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Miniklerden 
şehitlere dua

Şehitler için 
mevlit okutuldu

‘Vatanı olmayanın 
namusu olmaz’

Bu ihanet 
asla unutulmaz!

Çocuklar, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin ikinci yıldö-
nümünde sabah namazına 
Türk Bayraklarıyla gelerek şe-
hitlerimiz, gazilerimiz, ülkemiz 
ve milletimiz için dua ettiler. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nde şehitlik ziyaret 
edildi, mevlit okutuldu. Protokol 
mensuplarının yanı sıra şehit 
aileleri ve gazilerin de katıldığı 
programda, şehit mezarlarına 
karanfil bırakıldı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

15 Temmuz’da darbecilere 
geçit vermeyen ve 8 tankı geri 
çeviren şehit polis memuru 
Fırat Bulut’un Konya’daki 
ailesi gurur ve hüznü bir arada 
yaşıyor. Baba Şinasi Bulut 
Evladının, “Vatanı olmayanın 
namusu olmaz” diyerek şehit 
düştüğünü anlattı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

15 Temmuz FETÖ hain darbe 
girişiminin 2. yıldönümü nede-
niyle Konya protokolü ve sivil 
toplum kuruluşları başkanların-
dan açıklamalar geldi. Açıkla-
malarda 15 Temmuz ihanetinin 
asla unutulmayacağına dikkat 
çekildi.  n HABERİ SAYFA 14 VE 15’TE
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Çelikkayalar AVM
büyümeyi sürdürüyor

Çelikkayalar AVM, istikrarlı büyümesini sürdürüyor.  Bu kapsamda 
Çelikkayalar 17. Şubesini törenle açtı. Çelikkayalar AVM Genel 
Müdürü Ali Kaya,  “Bu yatırımlarımız hem Konya’ya, hem de 

Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor” dedi. n SAYFA 3’TE

‘Çocuk kitapları 
iyiye yönlendirmeli’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 2018 etkinlikleri devam 
ediyor. TYB Konya şubesi tarafından Çocuk Edebiyatı paneli 

yapıldı. Panelde çocuk kitaplarının çocuğu iyiye, güzele, 
doğruya yönlendirmesi gerektiği vurgulandı. n SAYFA 7’DE

Tek gaye vatan!
15 Temmuz FETÖ ihanetinin ikinci yıl etkinliklerinde Mevlana Meydanı doldu taştı. Konya, 15 Temmuz 2016’daki hain 
darbe girişimine karşı o gece gösterdiği aynı milli ruhla “Bir ve beraberiz” mesajı verdi, şehitler dualarla yad edildi

TARİHİ EN KARANLIK 
VE UZUN GECESİ
2016 yılının 15 Temmuz gecesi 
FETÖ mensupları Türkiye’yi 
kaosa sürüklemek, kargaşa 
oluşturmak, devletin işleyişine 
engel olmak amacıyla darbe 
girişiminde bulundu. O gece 
tüm ülkede Devlet ve milletin 
kenetlenmesiyle FETÖ’cü 
hainlere büyük bir tokat vuruldu 
ve “Türkiye yıkılmaz” mesajı 
verildi.
HAİN GİRİŞİM 
YENİDEN HATIRLANDI
Bu kara gece “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
ilan edilerek, tarihe geçen 
hainlik hafızalara kazındı. 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da 15 Temmuz FETÖ hain darbe 
girişiminin 2. Yılı nedeniyle 
tüm ülke genelinde yapılan 
organizasyonlarla şehitler 
dualarla anıldı, hain girişim 
yeniden hatırlandı. 

AYNI MİLLİ RUH 
MEYDANDAYDI

Etkinlikleri kapsamında Mevlana 
Meydanı yine coşkulu bir geceye 
sahne oldu. Meydan kırmızı-be-

yaza bürünürken, 15 Temmuz 
şehitleri hatırlandı. Geçtiğimiz 

yıl olduğu gibi hınca hınç dolan 
Mevlana Meydanı, 15 Temmuz 
gecesinde hainlere tokat vuran 

milli ruh ve vatan sevgisiyle yine 
meydandaki yerini aldı.
YER GÖK ADETA 

KIRMIZI BEYAZ OLDU
Ellerinde Türk bayrakları ile 

Mevlana Meydanı’nı dolduran 
binlerce vatandaş, Mevlana 

Meydanı’nda güzel bir görün-
tü oluşturdu. Binalara Türk 

bayrakları asıldı, vatandaşların 
ellerindeki bayraklarla birlikte 

adeta yer gök kırmızı beyaza bü-
ründü. Konya genelinde konvoy 

oluşturan araçlar da etkinliğe 
destek verdi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

GÖKYÜZÜ KUTLAMAYA EŞLİK ETTİ
Ayın yarım hilal şeklini alması ve yıldızla bütün-
leşmesiyle gökyüzünde adeta bir Türk bayrağı 
oluştu. Milli birlik ve beraberliğin üst seviyeye 

çıktığı bugünde, bu ruha uygun bir şekilde gökyü-
zünde oluşan bu manzara, dikkatlerden kaçmadı.
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Türkiye tarihinin en uzun 48 
saatini 2016 yılında yaşadı. Kirli 
kumpas, hain ellerin aracılığıyla 
2016 yılında devreye sokuldu. Fe-
tullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ya 
sızdırdığı mensuplarınca Türkiye 
üzerinde kurulan kumpas için start 
verildi. 2016 yılının 15 Temmuz 
gecesi FETÖ mensupları Türkiye’yi 
kaosa sürüklemek, kargaşa oluş-
turmak, devletin işleyişine engel 
olmak amacıyla darbe girişimin-
de bulundu. Ankara ve İstanbul 
merkezli olmak üzere, ülkenin 
birçok ilinde TSK içerisine sızan 
FETÖ mensubu kişiler, bu darbe 
girişiminin içerisinde aktif rol altı. 
FETÖ’nün emniyet, yargı ve diğer 
yapılanmalarındaki mensupları 
da bu girişime destek verdi. Dev-
leti ve milleti karşı karşıya getir-
mek amacıyla gerçekleştirilen bu 
hain girişim, devleti yönetenlerin 
basireti, Türk milletinin vakur ve 
cesur duruşu sayesinde amacına 
ulaşmadı. Devlet ve milletin ke-
netlenmesiyle FETÖ’cü hainlere 
büyük bir tokat vuruldu ve “Tür-

kiye yıkılmaz” mesajı verildi. Bu 
karanlık ve uzun 48 saat içerisin-
de acı haberler de geldi. FETÖ’cü 
hainlere karşı direnen Türk milleti 
248 şehit verdi, 2196 vatandaş ise 
yaralandı. Sonrasında ise bu kara 
gece “15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü” ilan edilerek, 
tarihe geçen hainlik hafızalara ka-
zındı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu 
yıl da 15 Temmuz FETÖ hain darbe 
girişiminin 2. Yılı nedeniyle tüm 
ülke genelinde yapılan organizas-
yonlarla şehitler dualarla anıldı, 
hain girişim yeniden hatırlandı. 

HAZIRLIKLAR GÜNLER 
ÖNCEDEN YAPILDI

“15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü” nedeniyle Cum-
hurbaşkanlığı’nın himayesinde 
tüm illerde Valiliklerin koordinas-
yonunda programlar organize edil-
di. Programların hazırlıkları günler 
öncesinden başladı. Tüm vatan-
daşlar bu hain girişimin 2. yılında 
meydanlara çağrıldı. Geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi Türkiye tüm illerde 
meydanlarda toplanarak, hainlere 
karşı birlik ve beraberlik mesajları 

verdi. 
KONYA MEYDANDAYDI

Etkinlikleri kapsamında Mevla-
na Meydanı yine coşkulu bir geceye 
sahne oldu. Meydan kırmızı-beyaza 
bürünürken, 15 Temmuz şehitleri 
hatırlandı, birlik ve beraberlik me-
sajı verildi. Konya’da sabah saatle-
rinde başlayan çeşitli etkinliklerle 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü programı akşam saatle-
rinde Mevlana Meydanı’nda topla-
nan binlerce vatandaşın katılımıyla 
devam etti. Vali Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, merkez ilçe belediye 
başkanları, milletvekilleri, Oda ve 
Borsa başkanları başta olmak üzere 
Konya protokolü ve Konyalı vatan-
daşlar el ele vererek Mevlana Mey-
danı’nda “Milli birlik ve beraberlik” 
mesajı verdi. Geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi hınca hınç dolan Mevlana Mey-
danı, 15 Temmuz gecesinde hain-
lere tokat vuran milli ruh ve vatan 
sevgisiyle yine meydandaki yerini 
aldı. 

MEYDAN DOLDU TAŞTI 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü etkinliklerinin 2.’sinin 
düzenlendiği Mevlana Meydanı, 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da renkli görüntülere sahne oldu. 
Vatandaşlar aileleri ile genç-yaş-
lı, kadın-erkek demeden ellerinde 
Türk bayrakları ve ay yıldızlı tişört-
lerle alanı doldurdu. Müzikler eşli-
ğinde coşan kalabalık, milli birlik 
ve beraberliğin en güzel tablosunu 
oluşturdu. Hain gecede yaşanan 
acı olaylar yeniden hatırlandı, duy-
gulu anlar yaşandı. 

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü etkinlikleri Konya’da 
sabah saatlerinde başladı. Şehit-
lik ziyaretiyle başlayan etkinlikler, 
15 Temmuz resim sergisi ve öğle 
namazına müteakip gerçekleştiri-
len Meclid-i Şerif ile devam etti. 
Gündüz gerçekleştirilen program-
lar akşama kadar sürdü. Mevlana 
Meydanı’nı dolduran on binlerce 
vatandaşın katılımıyla ise etkin-
likler burada devam etti. Saygı 
duruşu ve istiklal marşı ile baş-
layan program, mehter takımının 
gösterisi ile devam ederken, gece 

boyunca Konya protokolünün ko-
nuşmaları, 15 Temmuz ile ilgili 
gösterimler ve Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ile program gece boyunca 
devam etti. 

GURUR VE HÜZÜN BİRARADA 
Mevlana Meydanı’nı dolduran 

on binlerce vatandaşlara dev ek-
ranlardan 15 Temmuz hain FETÖ 
darbe girişiminde yaşanan acı 
olaylar izletilerek kara gün yeniden 
hatırlandı. Bu hain darbe girişimi-
ne karşı dimdik duran ve hainlere 
fırsat vermeyen şehitlerin cesa-
retleri gururla izlendi. 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişiminde yaşanan 
olayların izlenmesi sırasında hü-
zün, gurur, öfke bir arada yaşandı. 
Çalınan marşlarla, ellerinde Türk 
bayraklarıyla coşan vatandaşlar, 
marşlara eşlik etti, hainlere korku 
saldı.  

