, 
hain planı suya düşürdü. Meydan-
lar doldu taştı, Türk milleti FETÖ’ye 
geçit vermeyeceğini vurguladı. 248 
kişinin şehit olduğu2196 vatandaşın 
da yaralandığı o gece, Türk tarihinde 
asla unutulmayacak bir gün olarak 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” ilan edilerek hafızalara 
kazındı. O kara günü unutmamak ve 
şehitleri dualarla yad etmek amacıy-
la o kara gecenin 2. yılı tüm Türki-
ye’de çeşitli etkinliklerle idrak edildi. 

Konya’da da Mevlana Meydanı’nda 
düzenlenen etkinliklere binlerce va-
tandaş katılırken, 15 Temmuz’da 
FETÖ’cülere karşı duruş sergileyen 
aynı ruh ve heyecanla Konyalılar 
Mevlana Meydanı’ndan adeta milli 
birlik ve beraberlik görüntüsü ortaya 
koydu. 
YOĞUN BİR PROGRAM AKIŞI VARDI

Konya’da “15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri 
sabah saatlerinde başladı. 15 Tem-
muz temalı resim sergisi ve o gece 
vatan için canlarını feda eden şehit-
ler için okunan Mevlit-i Şerif’le baş-
layan etkinlikler, akşam saatlerinde 
Mevlana Meydanı’nda toplanan 
on binlerce vatandaşın coşkusuyla 
daha da anlamlı hale geldi. Akşam 
saatlerinde Mevlana Meydanı hınca 
hınç dolarken, vatandaşlar ellerinde 
Türk bayrakları ile adeta coşkulu 
dakikalar yaşadı. Etkinlikler çerçe-
vesinde yoğun bir program akışının 
düzenlendiği Konya’da, Mehter Ta-
kımı gösterisi, Kur’an-ı Kerim tilave-
ti, Dursun Ali Erzincanlı’nın 30 Kuş 
Klibi, Abdülhamid Han adlı tiyatro 
gösterisi, Bekir Develi’nin 15 Tem-
muz sunumu, Hasan Dursun müzik 
dinletisi, 15 Temmuz videosu, Uğur 
Demirci müzik dinletisi, ilahiler, 15 
Temmuz’la ilgili belgesel gösterim-
leri gibi etkinliklerle program dolu 
dolu geçti. Ayrıca Konya protokolü 
de vatandaşlara hitap ederek, 15 
Temmuz’la ilgili dikkat çeken açıkla-
malarda bulundular. 

GENCİYLE YAŞLISIYLA 
ÖNEMLİ MESAJ

Mevlana Meydanı’na akın eden 
vatandaşlar, 15 Temmuz 2016 ge-
cesi FETÖ’ye ve FETÖ’yü destek-
leyen uluslararası güçlere o gece 
verdiği mesajı, aynı ruh ve bilinçle 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” etkinliklerinde de ver-
di. 7’den 70’e Mevlana Meydanı’nı 

dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk 
bayrakları ile milli bir gurur yaşattı. 
Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erke-
ğiyle meydana gelen vatandaşların 
oluşturduğu görüntü milli heyecan 
adına önemli bir mesaj oluşturdu. 

AĞZI DUALI DEDELER VE NİNELER 
Meydanın en renkli görüntüleri-

ni çocuklar ve ağzı dualı dedeler ile 
nineler oluşturdu. Minikler anne ve 
babaları ile meydanda ne olduğu-
nu daha tam kavrayamasa da, milli 
coşkuya ortak olmaları, Türkiye’nin 
geleceği adına umut verdi. Yaşlarına 
rağmen Mevlana Meydanı’na gelen 
dedeler ve ninelerin görüntüleri ise, 
Türkiye’nin adeta özeti gibiydi. Güç-
lükle yürümelerine rağmen alana ge-
len dedeler ve nineler, dualarıyla milli 
coşkunun manevi destekçisi oldular. 

SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR 
Program kapsamında etkinlikler 

sabaha kadar sürdü. Ezgiler, ilahiler, 
15 Temmuz gösterimleri ile coşkulu 
anlar yaşayan vatandaşların coşkusu 
sabaha kadar sürdü. Bazı vatandaş-
lar evlerinden getirdikleri yiyecek 
ve içeceklerle meydanı gören en iyi 

yerleri bularak buralarda oturdu, 
meydanın coşkusuna ortak oldular. 
Oluşan bu manzara, 15 Temmuz 
sonrası Mevlana Meydanı’nda yak-
laşık 1 ay tutulan nöbetleri hatırlattı. 
Ayrıca meydanda yine vatandaşların 

yiyecek ve içecek ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla mısır, çekirdek, köfte 
ekmek gibi satışlar yapan seyyar sa-
tıcılar yer aldı. 

TÜRK BAYRAKLARI 
MEYDANI RENKLENDİRDİ

Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla 
erkeğiyle alanı dolduran vatandaş-
lar, Türk bayraklarını da unutmadı. 
Kimi Türk bayraklı tişört giydi kimi 
Türk bayrağını sırtına sardı kimi de 
eline aldığı Türk bayrakları ile mey-
danın coşkusuna ortak oldu. Eller 
Türk bayrakları, dillerde tekbir ve 
sloganlarla dosta güven düşmana 
korku veren vatandaşlar, meydanın 
milli coşkusunu adeta kırmızı beyaza 
bürüdü. 
SELA OKUNURKEN DUYGULU ANLAR

15 Temmuz hain FETÖ darbe 
girişiminin olduğu o karanlık gece-
de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın “Meydana inin” çağrısının 
ardından FETÖ’ye karşı bir müca-
dele başladı. Bu mücadele sürerken 
ilerleyen saatlerde Türk milletinin 
manevi ruhunu diriltmek amacıyla 

00:13’te camilerden selalar veril-
meye başlanmıştı. O günü yeniden 
hatırlamak ve yaşamak amacıyla 
etkinlikler kapsamında tüm Türkiye 
genelinde 00:13’teselalar okundu. 
Konya’da da selaların okunduğu bu 
dakikalarda Mevlana Meydanı adeta 
sus pus oldu. O kara geceyi yeniden 
hatırlatan selalar, duygulu anların 
yaşanmasına neden oldu. 

BAŞKANLAR HALKLA İÇ İÇE
Etkinlikler boyunca Konya proto-

kolü de geç saatlere kadar vatandaş-
larla birlikte meydandaki coşkuya 
ortak oldu. Özellikle Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Mevlana Meydanı’nda kaldığı 
süre boyunca daha çok vatandaş-
larla birlikte göründü. İki başkan da 
vatandaşlarla sohbet etti, vatandaş-
ların duygularına ortak oldu, milli 

coşkunun anlamına uygun olarak 
güzel bir görüntü oluştu. 

SORUNSUZ PROGRAM 
İÇİN GÖREV YAPTILAR

Etkinliklerin sorunsuz geçmesi 
ve ertesi gün herhangi bir olumsuz 
durumun ortaya çıkmaması için Be-
lediye ekipleri, emniyet güçleri ve 
sağlık görevlileri hummalı bir çalış-
ma yürüttü. Mevlana Meydanı’nda 
geniş güvenlik önlemleri alan Emni-
yet güçleri, herhangi bir olumsuzluk 
yaşanmaması adına meydanın giriş 
ve çıkışlarını sürekli kontrol altında 
tuttu. Meydan içerisinde de dev-
riyeler atan güvenlik güçleri, kuş 
uçurtmadı. Alınan güvenlik önlem-
leri sayesinde etkinlikler sorunsuz 
ve huzurlu bir şekilde sonlandırıldı. 
Alanda yaşanabilecek herhangi bir 
sağlık sorunu nedeniyle Ulusal Me-
dikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de 
kurulan çadırda hazır bekledi, olası 
sağlık sorunlarına anında müdahale 
etti. Büyükşehir Belediyesi ve mer-
kez ilçe belediyelerinin ekipleri de 
meydanda görev başındaydı. Zabı-
ta ekipleri, temizlik işçileri sabaha 
kadar nöbet tuttu. Alanda oluşan 
kirliliği anında kaldırmak için gece 
saatlerinden itibaren harekete ge-
çen temizlik ekipleri, sabaha kadar 
meydanı yeniden pırıl pırıl yaptı. 

GÖKLERDEN GELEN MANA 
Mevlana Meydanı’ndaki etkin-

liklerin başladığı akşamın ilk saat-
lerinde havanın kararmasıyla gök-
yüzünden bir ayrıntı gözlere çarptı. 
Ayın yarım hilal şeklini alması ve 
yakınında bir yıldızın belirmesiy-
le adeta gökyüzünde Türk bayrağı 
görüntüsü oluşması, milli birlik ve 
beraberlik gününü daha da anlamlı 
hale getirdi. Dikkatlerden kaçmayan 
bu görüntü Türkiye genelinde sosyal 
medyada en çok paylaşılan fotoğraf-
lardan biri halini aldı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle Mevlana Meydanı’nı dolduran on binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları dillerinde tekbirler ile renkli görüntüler oluşturdu. Hilal ile yıldızın Türk bayrağı görüntüsü oluşturması, milli birlik ve beraberlik gününü daha da anlamlı hale getirdi.

Konya’da da Mevlana Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere binlerce vatandaş katılırken, 15 Temmuz’da FETÖ’cülere karşı duruş 
sergileyen aynı ruh ve heyecanla Konyalılar Mevlana Meydanı’ndan adeta milli birlik ve beraberlik görüntüsü ortaya koydu.
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    Gece Gündüz
Konya                   18 °C   31 °C

Karaman             15 °C 30 °C 

Aksaray               16 °C  29 °C

Ankara                 15 °C 30 °C
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Ayata İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayata’nın oğlu Mehmed Zahid sünnet düğünü 
heyecanı yaşadı. Ayata ailesini mutlu günlerinde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı 

Ahmet Ayata sünnet 
mutluluğu yaşadı

Ayata İnşaat Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Ayata’nın oğlu 
MehmedZahid erkekliğe ilk adımını 
attı. Nermin-Ahmet Ayata çiftinin 
çocukları MehmedZahid sünnet dü-
ğünü heyecanı yaşadı. Özel Gençlik 
İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen 
düğün merasimine Ayata ailelerinin 
sevenleri, yakınları ve dostları katıl-
dı. Düğüne katılan davetlilerin gü-
zel temennilerini kabul eden Ayata 
ailesi kendilerine geleneksel düğün 
pilavı ikramında bulundu. Mehter 
Takımında eşlik ettiği düğün mera-

siminde Mehmed Zahid ve arkadaş-
ları doyasıya eğlendi. “Büyüdüm er-
kek oluyorum! Evimin tek oğluyum, 
babamın sağ koluyum. Çok sevgili 
büyüklerim artık ben de sünnet olu-
yorum. Sizi de sünnetime bekliyo-
rum” davetiyesi ile yakınlarına ses-
lenen MehmedZahid’in mutluluğu 
gözlerinden okundu. Yenigün Ga-
zetesi olarak Ayata ailelerine ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi iletir, Mehmed 
Zahid’i ise atmış olduğu bu büyük 
adım için kutlarız.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hilmi ve Hafize evlilik 
yolunda ilk adımı attı

Bingöl-Elazığ Karayolu’nda 
1993 yılında teröristlerce düzen-
lenen saldırıda şehit olan jandar-
ma er şehit Hilmi Şahin’in yeğeni 
Hilmi Şahin evlilik yolunda ilk adı-
mı attı. Fatma- Eyüp Biçer çiftinin 
kızı Hafize ile Emine – Mehmet 
Ali Şahin çiftinin oğlu Hilmi  Tek-
taş Düğün Salonunda düzenlenen 
düğün töreni ile evlilik yolunda 
ilk adımı attı.  Genç çifti bu mut-
lu günlerinde dostları ve yakınları 

yalnız bırakmadı. Nişan töreninde 
yaptığı duanın ardından genç çif-
tin nişan yüzüklerini Konya  Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Recep 
Pekdemir taktı. Nişan merasimin-
de davetlilerle yakından ilgilenen 
genç çiftin mutlulukları görül-
meye değerdi. Yenigün Gazetesi 
olarak bizde gençleri ve aileleri 
kutluyor mutluluklarının devamı-
nı diliyoruz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fatma- Eyüp Biçer çiftinin kızı Hafize ile Emine – Mehmet Ali Şahin çiftinin oğlu Hilmi evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
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MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven her an vatandaşlarla iç 
içe olmasının yanı sıra Salı günleri 
düzenlediği Halk Günü ile de dert-
leriyle hemhal oluyor. Halk günleri-
ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar 
samimi yaklaşımları ve alakası için 
Başkan Özgüven’e teşekkür ediyor-
lar. Ayrıca bu haftaki halk günün-
de Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yemin ederek resmen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 1. Başkanı olma-
sı vesilesiyle hayırlı olsuna gelen 
vatandaşlar çoğunluktaydı, bir de 
Özgüven’den özel bir talepte bulu-

narak selamlarını iletmesini diledi-
ler. Biz, halka hizmet Hakka hizmet 
düsturuyla çıktık yola diyen Başkan 
Özgüven: “Her an ve her yerde 
hemşehrilerimizle bir araya geliyo-
ruz. Onların dertleriyle dertleniyor, 
çözüm üretme noktasında gerekli 
çalışmaları yapıyoruz. Salı günleri 
düzenlediğimiz Halk Günümüzle 
de herhangi bir nedenle bir araya 
gelemediğimiz vatandaşlarımızı 
ağırlıyor, istek ve taleplerini din-
leyerek talimatlarımızı veriyoruz. 
Vatandaşlarımızın ilgisi ve samimi-
yetleri bizleri mutlu ediyor. 7’den 

70’e tüm hemşehrilerimiz halk gü-
nümüzde bazen taleplerini, bazen 
teşekkürlerini bazen de önerilerini 
bizlere sunuyorlar. Bu haftaki halk 
günümüzde vatandaşlarımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin 
ederek resmen Türkiye Cumhuri-
yeti’nin 1. Başkanı olması vesile-
siyle bize hayırlı olsun dileklerini 
sundular ve selamlarını iletmemizi 
rica ettiler. Bu nazik davranışların-
dan dolayı tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyor, Allah(cc)’ın izniyle 
bu taleplerini yerine getireceğimizi 
belirtmek istiyorum. Bizim gaye-

miz halka hizmet etmenin Hakka 
hizmet etmek olduğu bilinciyle 
şehrimize ve hemşehrilerimize 
daha iyi hizmetleri sağlamak. Bu 
noktada onların desteği bizim için 
çok önemlidir. Her istek, talep ve 
önerilerini değerlendiriyoruz, prog-
ramlarımızı buna göre yapıyoruz. 
Göreve geldiğimiz ilk günden beri 
söylediğimiz gibi şehrimizi birlikte 
yönetiyoruz. Bu duygu ve düşünce-
lerle tüm hemşehrilerimizi muhab-
betle selamlıyor, desteklerinden 
dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” 
dedi.

‘Gece gündüz demeden 
şehrimizin hizmetindeyiz’

Ereğli’de çiftçilere 
‘tarım desteği’ verildi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Uğurlu Camii’nde sabah 
namazı kıldıktan sonra namaza 
gelen çocuklar ve vatandaşlarla bir 
araya gelerek çorba içti. Ardından 
sabahın ilk saatlerinde Başkan Yar-
dımcıları ve Birim Müdürleri ile bir-
likte sahada yürütülen çalışmaları 
yerinde inceledi ve iş yerlerini açan 
esnaflara hayırlı işler diledi. Özel-
likle çocuklarımızı camilerimizde 
görmek ayrı mutluluk diyen Baş-
kan Özgüven: “Çocuk seslerinden 
mahrum kalan bir cami, ıssız bir 
eve benzer. Yavrularımıza erken 
yaşlardan itibaren dinimizi, vatan 
aşkını ve bayrak aidiyetini kavrat-
malıyız. Onlar bu ülkenin geleceği 

ve gelecekteki karar alıcıları ola-
caklardır. Onlarla ve hemşehrile-
rimizle sabah namazının ardından 
buluştuk. İş yerlerini açan esnafla-
rımıza hayırlı işler diledik. Bu arada 
çalışmalarımızda aralıksız devam 
ediyor. Sahada ekiplerimiz sabahın 
ilk saatlerinden itibaren çalışma-
larını sürdürüyor. Gece gündüz 
demeden canla başla şehrimize 
hizmet ediyoruz. Bu anlamda ça-
lışmaları yerinde inceledik. Bizler 
bu şehre hizmetle mükellefiz. Ge-
ride bıraktığımız 4,5 yılda önemli 
hizmetleri gerçekleştirdik. Bundan 
sonraki süreçte de çalışmalarımıza 
aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si ve Ereğli Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü vasıtasıyla, 
Konya ili genelinde çiftçilere yö-
nelik kırsal kalkınma ve bitkisel 
üretimi geliştirmek amacıyla,  des-
teklenmesi noktasında planlaması 
yapılan 30 takım Bağda Yüksek 
Telli Terbiye Sistemi’nin, Ereğli 
Belediyesi’ne başvuru yapan 30 
adet çiftçiye teslimi yapıldı.

Konuyla ilgili değerlendirme 
yapan Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Belediye olarak 
üreticilerimize her zaman destek 
oluyoruz. Üretim bir şehrin gelişi-
minde en önemli argümanlardan 
bir tanesidir. Bu noktada her türlü 
desteği vermek bizim görevimiz-
dir. Konya Büyükşehir Belediye-
mizle birlikte, Konya ili genelinde 
çiftçilere yönelik kırsal kalkınma ve 

bitkisel üretimi geliştirmek ama-
cıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
anlamda Belediyemize başvuru 
yapan 30 adet çiftçimize, 30 takım 
Bağda Yüksek Telli Terbiye Siste-
mi dağıtımını gerçekleştirdik. Apa-
ratlarını teslim alan çiftçilerimizi 
tebrik ediyor, bereketli ürünler ye-
tiştirmelerini diliyorum. Bunun ya-
nında 2019 yılında desteklenmesi 
planlanan ürünlerimiz için başvu-
rular da devam ediyor. Ürünlerimi-
zi daha önce paylaşmıştık bir daha 
belirtelim. Buna göre 2019 yılında 
desteklenmesi planlanan ürünler; 
Yarı Bodur Elma, Yarı Bodur Kiraz, 
Asma, Vişne, Ahududu, Böğürt-
len, Çilek ve Malç Naylonu. Baş-
vuru yapmak isteyen çiftçilerimiz 
27.07.2018 tarihi mesai bitimine 
kadar Belediyemize başvuru yap-
maları gerekmektedir” dedi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 2. Yıldönümü nedeniyle Ereğli’de program düzenlendi. Programda 
konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 15 Temmuz hainliğinin asla unutulmayacağını vurguladı

Ereğli’de binler 
15 Temmuz’u andı

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi 
Yaran, Ereğli Ağır Ceza Reisi Ercan 
Şahin, AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli 
İlçe Teşkilat Üyeleri, Gençlik ve Ka-
dın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Ku-
rum Müdürleri, STK Temsilcileri ve 
binlerce vatandaşın katıldığı prog-
ram Belediye önünden yürüyüşle 
başladı.  15 Temmuz Demokrasi ve 
Şehitler Parkı’na kadar süren yürü-
yüşün ardından Mehteran gösterisi, 
protokol konuşmaları, 15 Temmuz 
gecesine ait video görüntüleri, Ku-
ran-ı Kerim Tilaveti, İlahiler ve du-
aların okunduğu program büyük bir 
coşkuyla gece yarısına kadar devam 
etti.  Açılış konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelen Başkan Özgü-
ven: “Bundan tam iki yıl önce bu 
sinsi, hain planı kuranların ülkeyi 
bölmeye, parçalamaya, birilerine 
peşkeş çekmeye çalışanların boz-
guna uğradığı gecedir. Peygamber 
ocağı dediğimiz ordunun üniforma-
sını giyerek o silahlarla, o uçaklarla, 
o tanklarla, o helikopterlerle bu aziz 
milletin üzerine kurşunlar sıkılacağı, 
bombalar atılacağı hiçbirimizin ak-
lına gelmezdi. Ancak bu hainler, iş 
birlikçiler emellerine ulaşamadılar. 
O gece İstanbul başta olmak üzere 
Ankara’da, birçok şehrimizde tank-
ların altına yatan, göğsünü kurşuna 

siper eden, silahsız olarak hainlerin 
üzerine büyük bir kararlılıkla giden 
milletimiz bu girişimi Allah(cc)’ın iz-
niyle bertaraf etti. 251 Şehit, 2700 
Gazimizin olduğu 15 Temmuz hain 
darbe girişimini asla unutmayacak 
ve unutturmayacağız. Bu duygu 
ve düşüncelerle tüm şehitlerimize 
Allah(cc)’tan rahmet diliyor, mil-
letimizin 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü’nü tebrik edi-
yorum” dedi. Daha sonra kürsüye 
gelen Konya Milletvekili Etyemez: 
“Burada 15 Temmuz’un 2. Yıldö-

nümü vesilesiyle bir araya geldik. 
Öncellikle o gece vatan uğruna ca-
nını seve seve veren Şehitlerimizi 
saygıyla anıyorum. 15 Temmuz’da 
olduğu gibi milletimiz ülkemizin 
dört bir yanında meydanlarda ve 
ayakta. O gece milletimiz iradesine 
sahip çıktı. Artık bu ülkenin kaderi 
darbelerle değil demokrasi ile belli 
olacak. Ve hiç kimse darbe girişimde 
bulunmaya cesaret edemeyecektir. 
15 Temmuz’u unutmadık, unut-
mayacağız. Gelecek nesillerimize 
de anlatacağız” ifadelerini kullandı. 