AYYILDIZ HERYERDE 
Ellerinde Türk bayrakları ile 

Mevlana Meydanı’nı dolduran bin-
lerce vatandaş, Mevlana Meyda-
nı’nda güzel bir görüntü oluşturdu. 
Binalara Türk bayrakları asıldı, 
vatandaşların ellerindeki bayrak-

larla birlikte adeta yer gök kırmızı 
beyaza büründü. Meydanın dışın-
da şehirde 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinliklerine 
araçlarla da destek verildi. Araç-
lara asılan Türk bayrakları ile 
uzun konvoylar oluşturularak, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kutlandı. Coşkulu 
vatandaşlar arabaların camların-
dan salladıkları Türk bayrakları ve 
attıkları sloganlar ile birlik ve be-
raberlik mesajları verdi. 

GÖKYÜZÜ KUTLAMAYA 
EŞLİK ETTİ

Mevlana Meydanı’ndaki 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinliklerinin devam ettiği 
sırada, havanın kararmasıyla gök-
yüzü de bu milli birlik ve beraberlik 
heyecanına ortak oldu. Ayın yarım 
hilal şeklini alması ve yıldızla bü-
tünleşmesiyle gökyüzünde adeta 
bir Türk bayrağı oluştu. Milli birlik 
ve beraberliğin üst seviyeye çıktığı 
bugünde, bu ruha uygun bir şekil-
de gökyüzünde oluşan bu manza-
ra, dikkatlerden kaçmadı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün 2.’si çeşitli etkinliklere sahne oldu. Mevlana 
Meydanı’na akın eden vatandaşlar, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı o 

gece gösterdiği aynı milli ruhla “Bir ve beraberiz” mesajı verdi, şehitler dualarla yad edildi

Milli ruhla meydandayız

FETÖ darbe girişiminin 2. yılı çeşitli etkinliklerle hatırlandı. O gece şehit olan 248 kişi dualarla yad edildi, Mevlana Meydanı’nda toplanan on binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile dosta güven, düşmana korku verdi.
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Çelikkayalar AVM, 17. Şubesini törenle hizmete açtı. Çelikkayalar AVM Genel Müdürü Ali Kaya,  
“Bu yatırımlarımız hem Konya’ya, hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor” dedi

Çelikkayalar’dan 17. şube
Çelikkayalar Alışveriş Merkez-

leri, marketler zincirine bir yeni 
halka daha ekledi. “Biz Bu Şehrin 
Markasıyız” sloganıyla perakende 
sektörünün öncü kuruluşlarından 
olan Çelikkayalar AVM yatırımları-
na devam ediyor.  Konya’nın yerel 
gücü olarak 800 çalışanıyla şehir 
ekonomisine ciddi katkı sağlayan 
Çelikkayalar AVM, 17. mağazasını 
Otogar karşısı Kızılkaya İş Merkezin-
de açtı. Gerçekleştiren açılış törenine 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular,  Konya Perakende-
ciler Derneği Başkanı Habib Gün-
gör, Çelikkayalar Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesut Kaya, Çelikkayalar 
AVM Genel Müdürü Ali Kaya ile çok 
sayıda firma sahibi, iş adamları ve 
vatandaşlar katıldı.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ 
Açılış töreninde konuşan Çe-

likkayalar Alışveriş Merkezi Genel 
Müdürü Ali Kaya, Konya’ya yatırım 
yapmaya devam ettiklerini ifade 
ederek, “Biz Bu Şehrin Markasıyız 
sloganıyla yola çıkan Çelikkayalar 
yatırımlarına devam ediyor. Bugün 
17. şubemizin açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Selçuklu’da 6 şube ile vatan-
daşlarımıza hizmet ediyoruz. Bu ya-
tırımlarımız hem Konya’ya, hem de 

Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 
Bugün itibariyle Çelikkayalar ailesi 
olarak  800 kişiyi istihdam sağlıyo-
ruz .  Çalışan sayımız her yıl artıyor.  
Konya’nın marka olmanın gururu ile 
büyümeye devam ediyoruz. Kon-
ya’da hizmetin en iyisini sunmak 
için profesyonel ekipimimiz ile çaba 
gösteriyoruz. İnşallah bu yıl içerisin-
de 20 şubeye ulaşacağız. Haftaya 
cumartesi günü tadilatta olan TOKİ 
şubemizi sizlerle birlikte açacağız” 
diye konuştu. 

KONYALILARDAN YEREL 
MARKETLERE DESTEK BEKLİYORUZ 

Konya’nın her geçen gün pe-
rakende sektöründe büyüdüğünü 
ifade eden Konya Perakendeciler 

Derneği Başkanı Habib Güngör de, 
“Şube sayılarımızı gün geçtikçe artı-
rıyoruz. Sizlerle beraber büyüyoruz. 
Konyalıların desteği ile  mağaza sa-
yılarımızı günden güne artırıyoruz.  
Konya’da istihdam anlamında önem 
veriyoruz. Derneğimiz çatısı altında-
ki marketlerimizde şu anda yaklaşık 
5 bin 800 personel çalışıyor. Sizler-
den de yerel markalarımıza destek 
bekliyoruz. Tüm Konyalı hemşeri-
lerimizi Konya Perder çatısı altında 
bulunan yerel marketlerde alışveriş 
yapmaya davet ediyorum” dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜM 
OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN 

GELİŞİM GÖSTERİYOR 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkan Yardımcısı ve Kon-
ya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk de Türkiye ekonomisinin 
tüm olumsuzluklara rağmen geli-
şim gösterdiğini ifade etti. Öztürk, 
“Türkiye ekonomisi ile ilgili çok 
şey söyleyebiliriz. Ama bu tip açı-
lışlar Türkiye’ye biçilmek istenen 
role bir itiraz anlamına geliyor. Bu-
gün görüyoruz ki bizde vazgeçmek 
yok. Elbette zorluklarımız olacak. 
Önemli olan zor zamanlarda bir 
şeyler yapabilmek. İşte Konya zor 
dönemlerde bunu başarıyor. Bizim 
de hep beraber kendi markalarımı-
za destek olmamız lazım” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk Habib Güngör Ali Kaya
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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube
Başkanı Berdan Aktan, hayatını Ayşegül Güntaç ile birleştirdi

Zahide- Mustafa Şahin çiftinin kızı Hatice, Fatma- Mustafa Lamcı çiftinin oğlu 
Recep ile evlendi. Genç çifti mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı 

Ayşegül- Berdan 
hayatlarını birleştirdi 

Şahin ve Lamcı aileleri
düğün mutluluğu yaşadı 

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube 
Başkanı Berdan Aktan, hayatını 
Ayşegül Güntaç ile birleştirdi. Gü-
lay- Mehmet Emin Güntaç çiftinin 
kızı Ayşegül ile Nurten- Hacı Aktan 
çiftinin oğlu Berdan Öncü Sosyal 
Tesislerinde düzenlenen düğün ve 
nikah töreni ile dünya evine girdi. 
Düğün törenine Güntaç ve Aktan 
ailelerin yakınları, dostları ve akra-
baları ile   İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Ak Parti Kara-
tay İlçe Başkanı Mehmet Genç ka-
tıldı. Çiftin nikahını Meram Belediye 

Başkanı Fatma Toru kıyarken, çiftin 
nikah şahitliğini İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, Helvacızade A.Ş. Yö-
netim Kurulu Onursal Başkanı Ka-
dir Büyükhelvacıgil yaptı. Yenigün 

Gazetesi olarak Ayşegül ve Berdan  
çiftine iki cihanda mutluluklar diler, 
Güntaç ve Aktan ailelerini tebrik 
ederiz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Zahide- Mustafa Şahin çiftinin 
kızı Hatice ile Fatma- Mustafa Lam-
cı çiftinin oğlu Recep düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün 
Merkezi’nde gerçekleştiren düğün 
törenine Şahin ve Lamcı ailelerin 
yakınları ile çok sayıda davetli katıl-
dı. Şahin ve Lamcı çifti misafirlerini 
kapıda karşılayarak hayırlı olsun di-
leklerini kabul etti. Düğün merasi-
mine katılan misafirler genç çift ile 
bol bol resim çektirdi. Misafirlere 
geleneksel Konya pilavı ikram edil-
di. Yenigün Gazetesi olarak Hatice 
ve Recep’e bir ömür boyu mutlu-
luklar dilerken, Şahin ve Lamcı aile-
lerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kadriye-Kadir Altınok çiftinin evlatları Ali Eren ve Cafer Erdem sünnet oldu. Ali Eren ve 
Cafer Erdem sünnet olup erkekliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı 

Ali Eren ve Cafer 
Erdem sünnet oldu

Kadriye-Kadir Altınok çiftinin 
evlatları ve Yenigün Gazetesi Rek-
lam Koordinatörü Fahri Altınok’un 
yeğenleri Ali Eren ve Cafer Erdem,  
erkeklik yolunda ilk adımı attı. Atiker 
De Luxe Karatay Toplantı ve Düğün 
Merkezi’nde gerçekleştiren sünnet 
düğününde Kadriye-Kadir Altınok 
çocuklarının sünnet olmasının mut-
luluğunu yaşadı. Gerçekleştiren 
sünnet törenine Altınok ailesinin ya-
kınları sevenleri ile çok sayıda davet-
li katıldı. Davetlileri kapıda karşıla-

yan Altınok ailesi misafirlerin hayırlı 
olsun dileklerini kabul etti. Düğüne 
katılan misafirlere geleneksel Konya 
Pilavı ikram edildiği sünnet törenin-
de Kadriye-Kadir Altınok çifti misa-
firlerle yakından ilgilendi. Sünnet 
töreninde Kadriye-Kadir Altınok çif-
tinin mutlulukları gözlerinden oku-
nuyordu. Yenigün Gazetesi olarak 
Ali Eren ve Cafer Erdem’e hayatları 
boyunca başarılar diler, Kadriye-Ka-
dir Altınok çiftini tebrik ederiz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Şehitlik ziyaret edildi, mevlit okutuldu
15 Temmuz Demokrasi ve Mil-

li Birlik Günü’nde şehitlik ziyaret 
edildi, mevlit okutuldu. 