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Ya-
ran ise: “15 Temmuz hain darbe gi-
rişimi ve buna karşı asil milletimizin 
Çanakkale ruhuyla, İstiklal harbiyle 
canlandığı bir gecedir. Bu gece Türk 
Milleti’nin şanlı tarihine altın harf-
lerle yazıldı. Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin üniformasını giymiş hainlere 
fırsat vermeyen bu millet vatanına 
sahip çıktı. Bu vatan uğruna şehit 
olan kardeşlerimizi saygı ile anıyor, 
milletimizin 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” 
şeklinde konuştu.

‘Vatandaşlarımızla her daim beraberiz’

Şehitlere vefa
E r e ğ l i 

İlçe Kayma-
kamı Ömer 
Lütfi Yaran, 
Ereğli Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, Ku-
rum Müdürleri, Oda Başkanları, STK 
Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
Meydanbaşı Şehitliği’ni ziyaret ederek 
şehitleri mezarları başında andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü etkinlikleri çerçevesinde Ereğli’de binlerce vatandaş meydanda biraraya geldi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlana Meydanı’nda düzenlenen programa vatandaşlar akın etti. Vatandaşlar, 
“15 Temmuz’da hainler bizi millet olarak nasıl yıkamadıysa, bugün de yıkamayacaktır” ifadeleri ile birlik ve beraberlik mesajı verdi

‘Bizi kimse yıkamaz’
Tüm Türkiye’de ortak olarak dü-

zenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve 
Beraberlik günü programları kapsa-
mında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi-
nin ikinci yılında, binlerce kişi, elle-
rinde Türk bayraklarıyla Mevlana 
Meydanı’na akın etti. 

Konyalılar 15 Temmuz 2016’da 
olduğu gibi bir kez daha darbeye kar-
şı dik duruş sergiledi. 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinlikleri kapsamında Mevlana Mey-
danı’nda biraraya gelen vatandaşlar, 
FETÖ’nün hain darbe girişimini la-
netleyerek, birlik ve beraberlik me-
sajları verdi. 

 TÜRK MİLLETİ DARBELERE 
DİK DURMUŞTUR, 

DURMAYA DA DEVAM EDECEKTİR
Meydana gelen vatandaşlar ga-

zetemize özel açıklamalarda bulu-
narak 15 Temmuz 2016’da yaşanan 
hain darbe girişiminin yıl dönümde 
demokrasiye ve milli iradeye sahip 
çıktıklarını bir kez daha gösterdiler. 
Gazetemize konuşan Adem Yılmaz 
isimli vatandaş Türk milletin asıl bir 
millet olduğunu ifade ederek, “Türk 
milleti asıl bir millet. Bu millet o ka-
dar cesaretli ki  tanka tekme atıyor. 
Dünyada hiçbir böyle millet yok. 48 
senedir yurtdışında yaşıyorum. Mil-
letimizi yüce Allah özellikle koruyor. 
15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgü-
tü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 
(FETÖ/PDY) hain darbe girişiminin 
ikinci yıldönümünde yine meydan-
lara çıkarak hem vatanımıza, bayra-
ğımıza ve devletimize bağlılığımızı 
göstermek istedik. Hem de Türk 
milletinin kimsenin yıkamayacağını 
bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. 
Türk milleti hainlere fırsat vermez. 
Rabbim askerimizin, polisimizin ve 
vatanımızın yar ve yardımcısı olsun. 
Türk milleti darbelere dik durmuş-
tur. Durmaya da devam edecektir” 
diye konuştu. 

DÜŞMANLARA EN İYİ 
CEVAPIMEYDANLAR VERİYOR 
Mevlana Meydanındaki kalaba-

lığa dikkat çeken Zülfi Yılmaz isim-
li vatandaş meydandaki kalabalığı 
içerdeki ve dışarıdaki hainlerin gör-
mesini ifade ederek, “ Bu meydan-
larda toplanan insanları içerdeki ve 
dışarıdaki düşmanlar görsün. Göz-
leri varsa görsün. Kulakları varsa 
duysun. Türk milleti içerdeki ve dı-
şarıdaki hainlere fırsat vermeyecek. 
Hainlerin bu topraklarda yeri yok. 
Nereyi isterlerse oraya gitsinler. Ha-
inler memleketimizde yaşamasınlar. 
Bizler onları görmek istemiyoruz. 
Allah’ım bir daha ülkemize bu tür 
acılar yaşatmasın.  Bu vatana bu mil-
lete gam keder vermesin. Bu darbe 
girişimi Türkiye’yi bölmek ve parça-
lamak için yapılmıştır. Yurt dışı bağ-
lantılı bir operasyondur. Ama Allah’a 
şükür olsun milletimiz buna karşı 
koydu” dedi. 

TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİYE
VE MİLLİ İRADEYE OLAN 

DESTEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR
Bir ay boyunca meydanlarda 

nöbet tutuklarına dikkat çeken ve 
vatansız hiçbir şey olmayacağını 
ifade eden Şaban Karaaç, “Allah’ım 
devletimize ve milletimize zeval ver-
mesin. Cumhurbaşkanımıza, hükü-
metimize ve çalışanlarımıza güç ve 
kuvvet versin. Türk milleti mücade-
lesine aralıksız devam edecek. Efen-
dileri hüsrana uğradılar. Kahroldular. 

Perişan oldular. Biz bedeller ödedik. 
Biz şehitler verdik. Biz gaziler verdik. 
Ardından da bir ay boyunca Anado-
lu’nun tüm meydanlarında sabahla-
ra kadar irademize, demokrasimize, 
bayrağımıza, geleceğimize sahip çık-
tık. Uykusuz kaldık. Biliyorduk ki ço-
cuksuz, ailesiz, uykusuz, işsiz, aşsız, 
yaşanılabilir. Ancak ve ancak bayrak-
sız, vatansız ve ezansız yaşanılamaz. 
Onun için ne gerekiyorsa yaptık. 
Hamdolsun korkmadık. Bizler ülke-
miz ve yöneticilerimiz için durmadan 
dua ediyoruz. Türk milleti bugün bir 
kez daha demokrasiye ve milli irade-
ye olan desteğini göstermiştir” diye 
konuştu.

15 TEMMUZ KALKIŞMASI 
BASİT BİR OLAY DEĞİL

15 Temmuz hain darbe girişimin 
basit bir olay olmadığını ve Türki-
ye’nin önünü kesmek için yapıldığı-

na dikkat çeken Mehmet Ali Tekin, 
“Bugün burada bir kez daha vatanı-
mıza,milletimize ve ülkemize sahip 
çıkıyoruz. Bu meydanlara çıkan in-
sanların öncelikli tercihi vatan, millet 
ve bayrak aşkıdır. 15 Temmuz kalkış-
ması basit bir olay değil. İslam üm-
metinin öncüsü olacak Türkiye’ye dış 
güçler tarafından Türkiye’nin önünü 
kesmek için yapılmış bir organizas-
yondur. 15 Temmuz hain darbe gi-
rişimi bazı çevreler tarafından kont-
rollü darbe denmektedir. Kesinlikle 
kontrollü darbe mefrunu söylemi ke-
sinlikle emperyalistlerin uydurduğu 
ve Türkiye’deki Müslüman halkın 
önünü kesmek isteyen bir oyundur. 
Halkımız 15 Temmuz’da yaşanan 
darbe girişimine gereken cevabı ver-
miştir.   15 Temmuz tanklara karşı 
tekbirlerin zaferidir. Bize bu muzaf-
feriyeti ve bugünleri lütfeden Rabbi-

mize sonsuz şükürler olsun” dedi.
VATANDAŞLAR OLARAK 

VATANIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ 
15 Temmuz hain darbe girişimin 

milletimiz için çok zor bir gün oldu-
ğunu ve çok zor atlatıldığını ifade 
eden Metin Günaylı, “ Milletimiz için 
zor bir gündü. Çok zor atlattık. Allah 
inşallah o günleri ülkemize bir daha 
göstermesin. Çünkü ülkemiz bunu 
hak etmiyor. Vatanımız ve milletimiz 
her zaman ayakta dimdik olsun. Bu 
vatana bizler vatandaş olarak sahip 
çıkmalıyız. Vatanımız üzerinde gözü 
olanlara fırsat vermesin. Bu gece 
sırtımızda hala ihanet hançerinin 
acısı, o gece toprağa verdiğimiz şe-
hitlerimizin yüreklere bıraktığı ince 
sızı ama Allah’a çok şükür yenil-
memiş olmanın o büyük gururu ve 
coşkusuyla ayaktayız. Anlımız açık, 
yolumuz açık. Bize bu muzafferiye-

ti ve bugünleri lütfeden Rabbimize 
sonsuz şükürler olsun Türk milletin 
ve Konyalıların dik duruşu ve yeni 
Türkiye’nin dünyaya kafa tutarcası-
na bu hareketimizin oluşunu gelecek 
nesillere reisimizin arkasında dura-
rak dünya’da temsil etmek için şanlı 
bayrağımızı yüce mertebeye taşıma-
mız lazım” diye konuştu.

 15 TEMMUZ GECESİ 7’DEN 
70’E HERKES BİR OLDU

Türk milletinin darbelere karşı 
daha da bilinçlendiğini  ve darbe-
lere sert bir şekilde karşı çıktığını 
ifade eden Hüseyin Taşduman, “  
Milletimiz darbelere karşı daha da 
bilinçlenmiştir ve darbelere sert bir 
şekilde karşı çıkmıştır. Darbenin 
üzerinden 2 yıl geçse de, o gece 
yaşadığımız her duyguyu hatırlıyo-
rum. İçimizdeki millet sevgisi hiçbir 
zaman dinmeyecek. Her hatırladığı-
mızda yeniden yaşıyoruz o hain ge-
ceyi. 15 Temmuz gecesi gördük ki, 
7’den 70’e herkes bir oldu. Herkes 
vatan aşkıyla yollara düştü. Zor yü-
rüyen nenelerimiz, dedelerimiz bile 
bizden önce koştular. Bu ülkeyi kim-
se bu şekilde bir araya getiremez. Bu 
dava bitmedi, devam ediyor. Allah 
bir daha göstermesin öyle geceyi. 
Bir askerin kendi vatandaşına silah 
sıkması kabul edilemez. Askerleri-
miz, özellikle hiçbir şeyden haberi 
olmayan er ve erbaşlara çok yazık 
ettiler. Suçsuz yere başlarına neler 
geldi. O gece ilk duyduğumuzda ina-
namadık. Televizyonlar söyledi ama 
inanmak çok güçtü. Eskiye geri dön-
mekten çok korktuk. Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı çağrıyla her sokaklara indi. 
Ülkemizi hainlerin eline bırakmayın 
dediği anda herkes ülkemize sahip 
çıktı. Birlik ve beraberlik içinde ol-
mayı her millet başaramaz. Bu hain 
girişimi kınıyorum. Allah böyle bir 
günü bir daha yaşatmasın” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAAdem Yılmaz Zülfi Yılmaz Şaban Karaaç Mehmet Ali Tekin Metin Günaylı Hüseyin Taşduman
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Yunak ilçesinde kontrolden çı-
kan otomobilin takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yara-
landı. Kaza, Yunak-Ankara karayo-
lunun Birimler Dörtyol mevkinde 

meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Battal Ö. idaresindeki 66 FC 
298 plakalı otomobil, Dörtyol mev-
kiinde kavşağa yaklaştığı sırada 
Burak S. idaresindeki 19 BK 134 
plakalı otomobille çarpıştı. Çarpış-

manın şiddetiyle kontrolden çıkan 
66 FC 298 plakalı otomobil, bari-
yerlere çarptıktan sonra takla atarak 
yol kenarında durdu. Kazada araçta 
bulunan Fatma Özdemir olay yerin-
de hayatını kaybederken, 1’i çocuk 

7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulanslarla hastane-
ye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Hayati tehlikesi bulunan çocuğun 
ise helikopter ambulansla Konya’ya 
sevk edildiği öğrenildi. n İHA

Öldürülen teröristler
4 saldırının faili çıktı

Saldırı hazırlığındayken gü-
venlik güçlerince düzenlenen 
operasyonda etkisiz hale getiri-
len PKK’lı 2 teröristin, 2 vatandaş 
ve 2 güvenlik korucusunun şehit 
edilmesi olayının failleri olduğu 
belirlendi. Van Valiliğinden yapılan 
açıklamada, 15 Temmuz’da saba-
ha karşı gerçekleştirilen operas-
yonda etkisiz hale getirilen PKK’lı 
teröristlerin “Serhildan-Erdal” kod 
adlı Bilal Şimşek ile “Numan-Ru-
bar” kod adlı Metin Ünalmış oldu-
ğu bildirildi. 

Operasyonda ele geçirilen si-
lah, şarjör ve polise açılan ateş-
ten geriye kalan boş kovanların 
önce Van Emniyet Müdürlüğü 
Olay Yeri İnceleme Şube Müdür-
lüğünde, ardından da Erzurum 
Kriminal Polis Laboratuvarında 
detaylı analize tabi tutulduğu vur-
gulanan açıklamada, şöyle denildi: 
“Kapsamlı inceleme sonucunda 
‘Serhildan-Erdal’ kod isimli Bilal 
Şimşek’in yanında ele geçirilen 
KGU 545 ibareli Glock marka si-
lahın, 20 Mart 2017’de Hacıbekir 
Mahallesi Karlıova Sokak Devrim 
Market önünde Ömer Altay isimli 
vatandaşın, 28 Temmuz 2017’de 

Karşıyaka Mahallesi Karlıova 1. 
Sokak üzerinde Taner Özgel isimli 
vatandaşın, 13 Mart’ta Şabaniye 
Mahallesi Melen 2. Sokak’taki evi-
nin önünde Metin Ertaş isimli gü-
venlik korucusunun ve 16 Mart’ta 
Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani 
Sokak’taki bir market içerisinde 
Fuat Kılağus isimli güvenlik koru-
cusunun şehit edilmesi olaylarında 
kullanıldığı tespit edildi.” Açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: “15 
Temmuz’da Van Emniyet Müdür-
lüğüne bağlı terörle mücadele ve 
özel hareket şube müdürlükleri 
tarafından İpekyolu ilçesi Bostaniçi 
Mahallesi’nde gerçekleştirilen te-
rör operasyonu, 2 bölücü terör ör-
gütü mensubunun ölü ele geçiril-
mesiyle başarıyla sonlandırılırken, 
4 masum vatandaşımızın kanları 
da yerde kalmamış oldu. Öte yan-
dan çatışmanın yaşandığı alanda 
güvenlik güçlerimizce gün boyu 
detaylı arama faaliyeti gerçekleş-
tirildi. Aramalarda 2 glock marka 
silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 
dolu fişek ile 7 boş kovan, terörist-
ler üzerinde ise el yazması örgütsel 
doküman ve 3 bin 750 lira ele ge-
çirildi.” n AA

Oto yıkamacıda sıra meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada gözaltına şahıs, ‘Onların 
hepsini vuracağım, yaz buraya’ dedi, başka bir şahısın da, “Bu gözleri unutma” demesi dikkat çekti

Oto yıkama tartışması 
kavgaya dönüştü

İki grup arasında çıkan kavga sı-
rasında elinde pompalı tüfekle olay 
yerine gelen şahsa polisler müdaha-
le etti. Bir polisin tekme atması so-
nucu elindeki pompalı tüfeği düşü-
ren şahıs, gözaltına alındıktan sonra 
“Onların hepsini vuracağım yaz bu-
raya” diyerek tehditler savurdu. 

Olay, saat 16.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağ-
ları Mahallesi Elmalı Caddesi üzerin-
de meydana geldi. İddiaya göre, oto 
yıkamacıda sıra meselesi yüzünden 
çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 
iki grup arasında kavga çıktı. Oto 
yıkamacıda bulunan şahıslar, tartış-
tıkları kişiyle alakalı olduklarını dü-
şündükleri bir büfe sahibine saldırdı. 
Çıkan kavgada büfenin camları kırı-
lırken, henüz kimliği öğrenilemeyen 
1 kişi yaralandı. Çevredeki vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
çok sayıda polis sevk edildi. Yaşanan 
kavgaya tarafların yakınlarının da 
sopalar ve silahlarla geldiği söylen-
tisi üzerine olay yerine çevik kuvvet 
polisleri de sevk edildi. 

“ONLARIN HEPSİNİ 
VURACAĞIM, YAZ BURAYA” 
Olayları yatıştırmak için çabala-

yan polisler, büfe sahibini gözaltına 

almak istediği sırada elinde pompalı 
tüfekle polislerin üzerine yürüme-
si ortalığı birbirine kattı. Polislerin 
“pompalı var” demesiyle hareket-
lenen polisler silahlarını pompalı tü-
fekle gelen şahsa doğrulttu. Silahını 
atması istenen şahıs, daha sonra bir 
polisin tekme atmasıyla elindeki tü-
feği yere düşürdü. Şüpheli şahısta 
polisler tarafından etkisiz hale ge-
tirildikten sonra yere yatırılıp elleri 
kelepçelendi. Bu sırada şahsın gö-
zaltına alınmasını engellemeye çalı-

şan çok sayıda kişiyi de polisler biber 
gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı. Polis-
lerin müdahale etmesiyle kalabalık 
grup uzaklaştırılırken, gözaltına alı-
nan şahıs polis aracına götürüldü. 
Bu sırada kimliği belirlenemeyen 
şahıs kendisini görüntüleyen kame-
raya bakarak “Onların hepsini vura-
cağım yaz buraya” diyerek tehditler 
savurdu. Gözaltına alınan bir başka 
şüpheli de kameralara bakarak, “Bu 
gözleri unutma” diyerek mesaj gön-
derdi. 