Vali  Yakup Canbolat, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, bazı milletvekilleri 
ile kamu ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, Konya Şehitliği’ni zi-
yaret etti.  Protokol mensuplarının 
yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de 
katıldığı programda, şehit mezar-
larına karanfil bırakıldı. Ardından 
program Kuran-ı Kerim tilaveti ve 
dualarla tamamlandı. Daha sonra 
Sultan Selim Camisi’nde protokol 
üyeleri ve vatandaşların katılımıyla 
mevlit okutuldu. Mevlana Meydanı 
ve Kazım Karabekir Caddesi’nde 
15 Temmuz’da çekilen fotoğrafla-
rın yer aldığı sergiler açıldı.
n AA

Konya’da bir çorba salonu, sabah 
namazını camide kılan 11 yaş altı 
çocuklara ücretsiz çorba ikramında 
bulunuyor. Sabah namazını çorba 
salonunun yakınındaki camide kılan 
çocuklar ise namazdan sonra yanla-
rında bulunan büyükleriyle birlikte 
çorba salonunun yolunu tutuyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi-
nin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara 
yönelik hayata geçirdiği “Güle Oy-
naya Camiye Gel” projesine kayıt 
yaptıran binlerce çocuk sabah na-
mazlarında camileri dolduruyor. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
“Güle Oynaya Camiye Gel” proje-
sine kayıt yaptırarak Temmuz ve 
Ağustos aylarında 40 gün camide 
sabah namazına katılacak çocuklara 
bisiklet hediye edilirken, bir çorba 
salonu da sabah namazını camide 
kılan 11 yaş altı çocuklara ücretsiz 
çorba ikramında bulunuyor. Çorba 
salonunun kapısına “Sabah nama-
zı sonrası 11 yaş altı çocuklarımızın 
çorbası bizim ikramımız” yazısı ası-
lırken, çocuklar da namaz sonrası 
çorba salonuna gelerek ikram edilen 
çorbayı içiyor. Çocukların içtiği çor-
badan ücret alınmıyor. Çorba salonu 
sahibi Ramazan Bademci ise yaptık-
ları uygulamayla cami arkalarındaki 

çocuk cıvıltılarını kesmemeyi amaç-
ladıklarını belirtti. Bademci, “Bizim 
bu olayı yapmamızdaki sebebimiz 
şuydu: Cami arkalarındaki çocuk cı-
vıltıları kesilirse, gelecek nesillerden 
kaygı duyunuz diye. Ve biz bununla 
alakalı böyle bir kampanya başlattık. 
Şu anda yaşı biraz sınırlı tuttuk, 11 
yaşına kadar ama bu aşama aşama 
bunu 18 yaşına kadar çıkartacağız. 

Tabii bu zamana kadar şimdi çocuk-
lar camiye gittiği anda yanında veli-
leri de gidiyor. Veliler de gittiği için 
ve bu aşamada da ebeveynlerin de 
cami yoluna devam etmeyi sağla-
maya çalışıyoruz. Zaten gördüğünüz 
atmosferde yoğunluk fazla ancak 
isteğimizin biraz daha tabanlarında, 
dörtte bir gibi falan. İnşallah bu aşa-
mayı biraz daha yükseltip bu kam-

panyayı hiç bitirmeyeceğiz biz. Bu 
dükkanın kapısı açık olduğu sürece 
burada sabah namazından sonra çı-
kan çocuklarımızın hepsi çorbasını 
içip gidecekler. İnşallah bunlar daha 
ilerleyen zamanlarda onlar da bizim 
yaptığımız vesileleri yapıp öbür ço-
cuklara aynı şekilde camilere davet 
edecekler” diye konuştu.
n İHA

Meram’da 15 Temmuz 
konulu fotoğraf sergisi

Meram Belediyesi Hizmet Bi-
nası içerisinde “15 Temmuz – Şan-
lı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” adlı 
hain darbe girişimini konu olan 
fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz 
Destanı’nı anlatan Anadolu Ajansı 
ve İhlas Haber Ajansı’nın fotoğraf-
larından oluşan sergi Meram Bele-
diyesi hizmet binası içerisinde açıl-
dı. Hain kalkışma esnasında Türk 
Milleti’nin direnişinin ön plana çı-
karıldığı fotoğraflar vatandaşların 
beğenisini topluyor. Ayrıca sergide 
Meram Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen “15 Temmuz - Şanlı 
Direnişin Kalbine Gidiyoruz” pro-
jesi kapsamında Ankara’ya götürü-
len 11. sınıf öğrencilerinin yaşadık-
larını yansıtan kareler de yer alıyor.  

“15 Temmuz – Şanlı Direnişin 
Kalbine Gidiyoruz” isimli fotoğraf 
sergisini açtıklarını belirten Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bir 
hafta boyunca kalacak sergimizde 
Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas Ha-
ber Ajansı’nın (İHA) 15 Temmuz 
sürecinde ülkemizin farklı şehirle-
rinde çekmiş oldukları fotoğraflar 
sergilenecek. Rabbim bir daha bu 
millete 15 Temmuzları yaşatma-
sın. Bu serginin açılışı vesilesiyle 
15 Temmuz’da canı ve kanı pa-
hasına bu toprakları, bayrağımızı 
ve mukaddesatımızı korumak için 
her türlü fedakârlığı yapan şehit-
lerimizi rahmetle, gazilerimizi de 
minnetle anıyorum” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Kur’an kursu öğrencileri
şehitliği ziyaret etti 

Akşehir ilçesinde bir grup 
Kur’an kursu öğrencisi ilçe şehitli-
ğini ziyaret etti.

 Meydan Camisi Kur’an Kur-
su’nda eğitim gören 23 kız öğrenci, 
öğretmenleri Kevser Usanmaz ile 

şehitlikte dua etti. Kurs öğretmeni 
Usanmaz öğrencilerin ziyaretten 
çok memnun olduklarını ve kursta 
öğrendikleri duaları şehitlikte oku-
duklarını belirtti.
n AA

Mehteran Takımı eşliğinde 
halk yürüyüşü yapıldı 

Kulu ilçesinde 15 Temmuz Şe-
hitleri Anma Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinliği kapsamında 
Konya Büyükşehir Belediyesi meh-
teran takımı eşliğinde halk yürüyü-
şü yapıldı. 

Konya’nın Kulu ilçesinde 15 
Temmuz şehitleri anma demokra-
si ve milli birlik günü etkinliği kap-
samında yürüyüş yapıldı. Yürüyüş, 
mehteran takımı eşliğinde Kırkah-

vesi mevkisinden, Atatürk Caddesi 
ve Kulu belediye binası önüne ka-
dar devam etti. Kaymakam Meh-
met Uğur Arslan, protokol üyeleri, 
ilçe siyasi parti başkanları ve çok 
sayıda Kululu vatandaş ellerinde 
Türk bayrakları ile yürüyüşe katıl-
dı. Yürüyüş sonunda belediye bi-
nası önünde toplanan vatandaşlar 
mehteran takımının çaldığı marş-
ları dinledi. n İHA

Çocuklar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde sabah namazına 
Türk Bayraklarıyla gelerek şehitlerimiz, gazilerimiz, ülkemiz ve milletimiz için dua ettiler

‘Ellerinde bayrak, 
dillerinde dua’

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin 7-14 yaş aralığındaki çocuk-
lara yönelik hayata geçirdiği “Güle 
Oynaya Camiye Gel” projesinde 
yer alan çocuklar, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin ikinci yıl-
dönümünde sabah namazına Türk 
Bayraklarıyla gelerek şehitlerimiz, 
gazilerimiz, ülkemiz ve milletimiz 
için dua ettiler. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay bu anlamlı davranışların-
dan dolayı çocukları tebrik ederek, 
“Namaza ellerinde bayraklarla ge-
len çocuklarımız olduğu sürece hiç 
bir güç bizim bileğimizi bükemez” 
dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’nın 31 ilçesinde 7-14 yaş 
aralığındaki çocuklarda cami alış-
kanlığını oluşturmak için yürüt-
tüğü “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesine katılan çocuklardan an-
lamlı davranış. 

Her sabah olduğu gibi bu sa-
bah da camide bir araya gelerek 
namaz kılan çocuklar, bu kez şe-
hitlerimiz, gazilerimiz, ülkemiz ve 
milletimiz için de dua ettiler. 

Çünkü bugün 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin ikinci yıldö-
nümüydü. Sabah namazına Türk 
bayraklarıyla gelen çocuklar hep 
birlikte sabah namazında saf tut-
tuktan sonra minik ellerini semaya 
açarak dua ettiler. 

BAŞKAN ALTAY’DAN 
ÇOCUKLARA KUTLAMA 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
bu anlamlı davranışlarından do-

layı çocukları tebrik etti. Başkan 
Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projemize katılan yavrularımız sa-
bah namazında şehitlerimiz, gazi-
lerimiz, ülkemiz ve milletimiz için 
dua ettiler. Namaza ellerinde bay-
raklarla gelen çocuklarımız olduğu 

sürece hiç bir güç bizim bileğimizi 
bükemez” ifadelerini kullandı. 

Çocuklar da 15 Temmuz’un 
ikinci yıldönümünde yaşananları 
unutmamak ve unutturmamak 
için böyle bir şey yaptıklarını belir-
terek, ülkesinin ve milletinin par-

çalanmaması için canlarını feda 
eden şehitlerimiz ile gazilerimize 
minnettar olduklarını, bu fedakar-
lığın hiçbir zaman unutulmaması 
ve unutturulmaması gerektiğini 
söylediler.
n HABER MERKEZİ

Camiye gelen çocuklara çorba ikram ediyor
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Kulu’da tamir ettiği lastiğin pat-
laması sonucu yaralanan 34 yaşın-
daki lastikçi hastanelik oldu. Olay, 
Katır Tepesi mevkisinde bulunan 
Sanayi Sitesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, lastikçide çalı-
şan Gökhan T. (34), tamirini yaptığı 
lastiği şişirmeye çalıştı. Bu sırada 
şiddetle patlayan lastik önce Gök-
han T’nin yüzüne, daha sonra ise iş 
yerinin tavanına çarparak yere düş-

tü. Gökhan T. yüzüne aldığı darbe 
sonucu ağır yaralandı. Çevredekile-
rin ihbarı üzerine olay yerine sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk 
müdahalesi yapılan Gökhan T, Kulu 
Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı 
Gökhan T, yapılan muayenesinde 
kafa kısmında parçalı kırıkların ol-
duğunun belirlenmesi üzerine iç 
kanama şüphesiyle Konya’ya sevk 
edildi. n İHA
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Liselilerden 15 Temmuz 
gazisine protez kol

Fetullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişi-
mi sırasında İstanbul Tuzla’daki 
TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde, 
darbeci askerler tarafından vuru-
larak sol kolunu kaybeden Üzeyir 
Civan’ın yüzünü, gaziye protez kol 
yapan 4 liseli genç güldürdü.  İs-
tanbul’da yaşayan evli ve 3 çocuk 
babası Üzeyir Civan, darbe girişimi 
sırasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ailesi 
ve akrabalarıyla sokağa çıkarak de-
mokrasiye sahip çıktı. 

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
gitmek üzere yola çıkan ancak yol-
ların kapalı olması nedeniyle hava-
alanına ulaşamayan Civan, Orhanlı 
gişelerinde vurularak sol kolunu 
kaybetti. 

Civan’ın yaşadıklarından et-
kilenen Konyalı imam hatip lisesi 
öğrencileri, gazi için iki yıl içinde 
ses komutuyla çalışan protez kol 
tasarladı. Mahmud Sami Ramaza-
noğlu Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nden Talha Aktaş ve Mehmed 
Emin Gökçe ile Tahir Büyükkörük-
çü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğ-
rencileri Emir Yıldırım ve Beytul-
lah Aydoğan tarafından hazırlanan 
protez kol, Konya’da gaziye teslim 
edildi.  Gazi’nin protez kolu, ses ko-
mutuyla çalışıyor ve günlük hayat-
ta ihtiyaç duyulan tutma, kavrama, 
selamlaşma gibi aktiviteleri yapa-
biliyor. Gençlerin 15 Temmuz’daki 

vatan ve millet sevdasından çok 
etkilendiğine dikkati çeken Civan, 
“15 Temmuz’dan sonra Konya’da-
ki imam hatipli gençlerimiz bana 
ulaştı. ‘Allah sizden razı olsun. 
Bizler de o akşam sokaklara çıktık 
ama bir şey yapamadık. Kendimizi 
size borçlu hissediyoruz’ dediler. 
Benim için bir protez kol yapmak 
istediklerini söylediler. Biz 15 Tem-
muz öncesi gençlerimizin gittikleri 
yoldan çekiniyorduk ama 15 Tem-
muz ve sonrasında gençlerimizin 
o asil duruşunu gördük, mahcup 
olduk. Allah hepsinden razı olsun” 
ifadelerini kullandı.  Protez kolu 
yapan gençlerden Talha Aktaş 
da gazi Civan’a minnet borçlarını 
ödemek istediklerini söyledi. İki 
yıllık çalışmayla, ses komutuyla 
çalışan protez kol hazırladıklarına 
işaret eden Aktaş, şunları kaydetti: 
“Bazı insanlar bizim için bir bedel 
ödemişti. Kollarını, ayaklarını kay-
bedenler, canlarını verenler var. 
Televizyonda bunları gördük ve biz 
de bir şeyler yapalım dedik. Hazır-
ladığımız kol 80 farklı hareket ya-
pabiliyor. Üzeyir ağabeyin yaptığı 
işe göre algoritmayı hazırlayıp bu 
özelliği kola yükleyeceğiz. Bu kol 
tokalaşabiliyor, objeleri tutabiliyor, 
kaldırabiliyor, çeşitli hareketleri ya-
pıp, günlük yaşama uyum sağlıyor. 
Gazimize bir faydamız olduysa ne 
mutlu bize.”  
n AA

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde darbecilere geçit vermeyen ve 8 tankı geri çeviren 
şehit polis memuru Fırat Bulut’un Konya’daki ailesi gurur ve hüznü bir arada yaşıyor

‘Sözkonusu vatansa 
Fırat nehri gibi coşardı’

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe gi-
rişiminde Genelkurmay Başkanlığı 
önündeki çatışmada, 281 mermi sı-
kıp darbecilere geçit vermeyen şehit 
polis memuru Fırat Bulut’un Kon-
ya’daki ailesi, hüznü ve gururu aynı 
anda yaşıyor.

Ereğli ilçesinde yaşayan anne Ra-
hime ve baba Şinasi Bulut, 15 Tem-
muz’un 2. yılında, şehit evlatları Fırat 
Bulut’un hatıralarını gururla anıyor. 
“Üç çocuğum vardı, birini vatana he-
diye ettik” diyerek evladına duyduğu 
özlemi dile getiren baba Şinasi Bulut, 
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain 
kalkışmasına geçit vermemek için 
canını siper eden oğlundan gözyaş-
larıyla bahsediyor. Evladının, “Vatanı 
olmayanın namusu olmaz” diyerek 
şehit düştüğünü anlatan Bulut, oğ-
lunun son kurşununa kadar darbe-
cilere karşı gösterdiği kahramanlıkla 
gurur duyuyor. Oğlunun vatan ve 
mukaddesata düşkün kişiliğinden 
söz ederken kelimeleri boğazında 
düğümlenen baba Bulut, “O gece 
23.30 sularında görüştüm. ‘Fırat, 
oğlum kendine mukayyet ol’ dedim. 
‘Baba, vatan elden gidiyor, bir Fırat 
gitmiş ne ki, vatan elden gidiyor. Di-
nimi, vatan ve bayrak sevgisini sen 
öğrettin. Benden asla geri durmamı 
isteme’ dedi.” diye konuştu.

Oğluna, “Bunlar hazırlıklı, ön pla-
na çıkma. Ağır silahın yok” dediğini 
anlatan Bulut, “8 tankı 281 mermi 
kullanarak durdurmaya çalıştı ve 

orada uçaksavar mermisiyle şehit 
oldu. Bunu da yanındaki amiri söy-
ledi. Fırat, böyle bir Fırat’tı. Genel-
kurmay’ın önünde şehit düştüğünde 
sadece 19 mermisi kalmıştı. Silah ve 
takviye istemiş, 2 saat çatışmış. Geri 
kaçmadı, kendini memlekete feda 
etti” ifadelerini kullandı.  

Oğlunun polis olmayı çok istedi-
ğini anlatan anne Rahime Bulut ise 
üniversiteyi bırakıp polisliği tercih 
eden Fırat’ı, vatan sevgisiyle yetiştir-
diklerini aktardı.

Mesleğe başladığında oğlunun 
şehit olmayı çok istediğini ve bunu 
sürekli dillendirdiğini vurgulayan Bu-
lut, “Şehitlikten bahsederdi. ‘Anam, 
eğer şehit olursam sakın elini dizine 
vurma’ dedi. Ağzını elimle kapattım. 
‘Ben anayım öyle bir vebal yükleme’ 
dedim. ‘Şehitlik mertebesini bilen 
ana dayanacak, sen de dayanacaksın’ 
dedi. ‘Sakın isyan etme’ dedi. İsmi 
gibi, vatan konusunda Fırat nehri 
gibi coşardı” dedi. Bulut, oğlunun bir 

gün önce kuzeniyle görüştüğünde, 
“Vatan için gözümü kırpmam, ca-
nımı veririm. Eşim ve kızıma Allah 
bakar” dediğini ifade etti.

Oğlunun çatıştığı sırada “Fırat’sız 
vatan olur ama vatansız Fırat olmaz” 
diye bağırdığını mesai arkadaşların-
dan dinlediklerini dile getiren Bulut, 
şunları kaydetti: “Son sözü de bu ol-
muş. Salavatlarla şehadete koşmuş. 
Oğlum, 2 saat çatışıyor ve şehit dü-
şüyor. İkinci Ömer Halisdemir, Fırat 
Bulut’tur. Genelkurmay’ın önünde 
göğsünü kurşunlara siper ediyor. 
Düşmana, vatan hainlerine geçit 
vermiyor. Tankları geri çeviriyor. Po-
lis memuru resmi kıyafetiyle orada 
tek şehit olan Fırat’tır. Kamera ka-
yıtlarına bakıldığında oğlumun nasıl 
bir kahraman olduğunu görürsünüz. 
Çatışarak kahramanca şehit oldu. 
Tabii ondan ayrılınca dünyamız yı-
kıldı. Özlemi, hasreti bizi bırakmıyor. 
Dünyayı verseler yok hükmündedir. 
Burada bahçeyle uğraşıyoruz. Hır-

sımızı topraktan çıkarıyoruz. Anka-
ra’daki evimizden buraya yerleştik. 
Orada onun hatırası var, dayanamı-
yoruz. Evladımızı bizden kopardılar.” 

Bulut, kahraman polisin, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
büyük sevgi ve hayranlık duyduğuna 
işaret ederek, “Evladım, ‘Bu FETÖ 
belasını ülkeden söküp atacak kişi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Ondan 
başkası bunlarla mücadele edemez. 
Allah ona yardım etsin. Ülkenin sela-
meti için destek olmak ve dua etmek 
gerekir’ derdi.” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki dar-
be girişiminde, Genelkurmay Baş-
kanlığı önünde uçaksavar mermisiy-
le ağır yaralanan 30 yaşındaki Fırat 
Bulut, kaldırıldığı hastanede şehit 
düşmüştü. Şehidin naaşı, 7 yaşında-
ki kızı Büşra ile eşi Gamze Bulut’un 
yanı sıra protokolün ve çok sayıda 
vatandaşın katıldığı cenaze törenin 
ardından Karşıyaka Mezarlığı’na def-
nedilmişti. n AA

Beyşehir İlçe Jan-
darma Komutanı, 
FETÖ/PDY soruş-
turması kapsamın-
da gözaltına alındı. 
Konya’da yürütülen 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma-
sı’na (FETÖ/PDY) 
yönelik soruşturma 
kapsamında, Beyşe-
hir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın 
Urlu gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kap-
samında, daha önce gözaltına alınan örgüt 
mensubu askeri personel ve bu personele 
“mahrem imamlık” yaptığı tespit edilen 
kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe 
Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu 
hakkında yakalama kararı çıkartıldı.  
n AA

Ereğli’de Ali Han Kuru (20), daha önce 
tartıştığı Mert Salim A. (18) tarafından 
çalıştığı gofret imalathanesinde tabancayla 
bacağından vuruldu. Olay, saat 10.30 sıra-
larında Selçuklu Mahallesi 90254 Sokak’ta 
meydana geldi. Mert Salim A., daha önce 
tartıştığı Ali Han Kuru ile konuşmak için 
çalıştığı gofret imalathanesine gitti. Burada, 
ikili arasında önce tartışma, ardından da 
kavga çıktı. Kavga sırasında Mert Salim A., 
yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Ali 
Han Kuru’yu sağ bacağından vurarak kaçtı. 
Mert Salim A. ise kısa sürede yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullan-
dığı tabanca ise attığı mezarlıkta bulundu. 
n DHA