Çevik kuvvet polislerinin de des-
teğiyle kalabalık grup dağıtılırken, 
olaylara karıştıkları ileri sürülen 6 
kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, 
olayların başlamasına neden olduğu 
öne sürülen siyah renkli bir otomo-
bili ve içerisindeki silahlı şahısları 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi 
alan polis, olayların devam etme ih-
timali üzerine bölgedeki bekleyişini 
sürdürüyor.
n İHA

Otomobil takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobilin şarampole devrilmesi 
sonucu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Beyşehir’de çıkan orman yangını
büyümeden kontrol altına alındı

Ereğli’de kontrolden çıkan oto-
mobilin şarampole devrilmesi ve 
kaza yapanlara yardım etmek iste-
yen bir kişiye kamyonetin çarpma-
sı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 
kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Ereğ-
li-Konya Karayolunun 25. kilo-
metresinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Hıdır Özçift (53) 
idaresindeki 27 EC 604 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole devrildi. Kazada oto-
mobilde bulunan Zeynep Bahar 
Özçift (13) olay yerinde hayatını 
kaybederken, Hıdır (53), Emine 
Derya (53) ve Muazzez Ceren Öz-
çift (21) yaralandı. O sırada kazayı 
görerek yardım etmek isteyen 42 
YV 717 plakalı otomobilin sürücü-
sü Servet Savur (45) ise kendisine 

bir kamyonetin çarpması sonucu 
yaralandı. Yaralılar olay yerine ge-
len sağlık ekipleri tarafından Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 

tedavi altına alındı. Zeynep Bahar 
Özçift’in cansız bedeni ise Karapı-
nar Devlet Hastanesine morguna 
kaldırıldı. n İHA

Beyşehir’de ormanlık alanda 
çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle büyümeden sön-
dürüldü. Edinilen bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Bademli Mahallesi İn-
cirlik mevkisindeki ormanlık alan-
da henüz bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Bölgede yükselen du-
manları fark eden vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
iresi Başkanlığına ait bir itfaiye 
aracının yanı sıra Beyşehir Orman 
İşletme Müdürlüğüne bağlı yan-
gın söndürme tankeri ve arazözle-
ri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa 
süre içerisinde bölgeye gelerek 
alevler içerisinde yanan ağaçlara 
müdahale etti. Yangın, ekiplerin 
zamanında müdahalesi ile bölge-
deki ormanlık alanı tamamen sar-
madan ve yakınında bulunan bir 

bahçedeki barakaya sıçramadan 
kontrol altına alındı. Yangın sön-
dürme ekipleri, bölgede bir süre 
soğutma çalışması yaptı. Yangın-
da bölgedeki bazı ardıç ağaçları 

ile makilik alanın zarar gördüğü 
öğrenildi. Yangının çıkış nedenini 
belirlemek için jandarma ve or-
man ekipleri çalışma başlattı.
n İHA

İki grup arasında çıkan kavga sırasında 
elinde pompalı tüfekle olay yerine gelen 

şahsa polisler müdahale etti.
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15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Konyalı esnaflar 
şehitleri unutturmayarak, sabahın ilk saatlerine kadar vatandaşa hizmet etmek amacıyla işyerlerini açık 

tuttu. Bazı esnaflar ise günün anlam ve önemine hitaben iş yerlerini bir günlüğüne kapattı

Esnaftan, şehitlere saygı

15 Temmuz Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sının (FETÖ/PDY) hain darbe girişi-
minin ikinci yıldönümünde on binler 
Mevlana Meydanı’na akın ederken, 
esnafta 15 Temmuz’u unutturmadı. 
Pankartlar açan esnaflar, ‘Sizi unut-
turmadık, unutturmayacağız’ ve 
‘Konya size hakkını sonsuza kadar 
helal ediyor’ yazıları ile 15 Temmuz 
2016 tarihinde hain darbe girişimi 
sonucu şehit olan, 249 kişiyi andı. 
Birlik ve beraberlik mesajı veren es-
naflar, vatandaşa hizmet amacıyla 
sabahın ilk saatlerine kadar da iş yer-
lerini açık tuttu. Piri Mehmet Paşa 
Çarşısı esnafları ise günün anlam ve 
önemine hitaben iş yerlerini bir gün-

lük süreyle kapatarak şehitler andı. 
Mevlana Meydanı civarında bulunan 
esnaflardan Dilara Hediyelik Eşya 
İşletme Sahibi Veysel Yaşar “Esnaf-
lar olarak bugün satış gayemiz yok. 
Buraya gelenlere hizmet vermek ve 
eksiklerini gidermek amacıyla işye-
rimiz sabaha kadar açık tutacağız” 
diye konuştu.

MEVLANA MEYDANI ESNAFI 
SABAHIN İLK SAATLERİNE 

KADAR HİZMET VERDİ
15 Temmuz Hain Darbe girişi-

minin 2. yıldönümünde Konyalılar 
yeniden birlik oldu. Mevlana Mey-
danı’na Türk bayraklarıyla akın eden 
vatandaşlar, coşkuyla birlik ve bera-
berlik sloganları attı. Vatandaşlara 

destek ise esnaftan geldi. Vatandaş-
lara hizmet etmek amacıyla sabahın 
ilk saatlerine kadar işyerlerini açık 
tutan esnaflar, 15 Temmuz şehitle-
rini de rahmetle andı. Öte yandan 
bazı esnaflar günün anlam ve öne-
mine hitaben dükkânlarını 1 günlük 
süre ile kapalı tuttu.
BAZI ESNAFLAR,  GÜNÜN ANLAM VE 
ÖNEMİ İÇİN DÜKKÂNLARINI KAPATTI

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin ikinci yılındavatandaşlar 
meydana akın ederken Konya es-
nafı da 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü’ne destek verdi. 
Mevlana Çarşısı esnafları ve Bedes-
ten Esnafları ‘Sizi unutturmadık, 
unutturmayacağız’ ve ‘Konya size 
hakkını sonsuza kadar helal ediyor’ 
pankartlarını açarak, şehitleri andı.  
Piri Mehmet Paşa Çarşısı esnafla-
rı ise günün anlam ve önemi adına 
işyerlerinin 15 Temmuz günü kapalı 
tutarak, 15 Temmuz şehitlerini rah-
metle andı.

“HALKA HİZMET AMACIYLA 
SABAHA KADAR AÇIĞIZ”

Mevlana Meydanı esnafı halka 
hizmet vermek amacıyla sabahın 
ilk saatlerine kadar işyerlerini açık 
tuttu. “15 Temmuz Hain darbe giri-
şimi gibi bir darbeyi rabbim bize bir 
daha yaşatmasın” diyen Dilara He-
diyelik Eşya İşletme Sahibi Veysel 
Yaşar meydanın bu sene daha çok 
kalabalık olduğunu da sözlerine ek-
leyerek, “15 Temmuz gibi bir hain 
darbe girişiminin rabbim bizlere bir 
daha inşallah yaşatmasın. Esnaflar 
olarak biz burada vatandaşlarımıza 
hizmet veriyoruz. Mevlana Meyda-
nı’nda çok coşkulu bir kalabalık var. 
Konyalı esnaflar olarak bugüne ka-
dar böyle bir kalabalık görmemiştik. 
Türk Milletinin, Konya halkının bu 
şekilde bir araya gelmesi bizi çok 
memnun etti. Esnaflar olarak satış 
gayemiz yok ama buraya gelenlere 
hizmet vermek ve eksiklerini gi-
dermek amacıyla işyerimiz sabaha 
kadar açık olacak. Vatandaşımıza 
hizmet vermek adına buradayız” 
diye konuştu.
“İLK GECE OLDUĞU GİBİ ESNAFLAR 

OLARAK MEYDANDAYIZ”
Seyyar Satıcılardan Erol Albay-

rak ise 15 Temmuz’un ilk gecesinde 
olduğu gibi 2. Senesinde de canla, 
başla meydanda olduklarını belir-
terek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleşen darbe ve devletimizi 
işgal girişimini, 15 Temmuz’un yıl-
dönümünde yeniden en kuvvetli bir 
biçimde bir defa daha kınıyoruz. 15 
Temmuz’un ilk gecesi canımızla, 
başımızla meydanlara çıkmıştık. 2. 
Yıldönümünde de her seneki gibi 

canımızla buradayız. Allah korusun 
tekrardan böyle bir şey olursa biz 
yine canımızı vermeye razıyız. Bu 
sene meydan da yoğun bir kalabalık 
var. Rabbime şükürler olsun ki satış-
larımız da iyi.”

DOLMUŞÇU ESNAFLAR 
ŞEHİTLERİ UNUTTURMADI

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği tarafından da dolmuşların 
arka camına “Unutmadık, unutma-
yacağız, 15 Temmuz Aziz Milletimi-
zin Destan Yazdığı Gündür” yazılı 
afişler yapıştırıldı. Dolmuşçu esnaf-
ları araçlarının arkasına yapıştırmış 
olduğu afişler ile 15 Temmuz şehit-
lerini unutturmadı. 

“NE MUTLU Kİ NÖBETİNİ TUTACAK 
BİR VATANIMIZ VAR!”

Açıklamalarda bulunan Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkanı Muharrem Karabacak’ta 
birlik ve beraberlik mesajı vererek, 
“15 Temmuz’da Türkiye Cumhu-
riyeti’ne kast edenlerin hain planı-
na canını siper ederek karşı koyan 
şehitlerimizi rahmetle ve dualarla 
anıyoruz. Şehit olurken bayrağı-
mızın yere düşmemesi için çaba 
sarfeden şehit kardeşimize teşek-
kür ediyorum, tankların altına hiç 
umursamadan yatan kalkıp tekrar 
yatan abimize teşekkür ediyorum, 
ekmek teknesini ezileceğini bile bile 

umursamadan tankın önüne sü-
ren esnafımıza teşekkür ediyorum, 
VATANI için korkmadan şehadete 
yürüyen şehitlerimize, yaralanan 
değerli gazilerimize teşekkür edi-
yorum, vatanı ve milleti için canını 
hiçe sayan milletimize emir komuta 
eden meydanlarda bizlere ülkemizi 
koruma görevi veren Sayın başko-
mutanımıza teşekkür ediyorum. 15 
Temmuz’u Unutmadık, Unutmaya-
cağız ve Unutturmayacağız.  Çanak-
kale ruhuyla meydanlarda nöbet tu-
tan aziz milletime çok çok teşekkür 
ediyorum. Ne mutlu bize ki nöbetini 
tutacak bir vatanımız var” ifadelerini 
kullandı.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Esnafta 15 Temmuz’u unutturmadı. Pankartlar açan esnaflar, ‘Sizi unutturmadık, unutturmayacağız’ ve ‘Konya size hakkını 
sonsuza kadar helal ediyor’ yazıları ile 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sonucu şehit olan, 249 kişiyi andı.

15 Temmuz 2016 gecesi, 81 milyonun 
pürdikkat izlediği, izlerken de zaman zaman 
endişelendiği, zaman zaman da “böyle darbe 
mi olurmuş?” dediğiharekat, “Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’ni işgal, Türk Milleti’ni esir 
alma”harekatıydı.

Bu konuda aşağı yukarı herkesin mutabık 
kaldığı husus; “dış güçlerin,Türk toprakları 
üzerinde yüzyıllardır sürdürdüğü ve buna 
bağlı olarak, Türk Milleti’nin, Çanakkale ve 
Kurtuluş Mücadelesinin sonunda ulaştığı 
zaferlerine karşılık, bitmeyen tükenmeyen 
emperyalist duygularını gerçekleştirme he-
ves ve ideallerinin bir sonucuydu.”

Bu harekât,Ülkemiz ve Milletimiz üzerinde 
emelleri bulunanların başvurduğu ne ilk ha-
rekâttır ne de son harekât olacaktır. Bize düşen 
görev;Vatanımızı korumak için, daha önceleri 
hiç olmadığı kadar uyanık kalmak ve her daim 
yapılabilecek ihanet eylemlerine karşı hazırlıklı 
bulunmaktır.

Allah Vatanımızı ve Milletimizi korusun.
15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne 

kadar çeşitli vesilelerle, bir yandan ihanet ha-
rekâtına karşı telin, diğer yandan da o gece; 
canlarını, kanlarını, uzuvlarını Vatanları uğruna 

hiç düşünmeden verip şehit ve gazi olanları-
mıza olan vefa duygumuzu göstermek, onlara 
olan görevlerimizi yerine getirmek üzere anma 
programları düzenlendi. Ülkemizin çeşitli böl-
gelerinde bu tarihi olayı sürekli olarak akılda 
tutmak ve gelecek nesillere bu olayın ehemmi-
yetini aktarmak için çok çeşitli etkinlikler yapıldı 
hala da yapılmaya devam edilmektedir.

Bu etkinliklerden birisi de; Kayseri’de ku-
rulu bulunan TÜZDEV (Türkiye Üstün Zekâlılar 
Vakfı) tarafından “15 Temmuz Diriliş Şiirleri 
Güldestesi” adıyla bir kitap çıkarılması için 
kampanya başlatılmış olmasıydı. Vakfın Baş-
kanı ve 25 inci Dönem Ak Parti Kayseri Mil-
letvekili Dr. Sayın Kemal Tekten Beyefendi’nin 
öncülüğü ile başlatılan kampanyaya naçizane 
bir şiirle şahsım da katıldım. Benden başka 
bir diğer arkadaşım Konyalı Şair ve Yorumcu 
M.Ali Gül arkadaşımız da bu kampanyaya 
katılanlar arasındaydı.

Kitapta yer almak isteyen yüzlerce şair 
1400 civarında şiir göndermiş ve seçkin bir 
seçici kurul tarafından incelenen şiirler içeri-
sinden 40 şaire ait 58 şiir seçilip yayınlanmaya 
değer bulunmuştur.

Kitapta; Ahmet Selçuk İlkan, Dursun 

Ali Erzicanlı, Cengiz Numa-
noğlu, Nurullah Genç ve  
Bestami Yazgan gibi Ülke-
miz genelinde isim yapmış 
şairlerimize ait şiirler de 
bulunmaktadır.

Kitabın ön kapağının da 
önemli bir mana içerdiğini 
belirtmeliyim. 15 Temmuz 
Gecesini temsilen; kitabın ön 
yüzünde aşağıdan yukarıya 
çıkıldıkça, karanlık bir gece-
den aydınlık ve güneşli bir 
sabaha erişildiği ve en üst bölümde de ay yıl-
dızlı bayrağımızla temsil edilen Türkiye Cum-
huriyeti Devletimizin ilelebet payidar kalacağını 
anlatan tasvirlere yer verilmiştir.

Arka kapakta ise; İstiklal Şairimiz, Mer-
hum Mehmet Akif Ersoy’un; 

“Girmeden tefrike bir millete, düşman 
giremez

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindi-
remez.”

“Medeniyet size çoktan 
beridir diş biliyor.

Evvela parçalamak, sonra 
da yutmak diliyor.”

“Sahipsiz olan memleke-
tin batması haktır; 

Sen sahip olursan bu va-
tan batmayacaktır.”

“Âsım’ın nesli diyordum 
ya, nesilmiş gerçek;

İşte çiğnetmedi 
namusunu, çiğnetmeyecek.”

Beyitleri bulunmaktadır.
Konyalı şiir severler olarak ve bu konu-

da naçizaneçalışmalar yapan, şahsıma ve 
M. Ali Gül Kardeşime ait birer şiir de kitapta 
yayınlanmaya değer bulunmuştur. M.Ali Gül 
Kardeşimiz daha sonra “Ben Olmalıydım” 
isimli şiirine bir seslendirme yapmış ve bu 
yorum dört milyona yakın kişi tarafından izle-
nerek “en fazla izlenenler” arasına girmiştir.

Kitaba ait tüm hazırlıklar tamamlanıp tas-
lak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuş ve 
Cumhurbaşkanımız da kitabın önsözünü yaz-
ma lütfunda bulunmuştur.

Bu organizasyonun içinde bulunan Kay-
serili Şair Kardeşimiz Hacı Kısır da editörlük 
görevini üstlenmiştir. Hacı Kısır Kardeşimizin 
şiirlerinden bazıları, bizzat Cumhurbaşkanımız 
tarafından farklı toplantılarda okunmuştur.

Çok kaliteli bir baskı tekniği ile hazırlanan 
ve 140 sayfadan ibaret olan bu kitaptan, için-
de şiirlerimizin bulunması hasebiyle bizlere de 
gönderildi.

04 Temmuz 2017 tarihinde kitabın tanı-
tımını yapmak üzere İstanbul Medeniyet Üni-
versitesine davet edildik. Bu tanıtım toplantımı-
za yoğun bir katılım gerçekleşti. 15 Temmuz 
şehitlerimizin yakınları ve Gazilerimizle birlikte 
akademisyenler ve siyasetçiler de hazır bulun-
dular. Toplantıda, kitapta şiirleri bulunan arka-
daşlarımızdan bazıları şiirlerini yorumladılar.

Daha sonra yine aynı şekilde 14 Temmuz 
2017 tarihinde bu defa ATO (Ankara Ticaret 
Odası) tarafından kitabın ikinci tanıtımı Anka-
ra’da yapıldı. Orada da hazır bulunduk. O top-
lantıya da zamanın Kültür Bakanı Sayın Nabi 
Avcı ile birlikte akademisyenler, kitapta şiirleri 

bulunan şairler, siyasetçiler ve şehit yakınları-
mızla birlikte, gazilerimiz de katıldılar.

“Kitaptan elde edilecek gelirlerin ta-
mamı 15 Temmuz Şehit yakınlarına ve Ga-
zilerine bırakılacağı” hususu zaten kitabın ilk 
sayfasında not olarak bulunmaktadır. Kitaptan, 
içindeki şairlere bir gelir elde edilmesi söz ko-
nusu değildir.

Kitap hakkında bilgilendirme yapmak 
üzere Konya Büyükşehir Belediyemizin Kültür 
ve Sanat Faaliyetleri Şube Müdürlüğüne bir 
adet, Konya İl Kültür Müdürlüğümüze de bir 
adet teslim edilmiştir.

“Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
tarafından, kültür hizmetleri dâhilinde, bu ki-
taptan bir miktar talep edilse ve 15 Temmuz 
ile ilgili olarak bir gece tertipleyip kitapta 
şiirleri bulunan şairlerimizi de davet ederek 
hem bu kitabın dağıtımı yapılsa, böylece 
bir kamu hizmeti icra etmiş olsa ve hem de 
böylece şehit yakınlarımıza ve gazilerimize 
de bir moral olsa nasıl olur acaba?”şeklin-
deki düşüncelerimi de bu vesileylepaylaşmak 
istedim yazımda…

Sürçülisan ettiysem af ola.

15 TEMMUZ VE BİR KİTAP

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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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.

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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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren 
firmamıza müşterilerin ihtiyaç ve 
taleplerini ele alıp çözümde aktif rol 
oynayacak müşterilerin riskleri ve gerekli 
diğer aksiyonların alınmasını sağlamakla 
görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY  
SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 İkna kabiliyeti yüksek
3 B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç 
kullanabilen,
3 Cv’ler mail adresi info@hamamakina.
com gönderilecektir.

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09

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

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.
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HÜZÜN, GURUR, ÖFKE BİRARADA YAŞANDI
15 Temmuz Şehitlerini Anma, 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla binlerce kişi Mevlana 
Meydanı’nda buluştu. 15 Tem-
muz darbe girişiminin ikinci yıldö-
nümünde tüm yurtta olduğu gibi 
Konya’da da anma etkinlikleri dü-
zenlendi. Etkinlikler kapsamında 
öğle saatlerinde, Konya protokolü 
şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli 
yerlerinde 15 Temmuz konulu fo-
toğraf sergileri açıldı. Daha sonra 
‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’ etkinlikleri Mevla-
na Meydanı’nda devam etti. 15 
Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) Paralel Devlet Yapılanma-
sının (PDY) hain darbe girişiminin 
yıl dönümünde binlerce Konyalı 
vatandaş, ellerinde Türk bayrak-
larıyla Mevlana Meydanı’nda dü-
zenlenen programa akın etti. 

15 Temmuz’da darbe gi-
rişiminde, Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’nda şehit olan Ömer 
Halisdemir’i anlatan bir sineviz-
yon gösterisi sırasında bazı vatan-
daşlar gözyaşlarına engel olamadı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde yaptığı konuşması,  
alana kurulan dev ekranlardan 
vatandaşlara dinletildi. Etkinlikler 
sabaha kadar sürdü.Konuşmalar-
da FETÖ’nün hain darbe girişi-
minin devlet-millet bütünleşmesi 
karşısında başarısız olduğuna 
dikkat çekildi ve 15 Temmuz’un 
kahramanlık destanları içinde yer 
aldığı ifade edildi.

Televizyon sunucu ve prog-
ramcı Bekir Develi, ezgi sanatçı-
ları Hasan Dursun, Uğur Demir-
ci, Emirhan Doğan ile Medeniyet 
Okulu İlahi Grubu’nun birbirin-
den güzel ezgileri ve Abdülhamid 
Han’ı anlatan tiyatro gösterisi, 
meydanı dolduran vatandaştan 
tam not aldı. 

15 Temmuz’u anlatan video 
ve belgesel gösterimlerinin de ya-
pıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü programı, tehec-
cüd namazı ve sabah namazı ile 
tamamlandı.

15 TEMMUZ FOTOĞRAF VE 
RESİMLERLE ANLATILDI 

Konya’da 15 Temmuz Şehitle-
ri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü Programları kapsamında 
Konya Şehitliği ziyaret edilerek, 
15 Temmuz konulu fotoğraf ve 
resim sergilerinin açılışı yapıldı. 
Konya’da 15 Temmuz Şehitleri 
Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü Programları, ilk olarak Kon-

ya Şehitliği’nde düzenlenen prog-
ramla başladı. Protokolün şehit-
liklere karanfil bıraktığı program 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla 
tamamlandı. Şehitlik ziyaretinin 
ardından Kazım Karabekir Cad-
desi ile Mevlana Meydanı’nda dü-
zenlenen 15 Temmuz konulu fo-
toğraf ve resim sergilerinin açılışı 
yapıldı ve protokol üyeleri sergileri 
gezdi.  Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ser-
gilerin düzenlenmesinde emeği 
geçenleri tebrik ederek, “O geceye 
ait tüm fotoğraflar tarih sayfaların-
da milletimizin kahramanlık des-
tanı olarak yerini aldı. Gelecek ne-
sillere bunu iyi aktarmalıyız” dedi. 

Konya’daki 15 Temmuz Şehit-
leri Anma, Demokrasi ve Milli Bir-
lik Günü Programlarının gündüz 
bölümü, Sultan Selim Cami’nde 
şehitlerimiz için okunan hatimle-
rin duası ve Mevlid-i Şerif prog-
ramıyla son buldu. Programlara 
Konya Valisi Yakup Canbolat, AK 
Parti Konya Milletvekiller Leyla 
Şahin Usta, Gülay Samancı, MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Hava Pilot 
Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ilçe 
belediye başkanları, rektörler ile 
askeri ve mülki erkan katıldı.

BİNLERCE KİŞİ MEVLANA 
MEYDANI’NA AKIN ETTİ 

15 Temmuz Fetullah-
çı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hain 
darbe girişiminin birinci yıldönü-
münde binlerce Konyalı vatandaş, 
ellerinde Türk bayraklarıyla Mev-
lana Meydanı’nda düzenlenen 
programa akın etti. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan program, şiir dinletileri 
ve 15 Temmuz’u anlatan çeşitli 
belgesellerin gösterimiyle devam 
etti. Programda konuşan Konya 
Valisi Yakup Canbolat, “Düşman-
larımızın harp sahalarında dahi 
yapamadıkları alçaklığı aziz mille-
timize reva görmüşlerdir. Hamd 
olsun ki cenabı Allah’ın lütfu 
Cumhurbaşkanımızın cesareti ve 
üstün yöneticiliği ile harekete ge-
çen milletimiz tankın, uçağın, heli-
kopterin, tüfeğin karşısına sadece 
imanı, inancı ve yüreği ile dikilmiş, 
FETÖ terör örgütü tarafından ger-
çekleştirilmek istenen hain darbe 
ve ülkeyi bölme girişimini aziz 
milletimizin ölüme meydan okur-
casına kararlığı ile engellenmiş, o 

karanlık gecenin sabahını aydınlı-
ğa çevirmiştir” dedi. 

“15 TEMMUZ ASRIN EN BÜYÜK 
İHANETİ İLE BAŞLADI, ASRIN 
ZAFERİ İLE SONUÇLANDI” 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun da, “15 Temmuz asrın 
en büyük ihaneti ile başladı asrın 
zaferi ile sonuçlandı. En uzun gece 
21 Aralık gecesi değildi bu millet 
için. En uzun gece 15 Temmuz 
gecesiydi. Ama 15 Temmuz mil-
letimizin uyanış hareketinin, ülke-
mizin dirilişinin yaşandığı gündür. 
15 Temmuz bir milat, tarihin ye-
niden yazılmaya başladığı gündür. 
Aslında o karanlık geceyi aydınla-
tan hainlerin bombaları asla değil, 
milletimizin imanıydı. Bizler ne bu 
ihaneti ne de bu milletin cesaretini 
unutmayacağız, unutturmayaca-
ğız. 15 Temmuz ülkemizin sadece 
hainlerden kurtulması değil, bu 
zafer istikbalimizin ve istiklalimi-
zin teminatıdır” dedi. 

“BERABERLİĞİMİZİ, 
KARDEŞLİĞİMİZİ KORUYALIM” 

Birlik ve beraberlik çağrısı 
yapan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ise, “Aziz millet mey-
danlarda ve ellerinde silah olma-
dan, bu milletin paralarıyla alın-
mış silahlara karşı göğsünü siper 
edip bu ihanete karşı dur dedi. Bu 
milli duruş kıyamete kadar devam 
edecek inşallah. Yeter ki biz birlik 
ve beraberliğimizi kardeşliğimizi 
koruyalım. Bu ülkenin çocukları 
olarak bu gemiyi geleceğe taşıya-
lım. Mazlum coğrafyanın umudu 
olan bu Türkiye’yi en iyi şekilde 
koşturmak adına nerde olmamız 
gerekiyorsa orada dimdik olabilen 
bir halde yürümeliyiz” şeklinde 
konuştu. 

“MİLLETİMİZ TÜM DÜNYAYA 
DEMOKRASİ DERSİ VERDİ” 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 
konuşmasında şunları kaydetti: 

“Bir şeyi unuttular. Reisinin 
talimatıyla bu milletin meydanları 
dolduracağını, bu milletin kahra-
manlarının tanklarının önüne be-
denlerini atacağını. Bir şeyi unut-
tular, bir dakika sonra öleceğini 
bilerek köprüde şahadete koşaca-
ğını unuttular. Bir şeyi unuttular 
ki bu meydanları dolduran sizleri, 
aziz Konyalıları unuttular ve bu 
hainlere karşı bugün nasıl mey-
danları doldurduysa 15 Temmuz 
akşamında da meydanları doldur-
du ve tüm dünyaya demokrasi 
dersi verdi. Bizler bugün meydan-

ları doldururken inanın tüm dün-
yada ümmet bizler için dua ediyor 
aynı 15 Temmuz akşamında ol-
duğu gibi.” 

Programda konuşan Milliyet-
çi Hareket Partisi (MHP) Konya 
İl Başkanı Murat Çiçek de, 15 
Temmuz’da Türkiye’nin yeni bir 
haçlı akınına maruz kaldığını, 
Türkiye düşmanlarının pusuda 
beklediğini söyledi. BBP Konya İl 
Başkanı Osman Seçgin de hain 
darbe girişimi karşısında milleti-
mizin kahramanlığı ve cesaretinin 
zirveye çıktığını ifade etti. 

KTO BAŞKANA ÖZTÜRK: HİÇBİR 
GÜÇ BİZİ SİNDİREMEYECEK
İş dünyası adına konuşan 

Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-
kanı Selçuk Öztürk de, “Bu 
devlete yapılan hiçbir ihane-
ti, kalleşliği unutmayacağımızı, 
unutturmayacağımızı göstermek 
için bu gün de imanla, inançla, 
vatan aşkıyla meydanı doldur-
dunuz” dedi. Öztürk, “Bizim or-
dumuz Peygamberin övgüsüne 
mazhar olan bir ordudur, bizim 
askerimiz Fatih’in, Yavuz’un, 
Kanuni’nin, Abdülhamid’in ne-
feridir.Bizans surlarında şehit 
olan fakat sancağı bırakmayan 
Ulubatlı Hasan ile Çanakkale’de 
topluca ölüme yürüyen 57. Alay 
ile Sarıkamış’ta eksi 45 derece-
de yazlık giysilerle ve patlamış 
çarıklarla cephede beklerken an-
nesine yazdığı son mektubunda 
“Allah, devlete ve millete zeval 
vermesin” diyen şehit askerimiz 
ile Ömer Halisdemirler, Fethi Se-
kinler, Elbab’ta-Afrin’de ölüme 
yürüyen şüheda birdir beraberdir. 
Tüm bu kahramanların tek ortak 
ideali, Devlet-i Ebed Müddet’in 
yaşaması, Devletimizin bekasıdır. 
İşte kahraman, şanlı ordumuzun 
içine sızan; üniformanın içinde 
kirli suretini gizlemeye çalışan bir 
grup hain, 15 Temmuz’da millete 
silah doğrulttu, kurşun yağdır-
dı, bomba yağdırdı. 15 Temmuz 
Türkiye Cumhuriyeti’nin işgal gi-
rişiminin bir parçası idi. Bin yıldır 
bu topraklarda vatanı için devleti 
için canını hiçe sayan milletimiz o 
gün de gözünü kırpmadan ölüme 
yürüyerek bu işgal girişimini en-
gelledi. 15 Temmuz’da devletinin 
bekası için, vatanının felahı için, 
milleti için canını veren kahra-
man Şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum. Onlar derecelerin 
en üstüne ulaştılar. Birileri 15 
Temmuz’u devam ettirmek için 
küresel finans terörünün organi-

zatörleriyle işbirliği içinde devleti-
mizi ekonomik olarak güçsüzlüğe 
uğratmaya çalıştı.

2013 yılından beri bir yandan 
terör saldırılarına uğrarken bir 
yandan da ekonomimiz batırmak 
isteyenlere karşı gecemizi gün-
düzümüze katıp çalıştık. Çünkü 
bu toprakların insanı Ahilik ha-
muruyla yoğrulan insanlardır. 15 
Temmuz’da benim Ahi kardeşle-
rim akşama kadar rızkının peşin-
de ter döktü, akşam dükkânını 
kapatınca da yorgun ama mağrur, 
koşar adım meydanlara, milleti-
mizin derdiyle dertlenmeye geldi. 
Ahi; sadece işini yapan, üreten, 
sanatını icra eden kişi değildir. 
Aynı zamanda yeri geldiğinde ül-
kesi ve milleti için malıyla, canıyla, 
yüreğiyle mücadele eden kişidir. 
Bugünün ahileri, bir yandan işine 
aşına bir yandan vatanına bayra-
ğına sahip çıktıkça hiçbir güç bizi 
sindiremeyecektir” diye konuştu. 

“Her şer’de bir hayır vardır. 
Biz buna inanmış insanlarız. 15 
Temmuz milletimizi tekrar birlik 
ve beraberlik üzere istikamete yö-
neltti.  Türk devleti ebed müddet 
var olacaktır, Allah bu topraklarda 
birliğimizi daim etsin” diyen Öz-
türk, şunları kaydetti. “Bu vatan 
bizlere her şeyden önce şehitle-
rimizin, gazilerimizin emanetidir. 
Rengini şehidimizin kanından 
alan bayrağımızı ve bu bayrağın 
onurunu ve şerefini korumak her 
şeyden önce bize şehit ve gazile-

rimizin yüklediği ayrı birer vazife-
dir. Fakat şunları unutmayacağız! 
1. Dünya Savaşı’ndan örnek ver-
mek istiyorum… Çanakkale’de, 
Sarıkamış’ta, Hicaz’da, Galiçya’da 
binlerce şehit vererek düşmanı 
yurda sokmayacaksınız ama yenik 
sayılacaksınız. 

Savaşarak koruduğumuz va-
tanımızı anlaşma maddeleri uya-
rınca düşmana teslim ettik. Sade-
ce vatan için canımızı vermenin 
kanımızı dökmenin yeterli olmadı-
ğının en büyük örneğidir. 

15 Temmuz’da meydanlara 
çıkarak, tankın topun önüne ya-
tarak, şehitler vererek korudu-
ğumuz vatanımızı, masa başında 

plan, kuran proje çizen hiç kim-
senin bölmesine izin vermeyece-
ğiz.  İşte bunun için bize düşen 
asıl görev çok çalışmaktır. Her 
birimiz hangi işi yapıyorsak çok 
çalışacağız. Bir diğer uyarım da 
şudur: Küresel güçlerin ve içi-
mizdeki işbirlikçilerinin gerçek 
amacı, Türkiye’yi karıştırmak ve 
kardeşi kardeşe düşürmek sure-
tiyle asırlık intikamlarını almak-
tır.  Bunlar; birlik beraberliğimizin 
güvencesi olan “millet, milliyet, 
hürriyet, aidiyet, mensubiyet” gibi 
yüce duygularımızı törpülemeye 
devam etmekteler. Sürekli fitne 
çıkararak beyinlerimizde karmaşa 
oluşturmaya, özellikle gençleri-

mizin beyinlerini ele geçirmeye 
çalışmaktadır. Bizim gençliğimiz 
15 Temmuz’u yaşadı, Gezi olay-
larını gördü. Öyle ise bu devletin 
bu milletin gençliği, milliyetine, 
devletine, değerlerine, inançlarına 
ve tarihine sıkı sıkıya bağlı kala-
cak. Bizler de gençlerimize ken-
di sorumluluk alanımızda örnek 
olacağız, onların doğru yol üzere 
olmalarını sağlayacağız. Gençli-
ğimiz geleceğimizi heba etme-
yeceğiz. Kardeşlerim,sözlerime 
son verirken,Cenab-ı Allah’tan 
niyazım bu millete bir daha böy-
le acılar yaşatmasın. Suriye’de, 
Kuzey Irak’ta, yurt içinde; vatan 
için, millet için korkusuzca, kahra-

manca terörle mücadele eden gü-
venlik güçlerimizi Allah muzaffer 
eylesin.”

REKTÖR ŞAHİN: FETÖ’CÜLER 
KENDİNİ MASUM GÖSTERİYOR!

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk 
Üniversitesi’nin, 15 Temmuz hain 
darbe girişimi sonrasında sürecin 
en yoğun yaşandığı üniversite-
lerden biri olduğunu söyledi. 15 
Temmuz sürecinde yaşananlar-
dan büyük dersler çıkarılmasının 
önemini ifade etti. 

Prof. Dr. Şahin, “Hem üni-
versitedeki FETÖ bağlantılı aka-
demisyenleri, bu yapının ülke-
deki faaliyetlerini, hem Selçuk 
Üniversitesi’nin iki alanda çok 
yoğun bir şekilde kuluçka merke-
zi gibi kullanıldığını tespit etmiş 
olduk. Lisansüstü eğitim veren 
enstitülerimizde bu yapıya men-
sup insanların askeri, mülki, em-
niyet mensuplarının ve üst düzey 
yöneticilerin, yargı mensuplarının 
yükseklisans ve doktora yaptırı-
larak unvan ve kıdem aldıklarını 
görmüş olduk ki 4 bin 200’e yakın 
insan Kanun Hükmünde Kararna-
me ile ihraç edildi ve bu insanlar 
bizim üniversitemizde lisansüstü 
eğitim almışlardı. Bunun dışında 
üniversitemizin farklı alanlarında, 
ekonomik ve bilgi saklama anla-
mında da bu yapı tarafından bir 
üs olarak kullanıldığını tespit ettik. 
Bunlarla ilgili çalışmalarımız halen 
devam etmektedir. Tespitlerimiz 

noktasında savcılığa suç duyuru-
sunda bulunacağız. Bunlar dikkat 
edilmesi gereken ve tedbirli olun-
ması gereken hususlardır. Bu nok-
tada bir hususa dikkat çekmek is-
tiyorum; üniversitemizden 220’ye 
yakın FETÖ mensubu insanı ihraç 
ettik” dedi. Rektör Prof. Dr. Şahin, 
Selçuk Üniversitesi’nden ihraç 
edilenlerin, toplumda kendilerini 
masum göstererek, haksız şekilde 
kurumdan ihraç edildiklerine yö-
nelik bir algı oluşturma eğiliminde 
olduğunu belirterek, “Bu yanlış bir 
algı, yanlış bir süreç. Çünkü; bu 
insanlar, sorular çalınarak çocuk-
larının üniversiteye, polis akade-
misine, harp okullarına yerleştiril-
mesine veya devlet memurluğuna 
yerleştirilmesine önayak olan in-
sanlardır. Bu yapı yine maliye mü-
fettişleri aracılığıyla esnafa yüksek 
miktarlarda ceza keserek daha 
sonra cemaat mensubu birini ara-
ya sokarak bu cezaların belirli bir 
himmetten sonra kaldırılması gibi 
işlemlere aracılık etmiş insanlar-
dır. Akla hayale gelmedik başka 
şeyler de var. Bu süreçten çıka-
racağımız en önemlilerinden bi-
risi de beynini başkalarına ipotek 
etmiş, başkalarına satmış, kiraya 
vermiş insanların yeri geldiği za-
man nasıl istismar edilebileceğini, 
nasıl millet, devlet ve memleket 
aleyhine kullanabileceğini müşa-
hede etmiş durumdayız. Bu ne-
denle düşüncesi hür, zihni özgür, 
istikbale, geleceğe ümitle bakabi-
len gençler ve nesiller yetiştirmek 
bir yükseköğretim kurumu ve 
rektör olarak bizim asli vazifemiz-
dir” dedi.

REKTÖR ŞEKER: BU İHANET 
ASLA UNUTULMAMALI

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de, “Söz konusu vatan-
sa, gerisi teferruattır sözünün 
en güzel şekilde gösterildiği 15 
Temmuz gecesi, milli birlik ve 
beraberliğimizin tüm dünyaya ye-
niden ispatlandığı bir destandır” 
dedi. “Darbeye teşebbüs eden 
demokrasi karşıtlarına, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğinde, en güzel 
cevabı milletimiz vermiştir” diyen 
Şeker, “15 Temmuz’un yıl dönü-
mü vesilesiyle topluma güzel in-
san kazandırmayı misyon edinmiş 
bir üniversite olarak, devletine ve 
milletine bağlı bir şekilde hizmet 
içerisinde nitelikli, vatanına ve 
bayrağına sahip çıkan, aklını kira-

ya vermemiş ahlaklı insanlar ye-
tiştirme amacından asla taviz ver-
meyeceğiz. Her şart ve durumda 
uyanık olmak bu topraklarda 
yaşayan gencinden yaşlısına her 
bir bireyin en önemli yükümlülü-
ğüdür. Milletimize karşı yapılmış 
bu ihanet asla unutulmamalıdır. 
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 
Şehitler Günü vesilesiyle bu vatan 
için canlarını feda eden tüm şehit-
lerimizle beraber 15 Temmuz şe-
hitlerimizi şükranla, minnetle ve 
hayırla yâd ediyoruz. Şehit ailele-
rimize sabırlar, gazilerimize şifalar 
diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

REKTÖR SADE: 15 TEMMUZ 
RUHU GELECEK NESİLLERE 

AKTARILACAK 
 “15 Temmuz’da dışarıdan 

yönlendirilen, kendi inanç de-
ğerlerimizi istismar eden, aklını 
kiraya vermiş FETÖ’nün darbe 
girişimine sahne olmuş, ilk defa 
asker kıyafeti giymiş caniler ken-
di milleti üzerine tank, top, uçak 
ve helikopter ile saldırmış, yüz-
lerce insanımızı şehit etmişler, 
binlercesini ise yaralamışlardır” 
diyen KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de 
şunları kaydetti: “Tarihte benzeri 
görülmemiş bu ihanet, milletin 
feraseti, iman gücü, vatan aşkı 
sayesinde bastırılmıştır. Gençleri-
miz damarlarında dolaşan kanın, 
ruhlarına nakşedilen imanın ge-
reğini yapmış, onları kaybedilmiş 
nesil olarak görenleri şaşkına çe-
virmiş ve mahcup etmiştir. Kadı-
nı, çocuğu, yaşlısı tüm bir millet 
eşi benzeri görülmemiş bir dire-
niş ile tarih yazmıştır. Hain darbe 
girişiminin ikinci yıl dönümünde 
bu tarihi olayı unutturmamak ve 
milletimiz için destanlaşan 15 
Temmuz ruhunu canlı tutarak 
gelecek nesillere taşımak, vatan, 
millet, bayrak ve devlet sevdası 
taşıyan gençler yetiştirmek he-
pimizin görevidir. Bu vesileyle, 
KTO Karatay Üniversitesi olarak 
bayrağımıza kanlarıyla rengini ve-
ren tüm şehitlerimizi, ülkemiz ve 
demokrasimiz adına destan yazan 
tüm kahramanlarımızı minnet ve 
saygıyla anıyor, gazilerimize şük-
ranlarımızla birlikte uzun ömürler 
diliyoruz.” 

REKTÖR ÇÖKMÜŞ: 
MÜCADELEYİ ÖĞRENDİK 

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş de, “Ülkelerde askeri dar-
be ne kadar çoksa o ülke sistemini 
tam oturtamamış demektir. 15 

Temmuz’dan önceki ihtilallar ba-
şarıya ulaştı. 15 Temmuz kalkış-
masının başarıya ulaşamamasında 
en büyük etken cumhurbaşkanını 
halkın seçmiş olmasıdır” diye ko-
nuştu. “15 Temmuz’da her şey 
bitmedi. 15 Temmuz ile birlikte 
tehlike geçmiş değil” diyen Çöküş, 
“Bölgemiz yeniden dizayn edilme-
ye çalışılıyor. Bu alçak oyunlarla 
nasıl mücadele edileceğini Türki-
ye öğrendi. Algı operasyonları de-
vam ediyor. Ama Türkiye bütün 
bunları da atlatacak, kararlı bir şe-
kilde yürüyüşüne devam edecek” 
ifadelerini kullandı. 

KONYA PROTOKOLÜ
MEYDANDA HAZIR BULUNDU
15 Temmuz etkinliğine Vali 

Yakup Canbolat, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya 
Altunyaldız, Leyla Şahin Usta, Ab-
dullah Ağralı, Hacı Ahmet Özde-
mir, Selman Özboyacı, Orhan Er-
dem, MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Prof. Dr. Bayram Sade, Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Konya Cum-
huriyet Başsavcısı Bestami Tez-
can, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, Kon-
ya 3. Ana Jet Hava Üs Komutanı 
ve Garnizon Komutanı Hava Pi-
lot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl 
Jandarma Komutanı Albay İsmet 
Cansaran, Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, KONESOB Başka-
nı Muharrem Karabacak, AK Par-
ti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl 
Başkanı Av. Murat Çiçek, BBP İl 
Başkanı Osman Seçgin, Konya Si-
vil Toplum Kuruluşları Platformu 
Derneği Başkanı Muhsin Görgü-
lügil, idari ve askeri erkan ve 15 
Temmuz darbe girişimi sırasında 
gazi olan Konyalı Halit Şener ka-
tıldı. n SAMİ KAYALAR / 
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlana Meydanı yine coşkulu bir geceye sahne oldu. Meydan kırmızı-beyaza 
bürünürken, 15 Temmuz şehitleri hatırlandı, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Konuşmalarda devlet-millet bütünleşmesine dikkat çekildi

Geçtiğimiz yıl nöbetlerde yaşanan renkli görüntüler kendini yine gösterdi. Vatandaşlar aileleri ile genç-yaşlı, kadın-erkek demeden ellerinde Türk 
bayrakları ve ay yıldızlı tişörtlerle alanı doldurdu. Müzikler eşliğinde coşan kalabalık, milli birlik ve beraberliğin en güzel tablosunu oluşturdu

Konuşmalarda FETÖ’nün hain darbe girişiminin devlet-millet bütünleşmesi karşısında başarısız 
olduğuna dikkat çekildi ve 15 Temmuz’un kahramanlık destanları içinde yer aldığı ifade edildi.