Jandarma Komutanı 
Urlu, gözaltında

Tartışma kanlı 
bitti: 1 yaralı

‘Dur’ ihtarında bulunan polisin üzerine süren otomobil 
sürücüsü M.F.K. (19), bu anları cep telefonunun kamera-
sıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerden 
tespit edilip, yakalanan ve yanında ehliyeti olmadığı için 
ceza yiyeceğini düşünerek, kaçtığını öne süren M.F.K. hak-
kında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan so-
ruşturma açıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 
M.F.K. tarafından sosyal medyadan paylaşılan video üze-
rine çalışma başlattı. ‘Gözümde canlanır koskoca mazi, 
güzel kaçmışım’ notuyla paylaşılan videodan sürücünün, 

M.F.K. olduğu belirlendi. Ekipler, M.F.K.’yi yürüttükleri 
çalışma sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkında ‘trafik 
güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan işlem başlatılan 
M.F.K.’nin, emniyetteki ifadesinde, “Otomobil, annemin 
üzerine kayıtlı. Bu olay, yaklaşık 2 ay önce oldu. Daha önce 
ehliyetsiz araç sürdüğüm için ceza yemiştim. O gün de eh-
liyetim üzerimde yoktu. Yine ceza yiyeceğim için polisten 
kaçtım. Pişmanım” dediği öğrenildi. M.F.K. ve otomobilde 
bulunan arkadaşı H.B.T., ifadelerinin alınmasının ardından 
serbest bırakıldı.
n DHA

Kaçış videosunu paylaştı, yakalandı

Ehliyetsiz sürücü kaza
yaptı; 3 kişi yaralandı

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü-
nün kullandığı otomobilinin kont-
rolden çıkarak direğe, ardından 
ağaca çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 3 kişi yara-
landı. 

Kaza, saat 02.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Ahmet Ham-
di Göğüş Caddesi üzerinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 
yaşındaki Y.E.E. idaresindeki 42 
CYP 04 plakalı otomobil, sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıktı. 
Savrulan otomobil önce elektrik 
direğine ardından ise ağaca çarptı. 
Yaralanan sürücü Y.E.E., kazadan 
sonra arkadaşlarını da bırakıp kaç-
tı. Refüje çıkarak duran otomobilde 
bulunan Emre K. ile Enver K. ise 
yaralandı. Çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 

112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından önce 
otomobilde bulunan yaralılar am-
bulansa alındı. Kaçtıktan yaklaşık 
30 metre sonra yere yığılıp kalmış 
halde bulunan Y.E.E. de gelen ikinci 
ambulansa alınarak Konya Numu-
ne Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı.  n İHA

Tamir ettiği lastik 
patladı, hastanelik oldu

281 mermi sıkıp darbecilere geçit vermeyen 
şehit polis memuru Fırat Bulut’un Konya’daki 

ailesi, hüznü ve gururu aynı anda yaşıyor.
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‘Çocuk kitapları iyiye, güzele yönlendirmeli’
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesi 2018 etkinlikleri devam 
ediyor. TYB Konya şubesi tarafın-
dan Çocuk Edebiyatı paneli yapıl-
dı. Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’nin Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ile ortaklaşa düzenlediği 
programda Yazar Duran Çetin’in 
moderatörlüğünde yapılan panele 
Şair Yazar Yusuf Dursun ve Şair 
Yazar Bestami Yazgan katıldı.  Mu-
hammed Acıyan’nın koordine ettiği 
programda, Duran Çetin konuşma-
sında çocuk edebiyatının nerede 
durduğundan bahisle “Çocuk ki-
tapları, denemeci, araştırıcı, eleşti-
rici, kısacası özgür düşünceli insan 
yetiştirme amacı göz önüne alına-
rak yazılmalıdır. Çocuğun kendini 
tanımasına, kişiliğini geliştirmesine 
katkıda bulunmalıdır. Çocuk gönlü, 
çocuk kalbi, çocuk düşüncesi, ama 

her şeyden önemlisi çocuğun bir 
insan olduğu unutulmamalıdır. Ya-
zıdaki öncelikli unsur da bu olmalı-
dır. Çocuk kitabı yazmak için basit 
işler yerine ciddi ve çocuğun anla-
dığı, istifade ettiği ve olgunlaştığı 

yazılar, metinler çok daha önemli-
dir” dedi. 

Şair Yazar Yusuf Dursun, gü-
nümüzde çocukların çok farklı ol-
duğunu söyledi ve “çocuk edebiyatı 
yazınında buna dikkat edilmelidir, 

zira günümüzün teknolojik yenilik-
lerinin farkında olanlar onlar. Onun 
için bu günceli yazılarımızda dik-
kate almalıyız. İnsanlık çocuğa en 
iyisini vermek için çabalamalıdır. 
Çocuklara yazıyorsak konuyu bir 

ana fikir üzerine kurgulamak da 
önemlidir” diyerek konuşmalarını 
şiirleriyle örneklendirdi.

“Çocuk kitapları çocuğun sanat 
beğenisini geliştirmeyi amaçlama-
lıdır. Çocuğu iyiye, güzele, doğruya 
yönlendirmeyi amaç edinmelidir. 
İnançlara aykırı düşüncelerden 
uzak olmalıdır.” diyerek çocuk ede-
biyatının amacına dikkat çekti.

Son konuşmacı Şair Yazar 
Bestami Yazgan, konuşmasına 
dinleyenleri selamlayan şiiriyle 
başladı. Zamanın çok hızlı geçtiği-
ni ve değiştiğini söyleyen Yazgan, 
“çocuklarımız artık üç yılda bir 
değişim yaşıyor, onun için çevre-
si ve arkadaşlık ettiği kişiler çok 
önemlidir. Çocuklar çok duyarlıdır, 
sahte ve yapmacık davranışlardan 
uzak dururlar, bu açıdan çocuklar 
için yazarken dikkatli olmak gere-

kir. Çocuklara çok özen göstermek, 
gösterdiğimiz bu özeni yazılarımız-
da da ifade etmek ve onların özel 
olduklarını bilerek özel davran-
mak ve özel yazmak onların oku-
ma zevklerine katkı yapacaktır. İyi 
okuyucular oluşması için iyi şeyler 
yazmak önemlidir. Çocuklarımıza 
Peygamberimiz ve sahabeleri sev-
direrek anlatmak gerekir.”dedi.

Moderatör Duran Çetin “15 
Temmuz” hatırlatmasında bulun-
du ve konuk şairlerin 15 Temmuz 
ile ilgili şiirlerini okumasını istedi. 
Program her iki konuşmacının şiir 
okumasıyla sona erdi. 

Konuşmacılara programa ka-
tılım belgelerini TYB Konya Şube 
yönetim kurulu üyeleri Yazar Hü-
zeyme Yeşim Koçak, Yazar Salih 
Sedat Ersöz ve Yazar Melahat Ürk-
mez takdim etti. n HABER MERKEZİ

Karatay’da asfalt çalışmaları sıcaklık rekorunun kırıldığı günlerde de devam ediyor. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, sıcak havaya aldırmadan çalışan personele teşekkür etti

Karatay’da sıcak havaya
rağmen asfalt çalışması

Belediyenin asfalt çalışmaları 
hakkında açıklama yapan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, göreve geldikleri günden beri 
Karatay için çalıştıklarını ve halkın 
hizmetkarı olmaya devam ettikleri-
ni söyledi. İlçe merkezi başta olmak 
üzere mahalle mahalle planlı ve titiz 
bir çalışma sürdürdüklerini söyleyen 
Başkan Hançerli, “Konya’da rekor 
sıcakların yaşandığı bugünlerde Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt 
çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Sı-
cak asfaltın ısı derecesinin 160 dere-
ce, gündüz hava sıcaklığı ve nemle 
birlikte hissedilen hava sıcaklığının 
35-40 dereceye yaklaştığını ve asfal-
tın sıcaklığı ile birlikte asfalt dökülen 
alanın 200 dereceye ulaşarak çalış-
mayı zorlaştırdığını aktaran Başkan 
Hançerli, buna rağmen vatandaşla-
rın rahat etmesi için yol çalışmala-
rının tüm hızıyla devam ettiğini dile 
getirdi. 

 “PERSONELİMİ YÜREKTEN 
KUTLUYORUM”

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, “Her mahallemizin 
ihtiyaç duyduğu eksiklikleri bir bir 
tespit ediyor, vatandaşlarımızın ta-
leplerine göre bu hizmetleri yerine 

getiriyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerimiz; Doğuş, Ha-
yıroğlu, Çelebi, İstiklal, Büyüksinan, 
Karaciğan, Karaaslan Dede, Çatal-
hüyük, Erenler, Erler, Karaaslanü-
zümcü, Sarıyakup, Hayıroğlu, Key-
kubat Mahallelerimizde sıcak asfalt 
serimi, parke bordür, sathi kaplama 
ve çevre düzenleme çalışmalarını 

aralıksız sürdürüyor. Merkez ve kır-
sal mahallelerimizde sıcak havaya 
rağmen asfaltlama çalışmalarımıza 
hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 
2018 yılı hizmetlerimizin ve projele-
rimizin hayata geçtiği önemli bir yıl 
oluyor. Bu sıcak havada büyük bir 
özveriyle çalışan, ilçemizin her ma-
hallesinde her sokağında alın terle-

ri döken personellerimizi yürekten 
kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Ka-
ratay’ı yollarıyla, parklarıyla, sosyal 
yaşam alanlarıyla yeniliklere ka-
vuşturmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.