Yakup Canbolat 

Uğur İbrahim Altay 

Ahmet Sorgun 

Selçuk Öztürk
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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

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

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
• TARIM SEKTÖRÜNDE TECRÜBELİ
   OLANLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE
   KAYNAKÇI
• 35 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK ŞARTI İLE
  ÇAY-YEMEK-TEMİZLİK İŞLERİNDE
  GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR
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ZAYİ
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nden aldığım Geçici Mezuniyet  Belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

ZEYNEP TÖMEK

Z-360

VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi açılıyor
Meram Belediyesi tarafından 

Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Çayba-
şı Caddesi üzerinde yapımı gerçek-
leştirilen Fahrünnisa Hatun Kültür 
Merkezi’nin açılışı 17 Temmuz Salı 
günü Saat 10.00’da düzenlenecek 
törenle gerçekleştirilecek. Bölgele-
rin ihtiyacına göre yatırımlara de-
vam ettiklerini ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ka-
dim medeniyetimizin ihya edilmesi 
noktasında geleneksel mimarimizi 
gün yüzüne çıkarmak için örnek bir 
yatırımın daha açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Mevlana Hazretleri’nin kadın 
müritlerinden Fahrünnisa Hatun 
Zaviyesi’nin yanında inşa ettiği-
miz kültür merkezinden Uluırmak 
Saka, Uluırmak Ali Hoca, Fahrün-
nisa, Çaybaşı, Ziya Barlas ve Zafer 
Mahalleleri sakinleri başta olmak 

üzere tüm vatandaşlarımız fayda-
lanabilecek. 2 bin metrekare kapalı 
inşaat alanına sahip olan tesisimiz 4 
katlı bir yapıdan oluşuyor. Binamızın 
bodrum katında mescit, fitness alanı 
bulunurken zemin katında Evlen-
dirme Memurluğu, Nikah Salonu, 
idari ofislerimiz, öğrencilerimiz için 
kütüphane ile çalışma salonları yer 
alıyor. Birinci katımızda ise bay ve 

bayanlara ayrı olmak üzere Meca-
lis-i Seb’a ve Fihi ma fih adlarını ver-
diğimiz sedirli sohbet salonlarımız 
bulunuyor. 

Yine son katta konferans salo-
numuz var. Ayrıca tesisimizde uz-
manlarımız, bölgedeki ailelerimize 
danışmanlık ve çocuklarımıza psiko-
lojik destek verecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın değerli 
İşadamlarından Göktaşlar 
Züccaciye’nin Kurucusu 
Mustafa GÖKTAŞ’ın 

vefatını üzüntü ile 
öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine 

ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 836308

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ KEYKUBAT KÖŞK AVMDE KİRALANCAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kiralan Cinsi Yıllık Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Son Teklif Tarihi Son Teklif Saati İhale Tarihi İhale Saati

1 38,50 Waffle/Çiğ Köfte Satışı 15.000,00 3.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:50
2 13,75 Ayakkabı/Çanta/Kemer Satış ve Tamiri 10.000,00 2.500,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:55

1- Üniversitemiz Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisinde kalan ve aşağıda listede ihale tarih 
ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya 
verilecektir.  
2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Rektörlük (merkez) binasında yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. Ancak ihaleye 
katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 20,00 TL. bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 
5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.                
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatlerde aşağıda istenen belgelerle 
birlikte Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna, tüzel kişi olması halinde ise T.C. 
kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olduğuna dair belge
4.2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı
4.3- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge;
  a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı 
olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil 
Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 
veya bu hususları gösteren belgeler
  c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve 
(b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını 
ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan 
alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
4.4- İstekliler, AVM’de bulunan ve bu şartnamenin 2 inci maddesinde iştigal konuları belirtilen 
taşınmazdan ihale sonucunda uhdesinde kalanlarla ilgili olarak mevcut işin devamı için zorunlu olan 
mevcut malzeme (demirbaş) bedellerinin kayıtlı değer üzerinden amortisman payı düşüldükten sonraki 
kısmını rayiç bedel üzerinden ödemeyi taahhüt edeceklerdir.

4.5- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize 
borçlarının bulunmadığını ve belgeleyeceklerdir.
4.6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini 
vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve 
(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 
4.7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi 
ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
4.9- İhale tarihi itibariyle vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
4.10- İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge 
vermek.
4.11- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen 
tutanak ile belgelendirilecektir).
4.12- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını ya da aslı idarece görülerek onaylanmış olanı veya 
noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
4.13- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik 
suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak değerlendirilecektir)
4.14- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları veya en az 90 gün 
süreli banka teminat mektubunu vermeleri şarttır.
5- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6- İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim 
edeceklerdir. 
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ GÖKKUŞAĞI AVMDE KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kapı No Kiralan Cinsi Yıllık Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Son Teklif Tarihi Son Teklif Saati İhale Tarihi İhale Saati

1 20 60 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:00
2 20 61 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:05
3 20 62 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:10
4 20 63 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:15
5 20 64 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:20
6 20 67 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:25
7 20 68 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:30
8 20 69 Araç Kiralama (Rent a Car) 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:35
9 20 70 Çiçekçi 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:40
10 20 71 Gözlük/Optik Malzeme/Saat Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:45

Öğrencilerden 15 
Temmuz yürüyüşü

“15 Temmuz – Şanlı Dire-
nişin Kalbine Gidiyoruz” projesi 
kapsamında Ankara’ya götürülen 
öğrenciler ve Karatay ile Meram 
Sığınma Evlerindeki öğrenciler 
hain darbe girişiminin yıl dönü-
münde yürüyüş gerçekleştirdi. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’nun da katıldığı etkinliğe 
vatandaşlar bayraklarıyla yoğun 
destek verdi. Meram Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen “15 
Temmuz – Şanlı Direnişin Kalbi-
ne Gidiyoruz” projesi kapsamın-
da hain darbe girişiminin izlerini 
yerinde inceleyen öğrenciler ve 
Karatay ile Meram Sığınma Ev-

lerindeki öğrenciler Zafer Mey-
danı’ndan Mevlana Meydanı’na 
kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’nun da katıldığı yürüyüşte 
terörü lanetleyen sloganlar atılır-
ken etkinliğe Meram İlçe Jandar-
ma Komutanı Ferruh Mağden, 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Dursun Ali Kaban, Meram Muh-
tarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, 
meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik 
etti.  Yüzlerce kişinin yer aldığı 
yürüyüşe, bayraklarıyla birlikte 
vatandaşlar da destek verirken 
büyük bir coşku yaşandı.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Yeşil Tekke ve Yatağan Mahallelerindeki şenliklere katılarak vatandaş-
larla bir araya geldi. Başkan Toru, Milli bir toplum olma yolunda kültürümüz büyük önem arz ediyor” dedi

‘Şenlikleri destekleyeceğiz’
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, Büyükşehir Yasası ile 
birlikte köy statüsünden mahalle 
statüsüne geçen Yeşil Tekke ve 
Yatağan Mahallelerindeki şen-
liklerde vatandaşlarla buluştu. 
Başkan Toru’ya AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK 
Parti İlçe Teşkilat mensupları ve 
meclis üyeleri de eşlik etti. 

Birlik ve beraberliğin daim ol-
ması adına gerçekleştirilen şen-
liklerde büyük küçük demeden 
herkes hemşehrileriyle bir araya 
gelirken Başkan Toru ve berabe-
rindeki heyet vatandaşlarla soh-
bet etti.
“ŞENLİKLERİMİZİ DESTEKLEMEYE 

DEVAM EDECEĞİZ”
Günün ilk programında Yeşil 

Tekkeli vatandaşlarla bir araya 
gelen Başkan Toru, bu tür şen-
liklerin Sıla-i Rahim kapsamın-
da çok önemli olduğuna dikkat 
çekerken “Rabbim bu şenlikleri 
ve birliğimizi daim eylesin. Gü-
zelliklere vesile kılsın. Milli bir 
toplum olma yolunda kültürü-
müz çok önemli. Mahalle şenlik-
lerimiz de birlik ve beraberliği-
mizi pekiştirici bir etken oluyor. 
Çocuklarımızın ve gençlerimizin 
kültürümüzü öğrenmesi de ayrı-
ca güzel. 

Meram Belediyesi olarak tüm 
mahallelerimizde yapılan şen-
liklerimizi desteklemeye devam 
edeceğiz. Meram’da çok güzel 
şeyler oluyor. Sevgiyle, emekle, 

birlik ve beraberlik içerisinde biz 
de çalışmalarımızı gerçekleşti-
riyoruz. Sizlerin duaları ve des-
tekleriyle Meram’da her hafta bir 
açılış veya temel atma programı 

gerçekleştireceğiz. Tekrar şen-
liğimiz hayırlara vesile olsun” 
dedi.
“GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZÜN 

YAŞAMASI ADINA OLMAZSA 

OLMAZ”
Yeşiltekke’nin ardından Yata-

ğanlılarla buluşan Başkan Toru, 
burada yaptığı konuşmada ise 
şunları söyledi; “Birlik ve bera-
berliğimizin teminatı olan şen-
liklerimizde emeği geçen tüm 
kardeşlerimize teşekkür ediyo-
rum. Özellikle çocuklarımızın ve 
gençlerimizin köylerini tanıma-
sına vesile olan şenliklerimiz ge-
leneksel kültürümüzün yaşama-
sı için olmazsa olmaz. Bu sıla-i 
rahim buluşmasının tüm Yata-
ğanlı hemşehrilerimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.”  
Mahalle sakinlerinin yoğun sevgi 
gösterisinde bulunduğu Başkan 
Toru, vatandaşlarla fotoğraf çek-
tirdi.
n HABER MERKEZİ 



17 TEMMUZ 2018 15HABER

İki yıl önce kanlı darbe girişiminde Seydişehir meydanlarını doldurarak demokrasi 
nöbeti tutan vatandaşlar yine meydanları doldurarak iki  yıl sonra nöbetine devam etti

‘İhanet hareketine karşı 
direniş hareketi başladı’

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ/
PDY tarafından gerçekleştirilmek is-
tenen kanlı darbe girişiminin İkinci 
yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Seydişehir’de  de çeşitli etkinlik-
lerle anıldı.  15 Temmuz Milli İrade 
Meydanına nöbet için gelen vatan-
daşlara program öncesi Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal tarafından  Türk 
Bayrağı dağıtıldı. Akşam Namazı  için 
Seyidharun Cami’de buluşan pro-
tokol üyeleri ve Seydişehirli vatan-
daşlar mehteran eşliğinde 15 Tem-
muz Milli İrade Meydanına yürüdü.  
Uludağ Caddesi, Hürriyet Caddesi 
,Atatürk Caddesi, Milli Egemenlik 
Caddesi  güzergahından 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanı’na kadar yürü-
yen vatandaşlar burada nöbet yerle-
rini aldı.Programa Kaymakam Aydın 
Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Bün-
yami Korkmaz,AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Konurer , MHP İlçe Başkanı 
Abdullah Söğüt, İlçe Müftüsü Kemal 
Demirel ,  daire müdürleri, STK baş-
kanları ve binlerce vatandaş katıldı.

“İki yıl önce darbe teşebbüsü 
denildi ama bu bir darbe teşebbüsü 

falan değildi” diyen Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, “Bu memlekete 
ihanet hareketiydi. Herkes güllük 
gülistanlık bir ortamda gülerken oy-
narken, böyle bir durum yaşandı. 
15 Temmuz’da biz iki konuyla karşı 
karşıya kaldık. Bunlardan birisi iha-
net hareketi , diğeri ise bu kahraman 
milletin ayağa kalkışı olan  kıyam ha-
reketi.  İhanet hareketi tarih boyunca 
görülmüştü fakat bunu gibisi görül-
memişti. Çünkü bu ihanet hareketi 
Allah’la aldatma şeklinde idi. Allah’ın 
ayetlerine , Hazreti Peygamberin  
sözlerine baktığımız zaman bize si-
lah çekenler bizden değildir. Bizi al-
datanlar asla bizden değildir buyur-
muşlardır. Bu milleti aldatmışlardır. 
bu millete o gece silah çekmişler, 
silah çekmeyle de kalmamışlar bu 
milletin temsilcilerinin  bulunduğu, 
meclisinin bombalanması ,güven-
liği sağlaya genel kurmay , emniyet 
müdürlüğü, ve özel harekatın ,Cum-
hurbaşkanlığının bombalanmasıyla 
devam etmiştir. Böyle bir ihanet ha-
reketi ile karşılaşılmıştır” dedi.

“15 Temmuz’u hamasi nu-
tuklarla kutlama zamanı değil, 15 

Temmuz’dan ibret alıp, yolumuza 
ona göre devam etme zamanıdır. 
Bunun için tekrar bir daha ihanet ha-
reketiyle karşılaşmamak , tekrar bir 
daha yanlışa düşmemek  ve bugün 
kendi değerlerimizi ana kaynağımız 
kitabımızdan ve peygamberimizden  
öğrenmek gerekir” diyen Tutal, “15 
Temmuz’un bir diğer boyutu ise 
ihanet hareketinin yanında  tarih 
boyunca bu milletin kimseye boyun 
eğmediği, kimseye kul olmadığı, hiç 
bir zorluğa eyvallah etmediği ve dik 
durduğunun kanıtıdır. Bu millet ge-
rek içeriden , gerek dışarıdan ihanet 
hareketi ile karşılaşmıştır. 15 Tem-
muz İhanet hareketine karşı bir di-
reniş hareketi oluşturmuştur. Adeta 
Çanakkale ruhu yeniden canlanmış-
tır. Ve tarihe 15 Temmuz ruhu ola-
rak geçmiştir. 15 Temmuz’da ayrı 
düşünceden ve farklı duygunlardan 
olan her türlü  kardeşimiz mücade-
le etti. Yerine göre tankların önüne 
yattı, 5 dakikada tank kullanmayı 
öğrendi. Cumhurbaşkanımız canını 
hiçe saymasaydı , ölümü göze alma-
saydı ve ölümüne İstanbul’a inme-
miş olsaydı ve o daveti yapmamış 

olsaydı belki insanımız bu cesareti 
gösteremeyecekti. Bu milletin gay-
reti ile  Başkomutanın cesareti ile,  
Allah’ın lütfuyla  bu tehlike bertaraf 
edilmiştir. Kadını erkeği, genciyle , 
yaşlısıyla Türk Milleti o gece bütün 
farkındalıklarını bir  tarafa  bırakarak 
bir bütün halinde FETÖ’nün ,işgal 
teşebbüsünü akamete uğratmıştır. 
Yüzyıllardır islamın sancaktarlığı ya-
pan milletimiz o hesaplanmış geceyi 
bir hesaplaşma gecesine çevirmiş 
yıllardır, kardeş kavgaları ve terörle 
adeta nefes aldırılmayan demokrasi-
mize sahip çıkılmıştır.Bu aziz milletin 
bayrağı şanlı, vatan toprağı ise kut-
saldır” ifadelerini kullandı.  Program 
daha sonra Seyitharun İlahi Guru-
bunun ilahileri  ve Morton gurubu-
nun  seslendirdiği  ezgiler ve şiirlerin 
okunması ile  devam etti. Alandaki 
vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın hitabından sonra 
demokrasi nöbetine devam etti. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
günü programında Seydişehir Bele-
diyesi tarafında alanda bulunan va-
tandaşlara kandil simidi, çay, poğaça 
ikram edildi. n HABER MERKEZİ

‘Daha da güçleneceğiz’

Beyşehir ilçesinde, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Demokrasi Şöleni” başladı.  Bey-
şehir’de ilçe protokolünün şehitlik 
ziyareti ile başlayan Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçe-
vesinde, Beyşehir Belediyesi Mehter 
Takımı’nın çalan marşları eşliğinde 
Anıt meydanında başlayan ve ilçe 
protokolünün yanısıra çok sayıda 
vatandaşın ellerinde Türk bayrak-
larıyla katıldığı milli birlik yürüyüşü 
festival alanında sona erdi. Daha 
sonra alanda “İhlas Haber Ajan-
sı’nın (İHA) objektifinden ihanet ge-
cesi” konulu 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin destansı karelerinin yer 
aldığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi-
nin açılışı gerçekleştirildi. Beyşehir 
Demokrasi Şöleninin protokol ko-
nuşmaları bölümünde kürsüye ge-
len Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun meydanda toplanan 
kalabalığa hitap etti. 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin olduğu gece-
de Beyşehir’de yaşananları anlatan 
Özaltun, Beyşehir halkının da tüm 
ülke genelinde olduğu gibi birlik ve 
beraberliğin en güzel örneklerinden 
birisini çarşı merkezinde toplanarak 
gösterdiğini söyledi. Özaltun şöyle 
devam etti: “Biz şunu biliyoruz, eğer 
vatan yoksa, ne kardeşin, ne anne-
nin, babanın önemi var. Önce vatan, 
vatansız Allah’ım hiçbir milleti bı-

rakmasın. O gece, büyük bir üzüntü 
vardı, ne olacağını tam kestiremi-
yorduk. Ama şunu biliyoruz ki, artık 
başkomutanımız, dünya lideri cum-
hurbaşkanımız sayesinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önünü hiç kimse 
alamayacak, hiçbir terör örgütü Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni ele geçireme-
yecek. Allah’ın izniyle bizlere zarar 
vermek isteyen olursa halkımız yine 
meydanlara çıkmaktan çekinmeye-
cektir. İnşallah bundan sonra daha 
da güçleneceğiz. Hedefimiz; tüm 
okullarımızda ve hangi alanda olursa 
olsun 15 Temmuz’u unutturmamak 
olacak, 15 Temmuz’u unutturmaya-
cağız, gençlerimizi ve çocuklarımızı 
bu konuda bilgilendirmeye devam 
edeceğiz. Beyşehir Belediyesi olarak 
da 15 Temmuz’un unutturulma-
ması anlamında üzerimize düşeni 
en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 
Bundan sonra da buna devam ede-
ceğiz.” 

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı da, konuşmasında, hain 
darbe girişiminin yaşandığı gece 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ola-
rak kendisinin de Beyşehir’de halk-
la, hemşehrileriyle beraber oldu-
ğunu hatırlatarak, “Sizlerle birlikte 
bir süre bulunduktan sonra o gece 
önce Konya’ya, daha sonra Anka-
ra’ya geçtim. Ankara’da görmüş 
olduğumuz tablodan sonra özellikle 
şunun altını çizerek söylemek iste-

rim. Hani bir kısım kendini bilmez, 
hainlerle hareket eden, bunun bir 
tiyatro olduğunu söyleyenler var 
ya; bunlar hala işin ciddiyetini kav-
rayabilmiş insanlar değildir” dedi.  
O gece Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’ni gittiğinde yaşanan vahim tab-
loyu anlatan Samancı, “Külliyenin 
etrafına baktım ki, şehitlerimizin 
kanıyla sulanmış, helikopterin ta-
raması neticesinde yerler alt üst 
olmuş, o refüjde bulunan yapraklar 
olduğu gibi aşağıya düşmüş ve en 
çok insanı acıtan tarafı; orada şehit 
olan kardeşlerimizin o mermilerin 
gelmesi suretiyle vücudundaki par-
çalar külliyenin etrafında bulunan 
parmaklıklara yapışmış vaziyette ve 
orada et kokusu Bakın et kokusu ve 
hala birileri çıktı utanmadan ne dedi; 
‘Bu bir tiyatro’. Allah onları kahret-
sin, Allah onları cehennemin dibine 
kadar götürsün. O tabloları gördük-
ten sonra ve aradan günler geçmiş 
olmasına rağmen Külliye’de hemen 
yakında bulunan millet kongre mer-
kezi var, o çatışmanın şiddetiyle 
beraber kafası kopan bir tane şehidi-
mizin vücudundaki parçası o çatıda 
bulunuyor ve aylar geçtikten sonra 
kadın mı erkek mi olduğu adli tıptan 
gelen raporla ancak tespit edilebili-
yor. Oradan meclise geçtik, mecliste 
gördüğümüz tablo tam bir vaha-
metti. Bizim milletimizin iradesinin 
temsil edilmiş olduğu meclis bom-

balanmıştı. Evet bunun adına her ne 
kadar darbe girişimi denilmiş olsa 
bile bu bir işgal girişimiydi” şeklinde 
konuştu. 

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir ise konuşmasında, “15 
Temmuz, 1960’lı yılara dayanan, 
din kisvesi altında ve din söylemle-
riyle, milyonlarca şehit vererek, ga-
zilerimizle kurduğumuz bu cennet 
vatanı parçalamak amacı ile darbe 
girişiminde bulunan FETÖ alçağının 
darbe girişimi yaptığı tarihtir” dedi. 
Tarihteki darbelerden de konuş-
masında örnekler veren Özdemir, 
“FETÖ alçağının darbe girişimi, hiç-
bir hadise ve darbe kadar bu kadar 
alçakça, bu kadar sinsice, bu kadar 
haince olmamıştır. Şu gerçek yadsı-
namaz, FETÖ örgütü, terör örgütü 
olarak doğmuştur ve böyle devam 
etmiştir” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından mey-
danda 15 Temmuz destanı ve de-
mokrasi zafer belgesi gösterimi izle-
nirken, ardından İlçe Müftülüğünün 
organize ettiği 15 Temmuz Ruhu ve 
Şühedaya Dua programı icra edil-
di. Bu kapsamda sahnede Kur’an-ı 
Kerim okuyan din görevlileri tara-
fından üçlü sala okunurken, ilahiler 
seslendirildi, şehitler için dualar edil-
di. Gece saat 00.13’te ise tüm yurt 
genelinde olduğu gibi Beyşehir’deki 
tüm camilerde de aynı anda salalar 
okundu. n HABER MERKEZİ

Bu ülke en çok 
hocayım deyip 
halkın dini duygu-
larını sömürenler-
den çekti. Halkın 
cebinden ellerini 
çıkarmadıkları gibi 
devlet kurumları-
nı da işgal ettiler 
ve utanmadan 
halende etmeye 
devam ediyorlar. Pazar günü 
15 Temmuz’du. Dini kendi çı-
karları doğrultusunda kullanıp,  
ülkesine ve milletine ihanet 
edenlerin yaptığı hain darbe 
girişimini, püskürten canlarını 
vatanı için düşünmeden feda 
eden halkın demokrasi günü. 
Tam da böyle bir günden saat-
ler önce başka bir suç örgütü 
olan Adnan Oktar’ın cemaati 
çökertildi. Diğer cemaatlere 
göre farklı bir tarzı olan bu suç 
örgütü, dini farklı amaçlar için 
kullanıp, gençlerimizin aklını 
kurcalayarak onları kendi çı-
karları doğrultusunda sömür-
düler. Kadın bedenini istismar 
edip bunu kullandılar ve sade-
ce kadınların değil küçücük kız 
çocuklarının da başına bela ol-
duğu iddia edilen bu örgütün, 
eski müritlerin yaptıkları açıkla-
malar tüyleri diken diken etme-
ye yetti de arttı bile.  Genç er-

kekleri kullanıp lise 
çağındaki kızların 
ayartılması için bü-
tün imkanlarını se-
ferber ederek onları 
tehdit ile yanlarında 
tutan bir örgütten 
bahsediliyor. Ayrı-
ca Adnan Oktar’ın 
lüks villasında ve 
müritlerinin ev-

lerinde  yapılan aramalarda  
400’den fazla flash bellek, 70 
silah, 3 binden fazla mermi ile 
yüklü miktarda paranın bulun-
duğu gelen bilgiler arasında.  
Televizyonlarda boy gösterip 
‘kediciklerle’ çeşitli dans figür-
leri eşliğinde ‘dini sohbet’ eden 
Oktar yazdığı pahalı ciltli kitap-
larla da tanınıyor.Maalesef bu 
kadar suçu gözümüzün içine 
baka baka  yapıp göz altına 
alınırken bunlar ‘’İngiliz de-
rin devletinin oyunu’’ diyecek 
kadar da pişkin. Demem o ki 
her gördüğünüz sakallıyı dede 
sanmamak lazım diye boşuna 
dememişler. Halkın en hassas 
damarı olan din istismara çok 
açık o yüzden özellikle dindar-
la dinciler arasında ki farkı iyi 
anlamak gerek. Herkese inan-
mamak ve böyle insanların 
dinimizi istismar etmesine izin 
vermemek gerekir. 

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI
DİN İSTİSMARCILARINA İNANMAK 

Kamu-Sen İl Temsilcisi Veli 
Doğrul “Türk Milleti 15 Tem-
muz’da hainlere karşı  verdiği 
mücadele ile bir kez daha destan 
yazmıştır. Huzurumuzun, birliği-
mizin ve dirliğimizin daim olması 
dileklerimle, tüm milletimizin 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Gününü kutluyorum” dedi. 

Kamu-Sen İl temsilciliğinde 
basın mensuplarıyla Kamu-Sen 
konya İl temsilciliğinde biraraya 
gelen Başkan Veli Doğrul, yaptı-
ğı  konuşmasında şu sözlere yer 
verdi: “İçimizdeki devlet ve millet 
düşmanlarının dış güçlerle işbir-
liği yapıp, seçimle gelmiş iktidarı 
silah zoruyla indirerek ülkemizin 
anahtarlarını küresel şer odakları-
na teslim etmek üzere yola çıktığı 
hain darbe girişiminin üzerinden 2 
yıl geçti. Terör örgütü mensupları, 
yıllarca saf ve temiz duygularını 
suistimal ederek milletimizin si-
nesinde sinsi bir yılan gibi beslen-
diler. Adaleti, liyakati, ehliyeti ve 
hakkaniyeti ayaklar altına alarak 
her türlü gayri ahlaki metodu uy-
gulayıp yandaşlarını kamuda etkili 
konumlara getirdiler. Bu milleti 
gaflet uykusunda zanneden; ma-
sum, silahsız, kendi  vatandaşları-
na dahi namlu doğrultmakta beis 
görmeyecek kadar gözü dönmüş 
caniler, ülkemizi kana ve teröre 
boğdular. Ancak Türk milletinin 
en büyük vasfı olan birlik, beraber-
lik ve cesareti karşısında pes edip 
adeta bozguna uğradılar.”

Doğrul, “O gün ülkemizi büyük 
bir badirenin içine düşmekten kur-
taran güç; bütün siyasi, ideolojik ve 
sosyal farklılıklarını bir tarafa bıra-
karak tek bir amaç etrafında topla-
nan, vatanına, milletine, devletine 
ve cumhuriyetine sahip çıkan, va-
tanın varlığını, milletin geleceğini 
tehlike altında görerek meydanlara 
koşan Türk milletinin ortaya koy-
duğu bağımsızlık ruhuydu. İstiklal 
Şairimiz M. Akif Ersoy’un, ‘Gir-
meden tefrika bir millete düşman 
giremez, Toplu vurdukça yürekler, 
onu top sindiremez’ dizelerinde 
dile getirdiği üzere, tek amaç için 
sımsıkı bir birliktelik sağlayan mil-
letimiz, ortaya koyduğu çelikleş-
miş iradesi ile içerideki ve dışarıda-
ki düşmanlarımıza tarihi bir ders 
daha verdi. Dost, düşman herkese 
bu milletin bir ve bütün olduğunda 

nasıl zaptedilemez bir kale olduğu-
nu bir kere daha gösterdi. Ne var ki 
tarih; geçmişi yalnızca hikaye ola-
rak gören, kahramanlıklarla, efsa-
nelerle yetinip gerçeklerle yüzleş-
meyi reddedenler için tekerrürden 
ibarettir. Elbette 15 Temmuz, bu 
milletin devletiyle, siyasetçisiyle, 
kamu görevlisiyle, işçisiyle, emek-
lisiyle, güvenlik kuvvetleriyle bir 
olup belki de tarihin akışını değiş-
tirdiği bir gündür. Ancak ülkemizi 
15 Temmuz alçaklığına taşıyan 
süreç iyi görülüp, anlaşılmadan bu 
tehlikenin tam olarak bertaraf edil-
diğini de söylemek mümkün değil-
dir. FETÖ’nün yıllarca ülkemizdeki 
ehliyet, liyakat ve adalet sistemini 
tahrip ederek, değerlerimizi yavaş 
yavaş aşındırarak, insanları taraf 
olamaya zorlayarak gelinen nokta 
mutlak surette görülmelidir.

Benzer acıların bir daha ya-
şanmamasının anahtarı milli bir-
liğimizin muhafazası, milli birli-
ğimizin anahtarı ise kamu başta 
olmak üzere her alanda adaletin 
tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve 
hakkaniyetin hakim kılınmasın-
dadır. Bu günden sonra yapılacak 
olan terör örgütünün toplum ve 
kamu kurum ve kuruluşları nez-
dinde açtığı bu yarayı sarmak, 
ayrılıkların, adam kayırmaların, 
torpillerin, haksızlıkların üzerini 
bir daha açılmamacasına kapat-
maktır. Bu duygu ve düşünceler 
içinde tarih boyunca bu millet için 
can veren bütün şehit ve gazile-
rimizi rahmet ve şükranla anıyor, 
Milli Birlik Gününde, Allah bizle-
ri birliğimizin kıymetini bilen ve 
koruyanlardan eylesin diyorum. 
Tüm milletimizin 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü 
kutluyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Türk milleti 15 Temmuz’da 
bir destan yazmıştır’

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

Kamu-Sen İl Temsilcisi Veli Doğrul
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Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği(ASKON) Konya Şubesi ta-
rafından düzenlenen programda, 
“7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Ka-
nun” hakkında bilgi verildi.  ASKON 
Konya Şubesi’nde gerçekleşen prog-
rama, Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, Grup Müdürleri 
Emrah Yalçın ve Veysel Bostan ko-
nuk oldu. Konferansta “7143 Sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılmasına İlişkin Kanun” hakkın-
da bilgiler verildi ve fırsatın en iyi 
şekilde değerlendirilmesi gerektiği 
kaydedildi.

Programın açılış konuşmasını 
yapan ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, “Vergi afları ve ya-
pılandırmalar devletimiz tarafından 
işadamlarına yönelik son derece ra-
hatlatıcı uygulamalar. Bu noktada 
esnafımız rahatlatılıyor ve borcuna 
büyük kolaylık sağlanıyor. Bugün 
buraya gelip konu hakkında bilgiler 
veren Vergi Dairesi Başkanımız ve 
ekibine teşekkür ediyorum” dedi. 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver de, 7143 Sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına İlişkin Kanun hakkında bil-
gi verdi. Ünver, “Kanun sekiz ana 
başlıktan oluşmakta ve kesinleşmiş 
alacaklara ilişkin hükümler içermek-
tedir. Trafik para cezasından tutun 
da karayollarından usulsüz geçişlere 

kadar birçok başlığı içerisinde barın-
dırmaktadır. Vergi mükellefi olsun 
veya olmasın herkes bir borç sorgu-
lamasını mutlaka yapmalıdır. Sorgu-
lama sonucunda kanun kapsamına 
giren bir hususun tespiti halinde ise 
kanunun getirmiş olduğu avantajlar-
da faydalanılmalıdır. Yargıya intikal 
etmiş olan dosyaların da kanun kap-
samında yapılandırılacaktır. Kanun 
kapsamında varlık barışına ilişkin bir 
hüküm de yer almaktadır. Yurt için-
de ve yurt dışındaki varlıkların milli 
ekonomiye kazandırılması noktasın-
da kanunun getirmiş olduğu büyük 
bir avantaj sunulmuştur. Yurt dışın-
daki vatandaşlarımızın getirecekleri 
değerlerin vergi mükellefi olma şartı 
aranmamakta ve Temmuz ayı sonu-
na kadar bu değerlerin getirilmesi 
durumunda vergi alınmayacaktır. 

Sadece gayri resmi olan değerlerin 
resmileşmesi amaçlanmaktadır. Bu 
değerler daha sonra vergi inceleme-
sine de girmeyecektir. Gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar 
vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler 
bu kanuna göre yapılandırılacaktır. 
Matrah ve vergi artırımı için ise 31 
Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat 
vergi dairesine gelerek veya posta 
yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlı-
ğının internet adresi üzerinden yapı-
labilmektedir” diye konuştu.

Daha sonra ise Konya Vergi Da-
iresi Başkanlığı Grup Müdürleri Em-
rah Yalçın ve Veysel Bostan 7143 
Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılmasına İlişkin Kanunu bütün 
detayını ayrıntılı bir şekilde katılım-
cılara anlattı.
n HABER MERKEZİ 

Konya Sanayi Odasında (KSO) 
düzenlenen toplantıda 7143 Sayı-
lı Yapılandırma Kanunu anlatıldı. 
Programda toplumun birçok kesimi-
ni ilgilendiren bu kanunda, şirketle-
rin ve bireylerin borç sorgulaması 
yaparak, çıkan borçlarını kanunun 
getirdiği avantajlar ile ödeyebileceği 
vurgulandı. Peşin ödenmesi halinde 
gecikme zammı veya gecikme faizi-
nin yüzde 90’a yakınının silineceği-
nin belirtildiği yapılandırma için son 
tarih 31 Temmuz. 

Konya Sanayi Odası, Konya Ti-
caret Odası, Konya Ticaret Borsası, 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ve 
SGK İl Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen programda iş dünyasını 
yakından ilgilendiren 7143 Sayı-
lı Yapılandırma Kanunu anlatıldı. 
KSO konferans salonunda yapılan 
toplantıya KSO Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Veli Tekelioğlu, Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver ile işveren temsilcileri katıldı. 

Programın açılışında konuşan 
KSO Başkan Yardımcısı Mustafa 
Veli Tekelioğlu, 7143 sayılı Yapılan-
dırma Kanununun toplumun birçok 
kesimini kapsadığını söyledi. Kanu-
nun devlete olan borçların ödenme-
sinde önemli kolaylıklar sağlayan 
bir yapılandırma olduğunu belirten 
Tekelioğlu, iş dünyasının da bu ya-
pılandırmaları yakından inceleyerek 
faydalanması gerektiğini ifade etti.  
Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi ile yeni bir yönetim 
sistemine geçtiğini vurgulayan Te-
kelioğlu, bazı davranışların düzeltil-
mesi gerektiğini de belirtti. Tekeli-
oğlu, “Bizler artık yeni bir yönetim 
sistemine geçtik. Hep beraber bazı 
davranışlarımızı düzenlememiz, ya-
pacağımız işlere yeniden çeki düzen 
vermemiz gerekiyor. İnşallah bu 
yeni döneme daha sağlıklı başlamak 
için de bu yapılandırma bir fırsat 
olur” şeklinde konuştu. 

Daha sonra konuşan Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver de, birçok kesimi ilgilendiren 

7143 Sayılı Kanunu en iyi şekil-
de anlatmak, duymayan kimsenin 
kalmaması için çalıştıklarını ve il-
çeler dahil birçok program gerçek-
leştirdiklerini dile getirdi. Kanun 
kapsamında kesinleşmiş alacaklara 
yönelik hükümlerin olduğunu vur-
gulayan Ünver, “Her vatandaş bir 
borç sorgulaması yapmalı. Trafikte 
bir ceza yazılmış olabilir, karayol-
larından kaçak geçiş olmuş olabi-
lir. Bunların sorgulanması gerekir. 
Onun için şirket ya da şahıs adına 
herkes mutlaka bir borç sorgula-
ması yapsın. Kesinleşmiş olan bir 
ceza varsa, bu kanunun getirdiği 
imkanlardan yararlanıp, yapılandır-
ma takvimini başlatın. Yapılandır-
ma takvimi ile ilgili de hem internet 
sitelerimizden hem de vergi daire-
lerimize gelerek bilgi alabilirsiniz” 
ifadelerini kullandı. Borç sorgula-

ma dilekçesi verecek olanların tüm 
borçlar için sorgulama yapmasının 
yararlı olacağını vurgulayan Ünver, 
tek tek borçlar söylendiği zaman 
göz ardı edilebilen borçların oldu-
ğunu, onun için tüm borçlar için 
sorgulama yapılması gerektiğini 
dile getirdi.  7143 Sayılı Kanunun 
bu zamana kadar çıkmış olan yapı-
landırma kanunlarında olmayan bir 
özelliğe de sahip olduğunun altını 
çizen Ünver, yapılandırılan cezanın 
peşin ödenmesi halinde gecikme 
zammı veya gecikme faizinin yüzde 
90’a yakın kısmının silindiğini söz-
lerine ekledi. 

Konuşmaların ardından Vergi 
Dairesi Uzmanları ile SGK Uzman-
ları, 7143 Sayılı Kanunu anlattı. 
Program soru ve cevaplar ile devam 
etti.
n HABER MERKEZİ

Diyet yaparken dondurma
tüketimine dikkat!

Dondurma yenilmesi konu-
sunda dikkat edilmesi gereken-
leri bilgi olarak aktaran Via-San-
te Sağlık Merkezi Diyetisyeni 
Nur Açlan “ Dondurmanın kalori 
değeri, un ve şekerden yapılan 
diğer hamurlu tatlılara göre çok 
daha düşüktür. Sade bir don-
durma gereksiniminin yüzde 
48’ini yağlardan karşılar .100 
gram sütlü dondurma 190 ka-
lori içerir. Külah ise yaklaşık 20 
kaloridir. Yeterli ve dengeli bes-
lenme durumunda haftada 2-3 
kez dondurma tüketilebilir. 3 top 
light dondurma 1 porsiyon süte 
denk geliyor. Dondurmaya ekle-
nen çikolata ve karamel sos, fın-
dık ve fıstık kalorisini dikkat et-
melisiniz. Dondurmanın yapım 
aşamasında; süt, sütün yağsız 
kuru maddesi, şeker, glikoz şu-
rubu gibi tatlılık verici maddeler 
bulunurken, stabilizatör, emül-
gatör, bitkisel yağ/margarin ve/
veya süt yağı,çeşidine göre çiko-
lata, kakao, meyve, fındık/fıstık/
badem, karamel gibi besinler, 
salep, doğal ve doğala özdeşaro-
malar kullanıldığı için porsiyon 
kontrolüne dikkat edilmelidir. 
Dondurmanın içeriğinde;prote-
in, yağ ve karbonhidratın yanı 
sıra A, B, C, D, E vitaminleri ile 
kalsiyum, fosfor, magnezyum, 
sodyum, potasyum, demir ve 

çinko gibi mineraller vardır. Vü-
cuda alınan kalsiyum Kasların 
hem kemik ve hem diş sağlığı 
açısından büyük önem taşıdığı-
nı hatırlatırken,besinlerle alınan 
kalsiyum dondurmada da  bu-
lunduğu için, Kasların düzgün 
çalışmasını sağlarken hamilelik 
dönemindeki bulantıları azaltı-
yor, mutluluk veriyor. 3 top don-
durmadaki kalsiyumun 1 bardak 
sütle eşdeğerdir. Bademciği alın-
mış çocuklar da yiyebilir, hatta 
ameliyat sonrası verilen ilk besin 
Bademcik ameliyatı olmuş ço-
cuklar da dondurmadır. Burada 
dikkat edilmesi gereken konu, 
hazır dondurmaların güvenilir 
markalar arasından seçilmesi, 
açık dondurmaların ise hijyenik 
yerlerden alınması gerektiğidir. 
Eğer diyetteyseniz dondurma 
yerken kilo almamak için dikkat 
etmeniz gerekenler, Haftada bir 
veya en fazla 2 kez dondurma 
tüketin. Bu dondurma miktarları 
2 küçük top veya 1 iri topu geç-
mesin. Dondurmayı tok karnına 
yemeyin, ara öğün olarak tüke-
tin. 2 küçük top sade dondurma-
yı ayran, yoğurt, süt gibi bazı ara 
öğünlerin yerine değişim olarak 
kullanabilirsiniz.Diyetlerinizi bu 
yaz sıcaklarında ara öğünleriniz-
de dondurmalarla ödüllendirebi-
lirsiniz” dedi.  n HABER MERKEZİ

Türkiye Yol-İş Konya 1 Nolu Şube 11. Olağan Genel kurulu  toplantısı yapıldı. Mevcut Baş-
kan Mürsel Selbüz, katılımcı delegelerin oyunun hepsini alarak yeniden başkanlığa seçildi

Yol-İş’te Selbüz güven tazeledi 

Türkiye Yol-İş Konya 1 Nolu 
Şube 11. Olağan Genel kurulu  top-
lantısı ,Yol-İş  Genel Başkanı Rama-
zan Ağar ve Genel  Merkez yönetim 
kurulu üyelerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Mevcut Başkan Mürsel 
Selbüz, katılımcı delegelerin oyunun 
hepsini alarak yeniden başkanlığa 
seçilirken, güven tazeledi. Ramada 
Otel  toplantı ve kongre salonunda 
gerçekleştirilen Yol-İş konya 1 Nolu 
Şube 11.Olağan genel kurulu Yol-İş 
Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ge-
nel Merkez yönetim kurulu üyeleri, 
Türk-İş’e bağlı sendikaların Konya 
Şube Başkanları ve yetkilileri ile çok 
sayıda  delege katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasının ardından Kongrenin 
divan kurulu yapılan oylama sonu-

cunda Genel Başkan Yardımcısı Be-
kir Avcı başkanlığında oluşturuldu. 