ÇALIŞMALAR EN KISA 
SÜREDE TAMAMLANACAK

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, yapılan çalışmaların 
daha da güzel bir Karatay için bü-
yük bir planlama ve organizasyon 
doğrultusunda gerçekleştirildiğini 
dile getirdi. Karataylı hizmetin en 
iyisine layıktır diyen Başkan Han-
çerli göreve geldikleri günden bu 
yana 6.424.737 metrekare alanda 
1.544.408 ton sıcak asfalt serimi, 
1.576.138 metrekare alanda parke 
çalışması, 993.558 metretül bordür 
serimi, 4.505.774 metrekare sat-
hi kaplama yaptıklarını dile getirdi. 
Karatay’da gerçekleştirilen revizyon 
imar planları sayesinde sürekli yeni 
imar yolları açıldığını vurgulayan 
Başkan Hançerli, yeni açılan yolla-
rın asfalt alt yapısı parke ve bordür 
çalışmaları ve sıcak asfalt seriminin 
en kısa sürede tamamlanacağını 
vurguladı.
n HABER MERKEZİ

KOMEK öğrencilerinden 15 Temmuz şiir dinletisi

Komek  Alaaddin Şubesi Dik-
siyon Kursu Öğretmeni Fatih Şa-
hin Işık ve öğrencileri 15 Tem-
muz  anısına DİRENİŞ adlı bir şiir 
programı düzenledi. Kılıçaslan 
Konferans Salonunda  gerçekle-
şen programda konuşan  Diksiyon 

Kursu Öğretmeni Fatih Şahin Işık, 
“15 Temmuz 2016  da dış güçler  
tarafından tertip edilen hain dar-
be girişimi karşısında Türk milleti 
tüm gücünü, kararlılığını ve irade-
sini üstün bir şekilde ortaya koya-
rak büyük bir kahramanlık zaferi 

elde etti. Türk milletinin, vatanın 
bölünmezliğini birlik ve bütünlük 
duygularıyla birlikte esas alarak 
ve canını dişine takarak gösterdiği 
amansız mücadeleyi bizde burda 
şiirlerle perçinleştirmek istedik” 
dedi. 20 öğrencinin sahne aldığı 

programda  yoğun duygulu anlar 
yaşandı. KOMEK Alaaddin Şubesi 
Müdürü Erdoğan Nükte program 
sonunda öğrencilere ve programı 
tertip eden kurs öğretmeni Fatih 
Şahin Işık’a teşekkür etti
n HABER MERKEZİ

Binlerce yıllık vaat 
edilmiş topraklara doğru 
yürüyüşün en önemli 
bölümleri Anadolu yol-
larında sürmüş ve hala 
sürmekte.

Amacı vaat edilmiş 
topraklar olan bu yürü-
yüşün, bir görünmeyen 
, bir de görünen adları; 

Görünmeyen ama-
cı o ülkede çatışmalar 
çıkarmak, ülkeyi kaosa sürüklemek,-
bölmek, yok etmek. Kendilerinin etkili 
ve yetkili hatta sahibi olabileceği yurtlar 
açmak.

Görünen adları genellikle;
Özgürlükler,
İstibdattı ortadan kaldırmak,
Barış,
Demokrasi,
İnsan hakları,
İnanç özgürlükleri,
Medeniyetler ittifakı,
Halkların kardeşliği,
Bağımsızlık hareketleri,
Çevrecilik,
Gibi insanların içinde rencide 

olmuş, ezilmiş duyguların tatmin, öz-
lemini çektikleri fikir, düşünce ve duy-
gularla samimice belirledikleri hedefleri 
gerçekleştirmek  için çıktıkları yollarda, 
onların kurdukları resmi ya da gayri 
resmi organizasyonların içine sızarak, 
onlardanmış gibi görünerek, hatta 
onlardan bile daha samimi bir ruha 
bürünerek  kendilerine yol açma faa-
liyetlerini bu topraklarda hep gördük.  

Belki sadece bu topraklarda değil  
bütün dünyada benzer olaylar var ama 
en önemli geçiş noktası,  bilinç, düşün-
ce, coğrafya, insanlık kültür olarak  ül-
kemiz olduğundan, en önemlileri bizim 
topraklarımızda cereyan ediyor.

Her defasında bu millet bu oyunla-
rı bozmasına rağmen…

Ama 15 Temmuz çok farklı.
Bu sefer ki Truva  atıçok farklı.
Halkın yok sayılmış  inançları,  eği-

tim özlemi ve dünyaya açılma hayali-
nin ruhunu ele geçirerek oynanmış bir 
oyun.

Belki de en tehlikelisi.
Mısır, Libya, Tunus ve Suriye’den 

sonraki en tehlikeli iç savaşın hazırlan-
ma girişimi.

Yıllarca bu Truva atının içinde bir 
şeyler olduğunu bildik.

Hatta kim olduklarını da.
Ama ispat edemedik.
Suçüstü yapamadık.
Rahmetli Ecevit birileri düğmeye 

bastı dedi.
Kontra gerilla dedi .
Adını bile bildiğimiz bu ülkelerle 

olayın hemen ardından hiçbir şey yok 
gibi  ilişkilerimizi  sürdürdük.

1970 yılında CIA Türkiye ajanı 
Paul Henze  1980 darbesini  Başkan 
Carter’a ‘’bizim çocuklar başardı’’  diye 
haber verirken en açık delil buydu. 
Ama ona rağmen resmen itham ede-
cek kadar değildi.

Resmen delil olsa bile suçlusunuz 
diyecek kadar ne güçlü idik ne kendi-
mize öz güvenimiz vardı.

O zamanlar Ülkemiz için Ameri-
ka’nın elli ikinci eyaleti gibi söylentiler el 
altından piyasada dolaşıyordu. Milletin 
kulağı alıştırılıyordu.

Kimin ne olduğu o zamanlarda bir 
süre konuşulur, unutulurdu.

Kimine ihale, kimine makam, 
kimine iktidar, kimine basın impara-
torluğu gibi köşe taşı mutluluk hapları 
ile kamuoyuoluşturucuların imkânları 
kuvvetlendirilir,   halkın dikkati bilinçaltı 
mesajlarla başka tarafa yönlendirilirdi.

15 Temmuz çok farklıydı.

Bir kere %99’u 
Müslüman bir toplumun 
her kesimini bir şekilde 
hoş edecek bir örgüt 
Truva atı olarak seçil-
mişti.

Esnafı yurt dışına 
açıyor, esnaf iş adamı 
oluyor,

Fakir insanların ço-
cukları hayal edemedik-
leri yerlere geliyor.

Her düşünceden herkes, sağcı 
solcu, inançlı inançsız herkesin açık ya 
da gizli bir şekilde ikna edildiği kendin-
den bir şeyler bulduğu birörgüt imkân-
lar oluşturarak tam onların istedikleri 
Truva atı haline geliyordu.

Örgüte  girmek, okullarında oku-
mak başarıların kapılarını aralıyordu.  

İçinde bulunduğu devlette, artık 
iktidardan bile etkili idiler.

Belki birçok insanın hiç fark ede-
meyeceği şekilde.

Darbe sonrası bu Fetö örgütüne 
yardım yataklık, hatta üye olarak top-
lumun ummadığı insanların yer alması 
Matruşka gibi iç içe geçmiş faklı cins 
Truva atları gibiydi.

Nitekim orduda bazı rütbeliler 
hiç alakası olmamasına rağmen vaat 
edilen yüksek rütbeler için darbeye 
katılıyordu.

Alakasız gazeteciler örgütün açık 
ya da gizli savunucuları olmuştu.

Her balığı avlayacak bir yem var-
dır misali,   herkesin hayaline yakın bir 
vaat icat edilmişti.

Önce 2016 Sonbahar, Sonra 
Temmuz 16 gece, ve 15 Temmuz ak-
şamı şeklinde tarih ve zaman değişikli-
ği ile sık sık karar değiştiren darbeciler, 
bu manevraların etkisi planları bozul-
muş panik halinde darbeye kalkıştılar.

Belki de yol arkadaşlığı yaptığı 
devletler ya da güçler tarafından uzun 
vadeli  devleti ele geçirme operasyo-
nunu, onları kalkışmaya zorlayarak 
darbeyi icraat koydular.

Bu acelecilik  hem örgütü hem de 
onlarla hareket eden güçleri ve devlet-
lerin kapana kısılmalarına sebep oldu.

ABD Dışişleri Bakanı 16 Temmuz 
sabah erkenden ‘’Aptalca bir Kalkış-
maydı’ derken seslendiği kesim sanki 
dünya değil darbecilerdi.

Artık sizinle gözükmeyeceğim, 
devlet, devlet ile ilişki kurar siz başınızın 
çaresine bakın der gibiydi.

Aynı zamanda darbeyi kabul et-
mişti, aslında.

Ama sonrasında sanırım hesap-
ları istedikleri gibi olmadı. Hala açık bir 
şekilde kabullenemiyorlar.

Tıpkı Avrupa birliği üyeleri,  Al-
manya Yunanistan ve diğerlerinde 
olduğu gibi.

Öyle bir kapandı ki işi biraz da za-
mana bırakarak bu bataklıktan kurtul-
ma yolları arar gibiler.

Cumhurbaşkanımız ve ekibi ol-
masaydı sanırım bu operasyon hiç de 
öyle sanıldığı gibi bitmeyecekti.

12 Mart Muhtırası gibi bir mek-
tupla, Devleti teslim eden Demirel’i 
düşününce, 12 Mart muhtırasından 
çok daha güçlü bu kalkışma ile devleti 
teslim edebilecek yöneticilerle iyi ki yö-
netilmiyorduk.

Çile, içinde dermanı olan hasta-
lıktır. 

İnşallah bu musibetten hakka, 
adalete, liyakate dayalı bir devlet düze-
ni çıkar.

Akrabacılık, aşiretçilik, hemşehri-
cilik, cemaatçilik, okulculuk, devrecilik,  
tertipçilik ,particilik gibi devlet içinde 
paralel menfaat grupları oluşturacak 
hastalıklarından kurtuluruz.

15 TEMMUZ KAPANI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIKKaratay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

p UNİVERSAL TORNA 
PRES USTALARI ve
İyi derecede İngilizce bilen, 

p MAKİNA MÜHENDİSİ 
alınacaktır.