Kongre’de ilk sözü alan Yol-İş 
Konya 1 Nolu Şube Bşakanı Mürsel 
Selbüz, yaptığı konuşmasında şu 
sözlere yer verdi. “ Geçtiğimiz dört 
yıl içerisende sendikamızın üyele-
rinin hak ve hukukları almak adına 
her alanda mücadelemizi verdik. 
Yol-İş Sendikası olarak dünyanın ve 
ülkemizin glediği noktada tüm kamu 
kurumları özelleşmişken, taşeron ça-
lışan 9.917 kişi kadroya alınmıştır. 3. 
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 
340 işçi arkadaşımız kadroya geç-
miştir. Kadroya geçilmesinde önder-
lik yapan Yol-İş Genel başkanımız 
Ramazan Ağar ve yönetim kurulu 
üyelerine taşeron işçileri adına te-
şekkür ed6iyorum. Haüyal edilmesi 
dahi zor bir işi Yol-İş olarak başarma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz.” Dedi.

Yol-İş  Genel Başkanı Ramazan 
Ağar ise”  24 Haziran 2018 tarihinde 
yapılan seçimlerle Türkiye Cumhuri-
yeti yeni bir sisteme geçmiştir. Bu 
sistemde görev yapacaklardan Türk 
işçisi olarak bizlere verilen sözlerin 
yerine getirlmesi talep ediyor ve ta-
kipcisi olacağını söylüyoruz.  Yol-İş 
olarak “Eşit İş, Eşit Ücret “ talebimizi 
Cumhurbaşkanlığı Başkanlık siste-
minden talep ediyoruz. İşçi toplulu-
ğu olarak hiçbir hakkımızdan vaz-
geçmeyeceğiz.

Yol-İş sendikasının Taşeron iş-
çiler konusunda yaptığı mücadele 
veğ kazanılan haklar gelecekte, Türk 
sendikacılık tarihinde muhakkak ye-
rine alacak ve anılacaktır. Yol-İş Sen-
dikasının verdiği  mücadele taşeron 
işçi arkadaşlarımıza bir ışık tutmuş 
olup, onların taşeron sisteminden 
kurtuluşuna vesile olmuşutur. En 
son yayınlanan KHK ile taşeron iş-
çilerinin kadroya alınmasında emeği 
geçen tüm siyasilere teşekkür ediyo-
rum.

Şimdi başta çalışanların sorunla-
rı olmak üzere todplumun beklenti-
lerine odaklanma zamanıdır. Şimdi, 
Daha güçlü toplum,daha güçlü eko-
nomi ve daha güçlü Türkiye” olma 
yolunda dayanışma ve çalışma za-

manındır.
Protokol konuşmaların ardın 

yönetim kurulu ve denetim kurulu 
raporları okundu vce ibrası gerçek-
leştirildi. Ve son olarak seçimlere 
geçildi.

113 delegeden  110 delegenin 
katıldığı Yol-İş Konya 1 Nolu Şube 
11. Genel Kurulu seçimlerinde mev-
cut başkan Mürzel Selbüz, tüm ka-
tılımcı delegelerin oylunu alarak ye-
niden başkanlığa seçilirken, güven 
tazeledi. Yeni oluşan yönetim kuru-
lunda yer alan isimler veg örevleri 
şöyle; Mürsel Selbüz (başkan) Çetin 
Ordu( Şube Gn Sekreteri) Ali Canı-
tez( Şb Mali Sekreteri) Cabran Kocia-
oğlu (Şb Teşkilat Sekreteri) Abdullah 
Dadak(Şb Eğitim Sekreteri)
n HABER MERKEZİ 

‘Büyük bir avantaj sunuldu’‘Yapılandırma fırsat olabilir’

Veli Tekelioğlu Musa Kazım Ünver

Via-Sante Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nur Açlan

Mürsel Selbüz
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‘Her makinemizi üretirken çiftçimizi düşünüyoruz’
Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 

Genel Müdürü Mustafa Genç, ha-
sat dönemini değerlendirdi

Türkiye’nin 4 bir yanında 
hasat tamamlanmak üzere. Bu 
yağmurun fazla olduğu ovalarda 
verimlilik de çiftçinin yüzünü gül-
dürdü.  Hububatını Şakalak mib-
zerle ekenler, hasat zamanı mem-
nuniyetini yaşadı. Türkiye’nin 
tahıl ambarı Konya Ovası’nda 
çiftçiler, hasadın bereket sevincini 
Şakalak ile paylaştı. Mibzerlerden 
son derece memnun olduklarının 
altını çizen çiftçiler, Şakalak ile 
ekilen hububatların hasatta yüz-

lerini güldürdüğünü ifade etti. 
Hasat dönemini değerlendi-

ren Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 
Genel Müdürü Mustafa Genç de, 
bu yıl başta Konya Ovası olmak 
üzerek Türkiye’nin birçok bölge-
sinde mahsulün bereketli oldu-
ğunu ifade etti.  Şakalak Tarım 
Makineleri A.Ş. olarak çiftçinin 
ürününü en verimli şekilde hasat 
etmesi için makineler geliştirdik-
lerinin altını çizen Genç, “Şakalak 
olarak hububat eken çiftçilerimi-
zin de en fazla tercih ettiği marka 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Bü-
tün sistemimiz çiftçimizin verimli 

üretimine dayalı kurulu. Her ma-
kinemizi üretirken çiftçimizi dü-
şünüyor, onların emeklerine daha 
fazla nasıl katkı yapabilirizi hesap 
ediyoruz. Bu yıl da Şakalak mib-

zeri kullananlar hasat sonrasında 
sonucu gördü ve sevincini bizle 
paylaştı. Rahmetin de bol olduğu 
ovalarımızda bütün mahsuller-
de bereket yaşandı. Çiftçimizin 

yüzü güldü. Bu verimliliğe katkı 
sunmaktan mutluluk duyduk” di-
yerek, hasat döneminin hayırlara 
vesile olmasını temenni etti.  
n HABER MERKEZİ

Göktaşlar Züccaciye Kurucusu Mustafa Göktaş, 84 yaşında hayata 
gözlerini yumdu. Merhum Göktaş’ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Mustafa Göktaş vefat etti

Beştaş, Enerya Genel Müdürü oldu

Akyürek, komisyon başkanı oldu

2008 yılından itibaren Enerya’da Pazarla-
ma, Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Mü-
dürYardımcılığı görevini sürdüren Arda Beş-
taş, 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Enerya 
Genel Müdürü görevini üstlenecek. Enerya 
Genel Müdürü Aslan Uzun’un STFA Yatırım 
Holding İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) göre-
vinin açıklanmasının ardından Enerya Genel 
Müdürlüğü görevi için Enerya’nın büyüme-
sinde ve kurumsallaşmasında önemli bir rol 
oynayan Arda Beştaş ismi açıklandı. 

ARDA BEŞTAŞ KİMDİR?
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İş-

letme Fakültesi’nde, yüksek lisansını South-
bank University London’da Uluslararası İş 
Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Global 
Yatırım Holding ve Anadolu Grubu’nda çeşitli 
pozisyonlarda rol alan Arda Beştaş, Enerya’ya 
katılmadan önce son olarak John’s Coffee’de 
“Genel Müdür” ünvanı ile görev yapmıştır.

Beştaş, evli ve bir çocuk babasıdır. 
n HABER MERKEZİ

24 Haziran seçimlerin ardın-
dan Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de komisyon başkanlığı seçimleri 
gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerin 
ardından Konya’da 14 yıldır Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı yaparken 
ve Türkiye Belediyeler Birliği baş-
kanlığı görevi yürütürken  görevle-
rinden istifa ederek AK Parti Konya 
milletvekili seçilen Tahir Akyürek  
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu-
rizm Komisyonu Başkanı oldu. Ak 
Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı ise grup yönetim kurulu asil 
üyesi oldu. 

TAHİR AKYÜREK KİMDİR?
Tahir Akyürek, 1959 senesinde 

Derebucak, Konya’da dünyaya gel-
di. Lise mezuniyetinin ardından An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nde okumaya başladı. Üniversite 
eğitimini de bitirdikten sonra Bağ-
Kur Konya İl Müdürlüğü’nde Avu-
kat, Konya Ticaret Odası’nda Genel 
Sekreter olarak görev yaptı. Çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında yönetici-

liklerde bulunan Akyürek, sonraları 
Serbest Avukat olarak çalıştı. 2004 
senesinden itibaren Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı görevini 
yaptı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın 
istifasının ardından Ankara’da dü-

zenlenen Türkiye Belediyeler Birliği 
Meclis Toplantısında, Türkiye Bele-
diyeler Birliği’nin (TBB) yeni başkanı 
seçildi. 

Tahir Akyürek evli ve 3 çocuk 
babasıdır.
n MEVLÜT EGİN

Göktaşlar Züccaciye Kurucusu 
Mustafa Göktaş Hakk’ın rahmeti-
ne kavuştu. 84 yaşında vefat eden 
Merhum Göktaş’ın cenazesi geçtiği-
miz gün ikindin namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla ve tekbirlerle Uluırmak 
Mezarlığı’na defnedildi. Merhum 
Göktaş’ın cenazesine sevenleri, 
dostları ve yakınlarının yanı sıra çok 
sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılan-
ların taziye dileklerini kabul eden 
Göktaş ailesi vefat eden yakınlarının 
mezarı başında da dualar etti. Mer-
hum Mustafa Göktaş’ın 3’ü erkek 
2’si kız olmak üzere 5 evladı vardı. 
Yenigün Gazetesi olarak Mustafa 
Göktaş’a Allah’tan rahmet, Göktaş 
ailesine ise baş sağlığı ve sabırlar 
diliyoruz. n EMİNE ÖZDEMİR

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni binasında poliklinik hizmeti vermeye başladı. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Muzaffer Şeker yaptığı açıklamada, “Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin” dedi

Meram Tıp’ın yeni binasında 
poliklinik hizmeti başladı

Konya’ya son 16 yılda sağlık 
alanında ciddi yatırımlar gerçek-
leştirildi. Bu kapsamda Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi’nin yeni hizmet binası hiz-
mete başladı. Hastane politiklerinin 
hizmete girdiğini Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektörü Muzaffer 
Şeker sosyal medya hesaplarında 
açıkladı. Necmettin Erbakan Üni-

versitesi Meram Tıp Fakültesi’nin 
yeni binasında  140 poliklinik odası, 
29 ameliyathane, 25 derslik ve 285 
öğretim üyesi odası mevcut.  Ayrıca 
konferans salonu, toplantı salonla-
rı ve kafeteryalar mevcut .  Ayrıca 
bin100 araçlık otopark da hastaneye 
gelen hastalara ve yakınlarına hiz-
met verecek. Ayrıca hastane çatısı-
na yerleştirilen güneş panelleri ile 

hastanenin sıcak su ihtiyacı karşıla-
nacak. Yine enerji giderini azaltmak 
içinde sistem kuruldu. Hastane bi-
nası çevreci yeşil bina konsepti ile 
inşa edilmiş durumda.

ALLAH DEVLETİMİZE VE 
MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörü Muzaffer Şeker sosyal med-
ya adresinde yaptığı açıklamada, 

“Tamamen modern altyapı üzerine 
tasarlanan yeni binamız 900 yatak 
kapasiteli olup; 4 yıl içinde tüm sü-
reçleri (planlama-inşaat ve yazılım/
donanım tesisi) tamamlanmıştır. 
Konya’mıza hayırlı olmasını diler, 
emeği geçenlere şükranlarımı su-
narım.  Allah Devletimize ve Milleti-
mize zeval vermesin.” açıklamasını 
yaptı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gözaltına alınan Binbaşı 
Urlu, serbest bırakıldı

Konya’da yürütülen Fethullah-
çı Terör Örgütü/Paralel Devlet Ya-
pılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 
soruşturma çerçevesinde adliyeye 
sevk edilen Beyşehir İlçe Jandar-
ma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu 
serbest bırakıldı. Konya Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından yü-
rütülen soruşturma çerçevesinde 
Beyşehir’deki evinde İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele ekiplerince gö-
zaltına alınarak Konya’ya götürü-
len Beyşehir İlçe Jandarma Komu-

tanı Jandarma Binbaşı Urlu’nun 
emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
Konya Adliyesine sevk edilen Urlu, 
çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ser-
best bırakıldı. 

Binbaşı Urlu, daha önce gözal-
tına alınan örgüt mensubu aske-
ri personel ve bunlara ‘mahrem 
imamlık’ yaptığı tespit edilen kişi-
lerin verdiği ifadeler doğrultusun-
da, 13 Temmuz’da Beyşehir’de 
düzenlenen operasyonla gözaltına 
alınmıştı.
n İHA

Mustafa Genç
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano Vi-
ctor de Paulo, sarı-lacivertli takımda çok mutlu oldu-
ğunu söyledi. İsviçre’nin Lozan kentinde devam eden 
kampta düzenlenen toplantıda basın mensuplarına 
açıklamada bulunan Giuliano, sezona en iyi şekilde 
başlangıç yapabilmek için fizik, teknik, taktik ve men-
tal olarak hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. Hakkında-
ki transfer haberlerini sosyal medyadan takip ettiğini 
aktaran Giuliano, Brezilya ve Almanya’dan kendisine 
teklif olduğuna ilişkin haberler çıkmasına rağmen kim-
senin menajeriyle iletişime geçmediğini kaydetti. Gi-
uliano, “Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. 
Fenerbahçe’de çok mutluyum. Geçen yıl burada iyi bir 
sezon geçirdim. Fenerbahçe’de bu sezon da güzel bir 
yıl geçirmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
n AA

Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Üyesi İsmail Emre 
Okur, yaptığı evlenme teklifi ile alkış aldı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Stadyumu’nda sürpriz bir evlenme 
teklifine imza atan İsmail Emre Okur, nişanlısı Yase-
min Kaçak’a meşaleler eşliğinde ‘Benimle evlenir 
misin?’ dedi. Tribünlerin sevilen ismi Okur ayrıca 
‘Deplasman dönüşü kapıyı açan olur musun?’ yazılı bir 
pankart hazırladı. Yapılan sürpriz evlenme teklifi kar-
şısında büyük şaşkınlık yaşadı. İkili daha sonra Kuzey 
Tribünü’nde mutluluk pozu verdi.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından B.B.Er-
zurumspor’un, Topuk Yaylası birinci etap kampı sona 
erdi. B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altı-
parmak da kampla ilgili olarak yaptığı değerlendirme-
de, “Fizik ve performans olarak çok iyi kamp dönemi 
geçirdik” dedi. 

B.B.Erzurumspor’da 15 günlük Topuk Yaylası bi-
rinci etap kampı tamamlandı. Kamp süreci hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mehmet 
Altıparmak, “Kampımız genelde çok iyi geçti, fizik ve 
performans olarak. Eldeki kadro ile çok çok iyiyiz. Şu 
anda eksiklerimiz var. Açıkçası biraz da geciktik. İnşal-
lah ikinci etap kamp çalışmasında transfer çalışmala-
rını bir an önce hızlandırarak oyuncularımızı ikinci etap 
kampımıza katmamız lazım. Çünkü az zaman kaldı. 
Gelecek oyuncularımızın hazırlanması özellikle fizik 
olarak çalıştık ama taktik olarak çalışamadık çünkü ek-
siğiz, gelen genç oyuncularımız vardı. Bunların perfor-
mansı belki bize belirleyici olarak düşündük ama onlar 
da 1-2 oyuncumuz dışında performans olarak aşağıda 
kaldılar” dedi. 
n İHA

‘Fenerbahçe’de 
çok mutluyum’

Konya Arena’da 
evlenme teklifi!

Mehmet Altıparmak 
kadrodan memnun

Transferin gözdesi!
Bursaspor’un tecrübeli defans oyuncusu Titi 
için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenil-
di. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını 
sürdüren yeşil-beyazlılarda, takımdaki isim-
lere de teklif gelmeye devam ediyor 

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 
Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 
36 resmi maça çıkarak istikrarlı bir gö-
rüntü sergileyen Brezilyalı stoper Titi 
için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğ-
renildi. Savunma hattını güçlendirmek 
isteyen bordo-mavililer, 30 yaşındaki 
oyuncu için Bursaspor’un kapısını çal-
maya hazırlanıyor. Deneyimli stoper, 
yeni sezon hazırlıkları kapsamında 
Bursa’da yapılan antrenmanlara ala-
cakları sebebiyle katılmamış, soru-
nun çözülmesinin ardından Afyon’da 
yapılan ilk etap çalışmalarında yer 
almıştı. Geçen sezonun en istikrarlı 
ve başarılı isimleri arasında yer alan 
Titi’nin Bursaspor ile 2020 yılına ka-
dar mukavelesi bulunuyor. Tecrübeli 
oyuncuya daha önce Göztepe de talip 
olmuş, İzmir ekibinin 1 milyon Euro’luk 
bonservis ücreti önerisine yeşil-beyazlı 
idareciler sıcak bakmamıştı. 

SOSA, TAKIMLA
 ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıklarını Sloven-
ya’da sürdüren Trabzonspor’da, Arjan-
tinli oyuncu Jose Sosa, uzun bir aradan 
sonra takımla birlikte çalışmalara baş-
ladı. 

Slovenya’nın Kransjka Gora kasa-
basında çalışmalarına ara vermeden 
devam eden Trabzonspor’da Arjantinli 
futbolcu Jose Sosa, takımla birlikte 
çalışmalara başladı. Teknik Direktör 
Ünal Karaman yönetiminde yapılan 
çalışmaya, ameliyat olacak olan Burak 
Yılmaz ile birlikte milli takım kampın-
da bulunan Abdulkadir Ömür katılma-
dı. Castillo ise salonda çalıştı. Kranj 
maçında 90 dakika oynayan oyuncu-
lar antrenmanda takımdan ayrı koşu 
yaparken, diğer futbolcular ise taktik 
ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu çalışma 
sırasında oyuncuların yüksek temposu 
dikkat çekti. Bu arada Slovenya’daki 
ilk hazırlık kampında sakatlanan Jose 
Sosa, 11 gün sonra takımla çalışmala-
ra başladı. Yaklaşık yarım saat boyun-
ca takımla çalışan Arjantinli oyuncu 

ardından takımdan ayrılarak kondisyon 
çalışmalarına devam etti. Dizinde ağrı-
ları bulunan Batuhan Artarslan da ant-
renman sırasında takımdan ayrı olarak 
yardımcı antrenör nezaretinde topla 
çalışma yaptı. 

KAMİL AHMET 
ÇÖREKÇİ GÜN SAYIYOR 

26 Haziran’da Trabzon’da başlayan 
çalışmalarla yeni sezon hazırlıklara 
başlayan Trabzonspor’da Kamil Ahmet 
Çörekçi gün sayıyor. Kamp süresi bo-
yunca takımda ayrı olarak çalışmala-
rını sürdüren kanat oyuncusu, fizyote-
rapist eşliğinde çalışmalarına devam 
etti. Ünal Karaman’ın tam hazır olma-
sını beklediği Kamil Ahmet Çörekçi’nin 
herhangi bir aksilik yaşamaması halin-
de önümüzdeki günlerde takımla çalış-
malara başlayabileceği belirtildi. 

HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNDÜ 
Trabzonspor’da Teknik Direktör 

Ünal Karaman’ın yardımcı antrenörle-
rinden Hüseyin Çimşir, Prolisans kur-
sunun sona ermesinin ardından Slo-
venya’ya gelerek takıma dahil oldu. Bu 
sabahki çalışmada yer alan Çimşir’e 
oyuncular hoşgeldin dedi. 

ÜNAL KARAMAN’A OĞUL MORALİ 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 

Karaman’ı oğulları yalnız bırakmıyor. 
Trabzon’daki ilk etap kamp çalışmaları 
sırasında oğlu Ersagun Akbar, tecrübe-
li teknik adamın yanına gelerek moral 
vermişti. Slovenya kampına ise Gök-
börü Saltar gelerek, Karaman’ın mora-
lini yükseltti. 