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

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

444 5 158

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

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

OPERATÖRÜ
VE

m VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

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

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
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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

Motosiklet ve bisiklet imalatı yapan firmamız 
bünyesinde istihdam edilmek üzere;

VASIFLI-VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

(+90) 850 303 42 00

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

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

BAY DEPO
PERSONELLERİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

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

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

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

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

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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SIRA 
 NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ BUCAK/ MAH./KÖY CAD./SOK./ MEVKİİ KAPI  

NO ADA PARSEL  ALAN  
(m²) CİNSİ

MUHAMMEN 
AYLIK 

 BEDEL  (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT VE  
EK TEMİNAT 

 TOPLAMI  (TL)

İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

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

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

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

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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 837383
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1- Listede bulunan Vakıf taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif 
usulüyle, sözleşme tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği 
her yıl için TÜİK’çe belirlenen ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim%) oranı, kiralananın durumu 
ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacaktır. 
2- Gayrimenkullerin ihalesi 26/07/2018 günü saat 10:00’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü,  Şemsi 
Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No:33 Kat:3’te bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.
3- İsteklilerden 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince istenecek belgeler; 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat adresi beyanı, geçici ve ek teminat makbuzu. 
b) Şirket olarak katılacaklar için; Şirket ortaklarının hisse durumları, şirketteki görevlerini belirten son 
durum gösterir ticari sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket 
ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi, yetki belgesini, 
şirketlerin kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul 
ettiklerini gösterir taahhütname, geçici ve ek teminat makbuzu. 
c) Dernek olarak katılacaklar için; Yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, 
geçici ve ek teminat makbuzu. 
4- İsteklilerin 3. maddede istenilen belgelerle birlikte 26/07/2018 günü saat: 10:00’a kadar Bölge 
Müdürlüğümüze ait; Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesinde bulunan 
TR 5700015 00158007295184422 no’lu hesaba Geçici ve Ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. 
Teminatlar limit içi süresiz teminat mektubu olarak da kabul edilecektir.
5- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde 
ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici ve ek teminat,  Bütçe Kanunu hükümleri gereğince İdare Bütçesine 
irat kaydedilecektir.
6- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb.bütün masraflar kiracıya aittir. 
Sözleşmeden sonra binalı taşınmazın; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları 
tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalanması zorunludur.
7- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup, Kiracının İdareden izin almak suretiyle 
taşınmazda yapacağı her türlü işin masrafı yine kiracı tarafından karşılanır, taşınmazı boşalttığı durumda 
yaptığı her türlü işlerin tamamı Vakfa terk ve teberru edilir. İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz malı 
masrafları kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar 
ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. İdareden izin alınmak suretiyle Kiracı, Elektrik ve Su abonesini 
kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracak olup, ruhsat, 

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

SIRA 
 NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ BUCAK/ MAH./KÖY CAD./SOK./ MEVKİİ KAPI  

NO ADA PARSEL  ALAN  
(m²) CİNSİ

MUHAMMEN 
AYLIK 

 BEDEL  (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT VE  
EK TEMİNAT 

 TOPLAMI  (TL)

İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

Eğitim başlı başına bir sanattır. 
Öğrenmek yaratıcının insana verdiği 
en kutsal yetenek…

Hele o yeti yaratılış çizgisiyle pa-
ralellik arzederse asıl maksadına ve 
amacına ulaşmış olur. Nitekim “hik-
metinden sual olunmaz” anti parante-
zinden sonra yaratıcı ilk insanı bilge, 
önder ve kedisinin temsilcisi olarak 
göndermesine rağmen onunla ilk is-
yanı, ondan gelen nesille de ilk insan-
lığın kavgasını başlatmış, beşeriyetin 
hayatı bu mihval üzerinde sürüp gel-
diği gibi ilelebet de devam edecektir.

 Kendi diyarlarından başka yer-
lere gidip gelenlerin memleketlerine 
döndükleri zaman anlatacakları çok 
şeyleri olur. Zaten gittikleri yerlerde de 
karşılaştıkları kimselere kendi diyarla-
rından çok şeylerden bahsetmişlerdir. 
Mesela, herkesin köyünde buz gibi 
akan bir soğuk su, bir şelale, kışın sı-
cak yazın soğuk akan ırmaklar vardır. 
O kişi köyündeki bu doğa harikala-

rından bahsederken aynısının veya 
onlardan daha üstün doğal zengin-
liklerin bir başkasının köyünde olabi-
leceğini düşünmediği gibi yaratıcının 
sadece kendilerine ve kendi köyüne 
lütfettiği bir üstünlük zannına kapıldı-
ğının farkında bile değildir. 

 Askerden gelenlerin askerlik 
hikâyeleri, avcıların av palavraları 
bitmek tükenmek bilmeyen akşam 
sohbetlerimizdi eskiden, uzun kış 
gecelerinde… Henüz teknoloji denen 
çağın vebası örtmemişti insanlık duy-
gularımızın üstünü. Mesela bir kan-
dıralı vardı. Askerde komutan “bölük 
dur” dedikten sonra Kandıralıya da 
özel komut vermeden durmayacaktı. 
Mutlaka “ bölük dur” dedikten sonra 
kandıralı sende dur demek zorunday-
dı. Bu kandıralı bilmecesi uydurulur-
ken niye şirin Anadolu illerimizden 
Kocaeli’nin tarım ve hayvancılığa bağlı 
Kandıra ilçesinin ismine izafeten böyle 
bir yakıştırma yapıldığı kimsenin aklı-

nın ucuna bile gelmezdi. 
Yine “hikmetinden sual 
olunmaz” anti paran-
tezini koymadan yapa-
mayacağım. Yaratıcının 
büyüklüğü aklımın 
küçüklüğüyle ters oran-
tılıdır. Ne zaman ki bir 
yaratılmışı incelemeye 
kalkışsak akıl dediğimiz 
o muazzam yaratılmışın 
bile ne kadar aciz olduğu-
nu anlamaktan kendimizi alamıyoruz. 

 Çok yaşadı, Allah uzun ömür ver-
sin diyen yakınlarımın, arkadaşlarımın 
konuşmalarını hatırlıyorum. Bin sene, 
beş yüz sene, üç yüz sene yaşayıp da 
hiçbir şey yapmadan dünya yaşamla-
rına son verdiklerini söyleyenlerinin 
yanında, seksen yılın, yüz yılın lafını 
etmek aklıselim bir insanın tavrına 

ve bilgeliğine yakışır 
mı? …  Hele bir konuda 
prof. Olduğunu böbürle-
ne böbürlene söyleyen, 
ilim adamları, filozoflar, 
yetmiş iki dilde konuşan, 
her kavmi kendi lisanla-
rıyla hidayete davet eden 
Hz. İdris’in karşısında ne 
diyeceklerdir? …  O ki, 
astroloji, matematik, tıp 

vb. ilimlerin beşiği, hikmet 
ve izzetin sahibi, kardeşini öldürmekle 
insanlık tarihinin adam öldürme tari-
hini başlatan azmış kâbil çocuklarının 
hidayete davetçisi olarak gönderil-
miştir.

 İlk yazıyı yazan, şehir kurma ve 
idareciliği belleten insana elbise giy-
meyi ve dikiş dikmeyi öğreten bir ulu 

çınarın yanında ilim ve irfan sahibi 
olduğunu ileri sürmek ne derece 
yerinde olur? Aklıselim her insa-
nın kavrayabileceği su götürmez 
gerçeklerdendir. Kendinden asırlar 
sonra yaşayan Hz. Yunus bu bilge-
nin sadece bir yönünü şu dizeleriy-
le tarihe altın harflerle yazmıştır: 

Kimi yiyip, kimi içer,
Hep melekler rahmet saçar
İdris Nebi hülle biçer 
Diker Allah de’yu de’yu 
İdris Nebi, tüm bilgeliklerinin 

yanında içinde bulunduğu durum 
ve şeraitin dışında da kendinden 
sonrası içinde kavmini aydınlatmış-
tır. Duymak bilmeyenler için bu hu-
susta “anlayana sivrisinek saz anla-
mayana davul zurna az” demekten 
başka bir şey kalmamıştır. Zira o 
Nebi insanlığın başına gelecek olan 
Nuh tufanı, beşeriyetin yüzü suyu 
hürmetine yaratıldığı son peygam-
ber hakkında da bilgi vermiştir ama 
nafile…

 Küçük bir motorun koca tırlar 
çektiği, sinekli bir eşeğin bir katar 
deveye rehberlik ettiği gerçeği gö-
zardı edilerek cüssenin beyne üs-
tünlüğü vehmine kapılmak insanlı-
ğın felaketinin başlangıcı olmuştur. 
Saltanatı elinde tutan, kudret sahibi 
hükümdar, kudretin asıl menşeini 
unutmuşlar, kerameti kendinden 
menkul serüvenler anlatma dalale-
tine düşmüşlerdir. Gücün akla ga-
lebe geleceği yanılgısı dün olduğu 
gibi bugünde, yarında insanlığın 

karanlığa gebe kalacağını ve günsüz 
dünyaya getirdiği çocuğunu küvezler 
de yaşatmak için ne kadar efor sar-
fedeceğinin bilincine erişmediğinin 

göstergesidir. 
 Ondandır ki büyükler: “mal sahi-

bi, mülk sahibi, hani bunu ilk sahibi, 
mal da yalan mülk de yalan gel sende 
biraz oyalan” vecizesini koyuvermiş-
lerdir düşünmek isteyenlerin önüne. 
Onun içindir ki ayrılık sahneleri ve 
üzerine yakılan türkülerin bıraktığı 
nağmeler hep kanata gelmiştir gön-
lümüzün bir yerlerini. Ayrılık, gurbet, 
hasret hep bana mı diyenlere de şu 
darbimesel söylenegelmiştir: 

 Ayrılığı, cennetten kovulan Hz. 
Âdem e sor, 

 Tufanda oğlunu daların tepesine 
bırakan Hz Nuh a, 

 Yusuf tan ayrılan Yakup a,
 Öz evladını bağrından kopararak 

başka diyarlara gönderen Mekke şeh-
rine… 

 Kim Allah’ın Nebi’sinden ayrıl-
mak isterdi? Kim onun sohbetinden, 
cenneti hatırlatan kokusundan uzak-
laşmak, yakınken uzak kalmak ister-
di? Hangi şehir, hangi yaratık, hangi 
canlı, hangi cansız?..

 Öfken gücünle eşit olmalı diyor-
lardı büyükler. Zira aradaki eşitliği 
sağlayamazsan zarardasın. Kendin-
den daha güçlüye kafa tutarsan fatu-
rası sana kesilir, sen zararlı çıkarsın. 
Bu düstur insanın toplumda nasıl 
davranması gerektiğinin labirentlerini 
koyarken, bu öfkenin kendi ilkelerin 
ve inançların doğrultusunda bulunan 
insanlara karşı yapman gerekenin ne 
olduğunun da ölçülerini ortaya koy-
maktadır. Bu anlatımdan senin dünya 
ve hayat anlayışına karşı olanların ve 
senin yaşam tarzına müdahale hakkı-
nı elinde bulundurduklarına inanan-
ların güçlerine göre kendini göster 
anlamı çıkarmamalıdır. Zira bahsedi-
len güç eşit ölçülerde ortaya konan 
maddi güçtür. 

 Bu ilke, yoktan var eden yaratıcı-
nın gücüyle onun kendisine sıradan 
insanların yapamayacağı meziyetleri 
verdiği seçkin insanlara bahşettiği 
gücün sınırları dışındadır. Bu olağa-
nüstü, meta-fizik güç, yoktan vare-
denin bazı seçkin kullarına verdiği, 
diğer insanlara yaratıcının temsilcisi 
olduğunu gösterebilmek için lütfettiği 
meziyetlerdendir. O meziyetler ki, seç-
kin kullara; okuma yazmayı bilmeden 
okumayı, yetmiş iki dilde insanları 

kendi dillerinde hidayete davet etmeyi, 
ölüden diri çıkarmayı, kuşlarla konuş-
mayı öğretmiştir... 