FUTBOLCULAR DEREYİ SEVDİ 
Yeni sezon hazırlıklarını Sloven-

ya’nın Kransjka Gore’da sürdüren 
Trabzonspor’da, oyuncular antrenman 
sahasının hemen yanı başında bulunan 
dereyi sevdi. Antrenman biter bitmez 
şok havuza girme yerine bu dereye 
girerek rahatlıyorlar. Trabzonspor yeni 
sezon hazırlıklarını bu akşam saatlerin-
de yapacağı çalışma ile sürdürecek. 
n İHA

Malatyaspor’da Erol Bulut’tan yönetime transfer mesajı

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya’da sona erdi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direk-
törü Erol Bulut, transfer çalışmalarıyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Transfer çalışmaları-
mız doğrultusunda komitemizin görüşme 
halinde olduğu oyuncular var ama henüz 
netleşen bir durum yok. Keşke bu oyuncu-
lar en erken şekilde aramıza katılmış olsa-
lardı” dedi. 

Sarı-kırmızılı takımda Topuk Yaylası 
kampı sürerken, çalışmalar ve transferle il-
gili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör 
Erol Bulut, yeni sezona en iyi şekilde hazır-
landıklarını belirtti. 
“KEYİFLİ VE DE VERİMLİ BİR ORTAMDA 

ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ” 
Evkur Yeni Malatyaspor olarak yeni 

sezona güçlü girmek istediklerini kay-
deden Bulut, “Bolu kampının ardından 
çalışmalarımızı Topuk Yaylası’nda sürdü-
rüyoruz. Burası oldukça güzel bir merkez 
diye düşünüyorum. Her gün çift antrenman 

temposuyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 
Uygulamalı çalışmalarının yanı sıra teorik 
olarak da bazı programları takip ediyoruz. 
Gerek mevcut futbolcularımız, gerekse de 
yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte keyifli 
ve de verimli bir ortamda çalışmalarımızı 
yürütüyoruz” dedi. 

“GELEN OYUNCULARLA BİRLİKTE İYİ 
VE SAĞLAM BİR TAKIM OLACAĞIMIZ 

DÜŞÜNCESİNDEYİM” 
Bulut, transferde yeni oyuncuların 

kampa katılmasını beklediklerini ifade 
ederek, “Transfer çalışmalarımız doğrul-
tusunda komitemizin görüşme halinde ol-
duğu oyuncular var ama henüz netleşen bir 
durum yok. Keşke bu oyuncular en erken 
şekilde aramıza katılmış olsalardı. Çünkü 
yeni sezon öncesi bu oyuncuları hazırla-
mak, uyum süreci gibi önemli faktörler bir 
takım için oldukça önemli. Yönetimimiz iyi 
niyetli bir şekilde çalışıyor. Tabii transferde 

şartların oluşabilmesi için birçok ayağın 
yerli yerine oturması lazım. Ben gelen 
oyuncularla birlikte iyi ve sağlam bir takım 
olacağımız düşüncesindeyim. Umarım 

Yeni Malatyaspor olarak geçen sezon elde 
edilen konumun üzerinde çıkarız ve tarafta-
rımızı mutlu ederiz” diye konuştu. 
n İHA

Türkiye Satranç Federasyonunun 
(TSF) düzenlediği 2018 Türkiye Kulüpler 
Satranç Şampiyonası’nda birinci Beyaz-
kale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği 
oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen şampiyonaya, 61 takım ve 852 
sporcu katıldı.

Birinciliği Beyazkale Satranç Evi Spor 
Kulübü Derneği’nin elde ettiği şampi-
yonada; Seyhan Belediye Spor Kulübü 
Derneği, Pamukkale Yönetimi Bilişim 
Sistemleri Zeka Spor Kulübü, Ceylanpı-
nar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü 
Derneği ve Mercan Satranç Eğitim Kültür 
Sanat ve Spor Kulübü Derneği ve şampi-
yon Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü 
Derneği, Türkiye Satranç İkinci Ligi’ne 

yükselme başarısı gösterdi.
TSF Başkanı Gülkız Tulay, müsabaka-

ların kapanışında yaptığı konuşmada, tur-
nuvanın toplam 9 tur ile tamamlandığını 
söyledi.

TSF’nin 81 ilde 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel 
turnuva düzenlediğini anımsatan Tulay, 
“Sporcularımızla, kulüplerimizle, teknik 
kadromuzla, sporcularımızın aileleriyle 
kocaman, güçlü bir aileyiz. Satrançta 
kulüplerimizin sayısı her gün artıyor, Tür-
kiye’de satranç daha da güçleniyor.” diye 
konuştu.

Ödül törenine Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
kulüp temsilcileri, sporcular ve veliler ka-
tıldı.  n AA
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2018-2019 Sezonu birinci etap kampını 4-15 
Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede’de yapan Ati-
ker Konyaspor’da futbolculara 4 gün izin verildi. Yeşil 
beyazlı takımda 20 Temmuz’da ikinci etap hazırlıkları 
için İstanbul’dan Hollanda’ya gidecek ve burada Arnhe-
im’de bulunan Buunderkamp Hotel’de kampa girecek. 
Atiker Konyaspor, 23 Temmuz’da daha sonra belir-
lenecek rakip, 26 Temmuz’da Hollanda Eredivise Lig 
takımlarından Ajax ve 31 Temmuz’da da yine Hollanda 
Eredivise Lig takımlarından NAC Breda ile olmak üzere 
3 özel karşılaşma oynayacak. Kartal, 20 Temmuz’da 
başlayacak Hollanda kampı 1 Ağustos’ta sona erecek.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programın-
da yer alan Kick Boks Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve 
Minikler Türkiye Şampiyonası 03-11 Temmuz tarihleri 
arasında Konya’da düzenlendi. Kick Boks Büyükler, 
Gençler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 
Konya sporcuları 8 altın, 5 gümüş ve 15 bronz madalya 
olmak üzere toplamda 28 madalya kazandı. Şampi-
yonada derece yapan sporcularımız şu şekilde oluştu; 
Minikler (Point); 32 kilo A. Emircan Beserek birinci, 28 
kilo Bilal Alp üçüncü, +47 kilo Veysel Ünlü ikinci, 42 kilo 
M.Berra Karakaya üçüncü, Yıldızlar (Light Contact); 42 
kilo Muzaffer Karabulut birinci, M.Ali Döş üçüncü, 52 
kilo M.Furkan Karagöz ikinci, 57 kilo Furkan Kasalak 
üçüncü, 42 kilo Ayşe Kocaer üçüncü, 55 kilo Z.Sudenaz 
İlisu üçüncü, 60 kilo Büşra Güneş birinci, 65 kilo Fat-
manur Aydın üçüncü, Yıldızlar (Point Fighting); 57 kilo 
Buğra Avcı ikinci, 63 kilo Ali Demiş birinci, 60 kilo Buse 
Avcı üçüncü, Gençler (Point Fighting); 50 kilo Zeliha 
Çavuşoğlu ikinci, 70 kilo Şeyma İyiel üçüncü, 70 kilo N.
Nasip Kocagöz üçüncü, Gençler (Light Contact); 69 kilo 
M.Emir Özsoy üçüncü, 70 kilo Şeyma İyiel birinci, 70 
kilo N.Nasip Kocagöz üçüncü, +70 kilo Bircan Dönmez 
birinci oldu.   n SPOR SERVİSİ

U18 Kızlar - Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası 
Konya’da devam ediyor. Türkiye Erkek Milli Takımı ilk 
maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 
berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında bir gol 
bulan kırmızı beyazlı ekip, şampiyonadaki ilk maçını 
1-0 galip tamamladı. Türkiye Erkek Milli Takımı, Lit-
vanya ile oynanan maça ‘15 Temmuz’u Unutmayaca-
ğız’ unutmayacağı yazılı pankart ile çıktı. Günün diğer 
maçlarında Finlandiya, Macaristan’ı 2-1 yenerken, Uk-
rayna Hırvatistan’ı 9-1 gibi farklı bir skor ile geçti.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’a 
4 gün izin verildi

Kick Boks Şampiyonası’na 
Konya damga vurdu

Hokeyde milliler 
Litvanya’yı devirdi

U18 Kızlar - Erkekler Açık Alan Avru-
pa Şampiyonası Konya’da devam ediyor. 
Şampiyona nedeni ile Konya’da bulunan 
Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette 
Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram 
Yüksel, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa 
Arslan ve Mehmet Yaman ile Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Eğitim Sekrete-
ri İbrahim Karabacak yer aldı. Hokey Fede-
rasyonu yetkilileri, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman’a isminin yazılı olduğu 42 numaralı 
Hokey Milli Takım forması, hokey sopası ve 
hokey topu hediye ederken, Şükrü Yaman, 
hediyeleri kabul ederek, teşekkür etti.

SPOR, FUTBOLDAN 
İBARET DEĞİLDİR

Türkiye Hokey Federasyonu yetkilile-

ri, makamında ziyaret ettikleri İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman ile bir süre sohbet 
etti. Türkiye’de futbol haricindeki branşla-
ra ilgi gösterilmediği konuşurken, Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, futbol dışındaki 
diğer branşlara da destek verilmesini ve 
vatandaşların ilgisinin artırılması yönünde 
çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. 
Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram 
Yüksel, buz hokeyinin sansasyonel olduğu 
için daha fazla medya önünde olduğunu 
ancak çim hokeyinin tanıtılması için de 
çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise 
yaygın medyanın futbol dışındaki branşlara 
daha fazla yer vermesi gerektiğini ifade etti. 
Ziyaretin sonunda İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, ziyaretten duyduğunu memnuniye-
ti dile getirdi.   n MUHAMMED SAYDAM

Hokey Federasyonu’ndan Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’a ziyaret

Sezon hazırlıklarını Tatlıcak Tesis-
leri’nde sürdüren Spor Toto 2. Lig tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 
teknik direktör Gürses Kılıç çalışmalar-
dan oldukça memnun olduğunu, eksik-
lerinin tamamlanması için çalışmala-
rın sürdürüldüğünü söyledi. 
GENÇLERİN AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI VAR 
Konya Anadolu Selçukspor’un 

teknik direktörü Gürses Kılıç yaptığı 
açıklamada genç oyuncuların olduk-
ça verimli çalıştığını belirtti. Gürses 
açıklamalarında, “Burada daha önce 
bir haftalık süreçte bazı oyuncularla 
deneme çalışmaları yaptık. Bu süreç-
te yurt içinden ve yurt dışından davet 
edilen oyuncular aramıza katıldılar. Bu 
çalışmaların ardından yurtdışında se-
zon içinden takip edilen oyuncularında 
katılımı ile 9 Temmuz’dan itibaren ça-
lışmalara başladık. Mevcut kadromuz 

ile çalışmalarımız gayet iyi geçiyor. 
Çok genç bir kadromuz var. İstekli ve 
arzulular. Oldukça verimli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Yurtdışından gelen 
beş tane oyuncumuz da  bizlerle bir-
likte çalışmaya katılıyor.  Oyuncuların 

gelişimlerini sezon içerisinde daha net 
görerek karar vereceğiz, ama şu anki 
çalışmalarından oldukça memnunum. 
Çok genç bir kadromuz var ve bu hem 
avantaj hem de dezavantaj sağlaya-
bilir. Genç oyuncu her zaman hazır 

ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bunun 
yararlarını mutlaka göreceğiz. Ancak 
lig maçlarında kontrollü olabilmek 
önemli. Bunu sağlayabilmek önemli. 
Oyuncuların ligin tecrübesini kaldıra-
bilmesi gerekli. Geçen yıldan oynayan 
9  tane önemli oyuncu aramızdan ayrıl-
dı. Şu anda bizle beraber değiller. Evet 
kadromuz oyuncu anlamında şu anda 
eksik, eksikleri tamamlama anlamın-
da çalışmalarımız sürüyor. Transfer 
çalışmalarımız devam ediyor. Burada 
ligi daha iyi tanıyabilecek genç ama 
ligde tecrübesi olan oyuncularla kad-
romuzu takviye etmek istiyoruz. Bizim 
burada ilk amacımız, gerçek hedefimiz 
Konyaspor’a oynayabilecek oyuncular 
verebilmek. Onun dışında  ligde  en iyi 
dereceyi elde edecek bir takım oluş-
turmanın peşindeyiz” ifadelerine yer 
verdi. 
n SPOR SERVİSİ

Gürses Kılıç: Çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor 

Selçuklu Belediyespor Kulübü U15 Sutopu Takımı, tamamı spor okullarından yetişen kadrosuy-
la Bölgesel Lig’de şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig’e yükseldi. Mavi beyazlı takımın Başantrenö-
rü Hasan Seren, kendi oyuncuları ile üst lige yükselmenin ayrı bir mutluluk verdiğini ifade etti

Selçuklu, her branşta 
başarısını sürdürüyor

Selçuklu Belediyespor Kulübü Suto-
pu branşında başarılar sonuçlar almaya 
devam ediyor. Bu sezon Bölgesel Lig’de 
mücadele eden Selçuklu Belediyespor 
U15 Sutopu Takımı şampiyonluğa ula-
şarak 2. Lige yükseldi. Temsilcimiz 5 
takımın mücadele ettiği grupta ilk ma-
çında Karşıyaka Belediyesi ile karşılaş-
tı. Selçuklu Belediyespor, İzmir temsil-
cisini 11-2 gibi farklı bir skorla mağlup 
ederek galibiyetle başladı. İkinci ma-
çında Muğla Gençlikspor ile karşılaşan 
Selçuklu Belediyespor bu maçtan da 
7-2’lik skorla galip ayrılan taraf oldu. 
Üçüncü maçında İzmir Su Sporları ta-
kımı ile karşılaşan Mavi-Beyazlılar sa-
hadan 10-4 galibiyet ayrılarak üçüncü 
galibiyetini aldı. Grubundaki dördüncü 
maçta ise İstanbul temsilcisi Ataşehir 

Adaspor ile karşılaşan Selçuklu Bele-
diyespor rakibine 5-4 mağlup olmasına 
rağmen grubunu ilk sırada tamamla-
yarak şampiyonluğa ulaştı. Oynadığı 
4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan 
temsilcimiz grubunu ilk sırada tamam-
layarak 2. Lige yükseldi.

HASAN SEREN: 
SPORCULARIMIZI TEBRİK 

EDİYORUM
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Sutopu Takımı Başantrenörü Hasan 
Seren, Sutopu’nda her geçen yıl yeni 
başarılar elde ettiklerini söyledi. Seren, 
“Geçtiğimiz sezon U13 takımımızın 2. 
Lige yükselmesinin ardından bu yılda 
U15 takımımız 2. Lige yükseldi. Takım 
kadrolarımızın tamamı Selçuklu Bele-

diyesi Spor Okullarından yetiştirdiğimiz 
çocuklarımızdan oluşuyor. Bu bize ayrı 
bir mutluluk veriyor. Geçtiğimiz sezon 
U13 takımımız 2. Lig’de önemli işler 
yaptı ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı. 
Önümüzdeki sezon inşallah her iki takı-
mımızla da şampiyonluk hedefliyoruz. 
Bize her zaman destek veren ve güzel 
bir çalışma ortamı hazırlayan Selçuklu 
Belediyesine ve kulüp yöneticilerimize 
teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

YEŞİL BEYAZ KONYA’YA 
KONUŞMUŞTU

Selçuklu Belediyespor Sutopu 
Takımı Başantrenörü Hasan Seren, 
geçtiğimiz aylarda Yeşil Beyaz Konya 
Dergisi’ne konuşmuş ve burada hedef-
lerinden bahsetmişti. Seren’in Yeşil 
Beyaz’a yaptığı açıklama şu şekilde; 

“Bizim yakın ve uzak hedeflerimiz her 
zaman var. Yakın hedeflerimiz öncelikle 
sporcularımızı derslerinden alıkoyma-
dan en üst seviyede antre etmek. On-
ları resmi müsabakalara katıp fiziksel 
gelişmelerini burada arttırmak. Bizim 
öğrencilerimizde şu anda en büyüğü 14 
yaşında. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz 
şu anda spor hayatlarının başındalar. 
Yakın hedeflerimizin birisi bu grubu-
muzla uzun yıllar çalışmak. Uzak he-
deflerimiz ise Selçuklu Belediyespor’a 
yüzme sutopu ekolü oluşturmak. Bu 
ekol dahilinde öncelikle Konya’mızı en 
iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sonra 
da ülke çapında kulübümüzü Süper Lig 
seviyesinde temsil etmek  Olursa da 
milli takımlar seviyesinde ülkemizi tem-
sil etmek.”  n SPOR SERVİSİ 



RPS
ÇALIMBAY’DAN 

TRANSFER İSTEĞİ
Atiker Konyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Bolu kampını değerlendirdi. Çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ve oyuncuların 
performansından memnun olduğunu söyleyen Çalımbay, “Ancak yeni transferler Hollanda kampına yetişmeli” ifadelerini kullandı

Atiker Konyaspor’un 4-15 Temmuz 
tarihleri arasında Bolu Gerede’de yaptığı 
birinci etap kampını değerlendiren yeşil 
beyazlıların teknik patronu Rıza Çalımbay, 
tüm oyuncuların çok iyi çalıştığını ve per-
formanslarından memnun olduğunu belir-
tirken, tek düşüncelerinin geçen seneden 
çok çok daha iyi bir Atiker Konyaspor izlet-
tirmek olduğunu söyledi.

 HER ŞEY MÜKEMMELDİ
‘Her şeyden önce çok güzel bir yerde 

kamp yaptık. Ortam son derece iyiydi ve 
otelde tek takım olmamız bizim için bü-
yük avantajdı’ diyerek değerlendirmesine 
başlayan Rıza Çalımbay, “Bunu en iyi 
şekilde değerlendirdik. Bütün arkadaşları-
mızın çalışma isteği, arzusu mükemmeldi. 
Genç arkadaşlarımız da dahil olmak üzere 
herkes iyi çalıştı. Bir tane de hazırlık maçı 
yaptık. O da istediğimiz şekilde bitti. Ama 
sonuçtan ziyade arkadaşlarımızın yapaca-
ğı işler çok önemliydi. Güzel işler yaptılar” 
diye konuştu.

 BAZI İSİMLER AYRILACAK
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadro-

da yer alan tüm oyuncuların performansın-
dan memnun olduğunu ancak ikinci etap 
kampı için kadroda bazı isimlerin yer al-
mayacağını da belirterek, “Tabi ki Hollan-
da’da yapacağımız ikinci kampa geniş bir 
kadro ile gitmemiz mümkün değil. Çünkü 
transferler de dahil olacak. Bazı arkadaş-
larımızın da maç oynaması gerekiyor. Bu 
nedenle genç arkadaşlarımızdan bazılarını 
kiralık olarak göndereceğiz ve pilot takı-
mımız Anadolu Selçukspor’da oynataca-
ğız. Dediğim gibi mükemmel bir ortamda 
kamp yaptık. Buradaki sıkıntılarımızdan 
biri sakat olan arkadaşlarımız var. Onların 
zaman zaman aksaklıkları oldu. İnşallah 
onlarda en kısa sürede aramıza katılacak-
lardır” ifadelerine yer verdi.

 TRANSFERLER KAMPA 
YETİŞMELİ

Teknik Direktör Rıza Çalımbay gelinen 
son durumla ilgili değerlendirmelerine 
şöyle devam etti: “Transferlerimizi yurt 
dışında yapacağımız kampa yetiştirmemiz 
bizim için çok büyük bir avantaj olacak. 
Kadro yapımız ve takım iskeletimiz çok iyi. 
Transferlerimizle daha da güçlenmiş ola-
cağız. Geçen sezon hakikaten çok sıkıntılı 
bir sezon geçirilmiş. Önemli oyuncuların 
sakat olması da takımı bir hayli etkilemiş. 
Onun için aynı sıkıntıları yaşamamak ve 
taraftarlarımızı üzmemek adına ikinci etap 
çalışmalarımıza hazır bir şekilde başlama-
mız gerekiyor…”

 YUKARILARA 
OYNAMAK İSTİYORUZ

Hollanda’da 20 Temmuz’da başlaya-
cak olan ikinci etap kamp çalışmaları hak-
kında da bilgi veren Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay, “Orada 3-4 tane hazırlık maçı 
oynayacağız. Bu maçlarda tabi ki de sonuç 
önemli değil. Orada önemli olan bizim 
oynatmak istediğimiz, futbolcu arkadaş-
larımızdan istediğimiz şeyleri yapmaları. 
Onların da yapacaklarına inanıyorum” der-
ken, “Gerçekten burada tüm oyuncular dört 
dörtlük çalıştılar. Dolu dolu bir kamp döne-
mi geçirdik. Amacımız Atiker Konyaspor’u 
çok çok iyi yerlere getirmek. Geçen sene 
yaşananlardan dolayı ligi 15.sırada bitiren 
takım vardı. Bunu bu sene yaşatmamak 
ve yukarılara oynamak istiyoruz” şeklinde 
görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ
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