Yine o ayrıcalıkla bir gece ansızın 
Mekke den Kudüs’e ve oradan da 
kendi katına son peygmberi almış ve 
tekrar geriye göndermiştir. Bu üstün 
meziyetler onlara yoktan vâreden ta-
rafından lütfedilmiştir. Yine yerlere ve 
göklere sularını fışkırtmasını, Deniz’e 
de ortadan yol açması emredilmiş ve 
bu emirler yerine getirilmiştir. Tüm bu 
gerçekler İslam inancına inananların, 
yaratıcısı tarafından kıyamete kadar 
değiştirilmesine müsaade etmeyeceği 
garantörlüğü altındaki kitabı Kuran da 
zikredilmektedir.

Öfken kudretini, cürmünü aşma-
malı. Üç günlük saltanata sahip olun-
ca kendini kurtarıcı zannedip acizliğini 
ortaya koymamalısın. Ömrünü uzun, 
saltanatını sonsuz zannetmemelisin. 
Tüm yaşamın saltanatın, malın, kud-
retin içinde geçse dahi sana biçilen 
ömür sadığın kadar uzun değildir. 
Zaten sende bu gerçeği son nefesinde 
anlayacaksın ama iş işten geçiş ola-
cak. Tıp ki Osmanlı padişahlarından 
Yavuz Sultan Selim Han’ın bu gerçeği 
anladıktan sonra dilinden dökülen şu 
dizeler gibi:

Padişah-ı âlem olmak bir kuru 
kavga imiş, 

Bir veliye bende olmak cümleden 
al’a imiş.

İnsan emanet sahibi olduğunu 
kendisin yaratıcılığının yeryüzünde bir 
temsilcisi olduğunu, yapmış olduğu 
veya yapmaktan geri kaldıklarından 
sual olunacağını aklından çıkarma-
malıdır. O elçi ki ağaçların yapraklarını 
bilecek kadar bilge günümüzün orta-
lama beş insanın ömrü kadar ömür 
sürmesi, beşeriyetin bugün teknoloji 
diye ayyuka çıkardığı ilimlerin bulu-
cusu ve kurucusu olmasına rağmen 
çıkıp gitmiştir Allah’ın katına.

İlim, bilgi, yaratılış doğrultusunda 
niçin, niye geldiğimizi kavramak ve 
kulluk bilincini anlamak için elzem ve 
zaruridir. Değilse bu uğurda yıllarca 
diyar diyar gezip ömrünün yarıdan 
fazlasını geçirdikten sonra yıllarını 
baba ocağından ana kucağından ayrı 
geçiren yarım aydının beyin zerrecik-
lerinden sızarak yıllar sonra yaptırdığı 
babasının mezar taşına yazdırdığı bir 
veciz sözden başka bir şey bırakma-
yacaktır insanlık belleğinde: Her şey 
fânî, odur bânî… 

HERŞEY FÂNÎ, ODUR BÂNÎ

VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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‘15 Temmuz bağımsızlık 
mücadelemizin aynasıdır’

‘Vatanı yüceltmek için 
üretmeye devam edeceğiz’

‘Dik durduk, ülkemizin işgal 
edilmesine müsaade etmedik’

‘Milletimiz karanlığı 
aydınlığa dönüştürdü’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, milletimi-
zin 15 Temmuz’da ülkeyi bölmek 
isteyen vatan hainlerine karşı kah-
ramanca mücadele ederek layıkıyla 
cevabını verdiğini belirterek, “15 
Temmuz, milletimizin asırlardır ba-
ğımsızlık uğruna verdiği mücadele-
lerin aynasıdır. Şehitlerimizin ema-
neti olan bu topraklarda, aynı inanç 
ve vatan sevdasıyla Türkiye’nin ay-
dınlık geleceği için mücadele etme-
ye devam edeceğiz” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 15 Tem-
muz hain darbe girişimine karşı 
milletimizin ortaya koyduğu zaferin 
ikinci yıldönümü dolayısıyla bir me-
saj yayımladı. 

Millet olarak bağımsızlığı karak-
ter benimseyen bir ecdadın torun-
ları olduklarının altını çizen Başkan 
Altay, siperlere kahramanlık taşıyan 
bir neslin evlatları olarak, 15 Tem-
muz hain darbe girişimi sırasında 
yaşananların milletimizin asırlar 
öncesinden bugünlere bağımsızlık 
uğruna verdiği mücadelenin aynası 
olduğuna vurgu yaptı. 

MİLLETİMİZ HAİNLERE 
GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR 
Başkan Uğur İbrahim Altay 

mesajının devamında şu ifadelere 
yer verdi: “Millet olarak toprağımı-
zın birliği, insanlarımızın kardeşliği, 
ülkemizin huzuru adına genciyle 
yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle vatan 
sevgisini canından öte sayan bir 
neslin mirasçılarıyız. 15 Temmuz’da 

da vatan, demokrasi ve bağımsızlık 
uğruna mücadele veren kahraman 
milletimiz, asırlar öncesinde olduğu 
gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı 
toprakları ve şanlı tarihini koruma-
nın istikbalinin yegâne unsuru ol-
duğunu tüm dünyaya haykırmıştır. 
Milletimiz, ülkeyi bölmek isteyen 
vatan hainlerine layıkıyla cevabını 
vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrı-
sıyla demokrasiye sahip çıkmıştır.” 

Altay, milletimizin verdiği fe-
dakâr mücadele sayesinde; milletin 
silahını millete doğrultan, demok-

rasimize darbe indirmek isteyen, 
aydınlık geleceğimizi yok etmeye 
azmeden vatan hainlerinin başa-
rısızlığa uğratıldığını hatırlatarak, 
“Şehitlerimizin emaneti olan bu 
topraklarda, aynı inanç ve vatan 
sevdasıyla Türkiye’nin aydınlık ge-
leceği için mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 
15 Temmuz şehitlerimize ve bugü-
ne kadar vatanımız için canını feda 
eden bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyor, gazilerimize şükran-
larımızı sunuyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-
kanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin 2. yıldönümü 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Her 
zaman devletimizle, milletimizle 
birlikte olduk. Bundan sonra da aziz 
şehitlerimizin emaneti olan bu vata-
nı yüceltmek ve milletimizin refah 
seviyesini artırmak için çalışmaya, 
üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

15 Temmuz ihanetiyle FETÖ/
PDY terör örgütü ve işbirlikçilerinin 
Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline 
kastettiklerinin altını çizen Kütükcü, 
“Millet olarak tüm ihanetlerin kar-
şısında dimdik durduk. Tanklardan, 
tüfeklerden korkmadık ve tarihimiz-
de olduğu gibi vatanımızı karanlık 
ellere bırakmadık. Bundan sonra da 
asla bırakmayız” diye konuştu. 
“KONYALI SANAYİCİLERİMİZ AZİMLE, 

KARARLILIKLA ÇALIŞIYOR” 
Konya olarak her zaman devle-

tin birliğinin, bütünlüğünün yanında 
kararlılıkla durduklarını ifade eden 
Kütükcü, “15 Temmuz FETÖ iha-
netinin hemen ardından tüm kurum 
ve kuruluşlarımızla bir araya gelerek, 
milletimizin iradesi ve demokrasi dı-
şında hiçbir iradeyi tanımadığımızı 
çok gür bir sesle ifade ettik, demok-
rasimize sahip çıktık. İş adamları-
mız, sanayicilerimiz eskisinden daha 
güçlü bir kararlılıkla, azimle çalışa-

rak FETÖ ihanetinin ekonomimizde 
açtığı hasarları hızla onardı. Sanayi-
cilerimiz tüm olumsuz şartlara rağ-
men, hiçbir bahane üretmeden, tüm 
zorlukları göğüsledi, göğüslemeye 
devam ediyor. 2018 yılı içerisinde 
de inşallah Konya olarak 1.8 milyar 
dolarla tarihimizin en yüksek ihracat 
rakamına ulaşarak, ülkemize daha 
fazla katkı vermeyi hedefliyoruz. Biz 

bu topraklara aitiz, bu topraklar da 
bize. Tüm şer odaklarına, ihanetlere 
rağmen sonsuza kadar da bu toprak-
ları yüceltmek için çalışacağız. Bu 
vesileyle milletimizin 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü 
kutluyor, şehitlerimizi bir kez daha 
rahmetle ve minnetle anıyor, gazi-
lerimize şükranlarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, 15 Temmuz darbe ve işgal 
girişimiyle ilgili açıklama yaptı. FETÖ 
ve karanlık dış mihrakların ortaklaşa 
gerçekleştirdiği darbe ve işgal giri-
şimini, ikinci seneyi devriyesinde bir 
kez daha kınayarak lanetlediğini be-
lirten Milletvekili Halil Etyemez, ka-
ranlık geceyi aydınlığa çevirme, darbe 
girişimini önleme mücadelesinde şe-
hit olanlara Allah’tan rahmet, gazilere 
sağlıklı ömür diledi.   ‘Tek vatan, tek 
bayrak, tek devlet ve tek millet’ bilin-
ciyle hareket eden milletin, 15 Tem-
muz gecesi Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hain 
darbe ve işgal girişimini önlediğini, 
darbecilere unutamayacakları tarihi 
bir ders verdiğini kaydeden Milletve-
kili Etyemez, “15 Temmuz hain darbe 
ve işgal girişimi sırasında milletimizin 
temsil evi, ülkemizin kalbi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde genel kurul 
toplantı salonundaydık. Üzerimize 
bombalar yağıyordu. Hainlerin gi-
rişimleri bizleri yıldıramadı, meclisi 
açık tutmaya devam ettik. Milletimiz 
sokaklarda tanklara siper oldu. Başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dik duruşu, meclisimizin 
kararlılığı, milletimizin cesareti, med-
yamızın demokrasiden yana oluşuyla 
hainlere fırsat vermedik. Ülkemizin 
işgal edilmesine, üzerinde ameliyat 
yapılmasına müsaade etmedik. Bu 
hain girişimi gören Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
‘Yenikapı Ruhu’nu devreye sokarak 

24 Haziran seçimlerinin yolunu aç-
tılar. Ekonomi üzerinden ülkemizi 
dize getirmeye çalışan dış güçlerin 
oyununu ve tezgahını basireti ve fe-
raseti ile fark eden aziz milletimiz, 24 
Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimin-
de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemim ilk 
cumhurbaşkanı yaptı. ‘Yeni Kapı 
Ruhu’ ile hareket eden AK Parti ve 
MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifa-
kı’nı da Meclis’te güçlü bir çoğunluk 
verdi” diye konuştu. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi’nin ilk kabinesinin göreve 

başladığına dikkat çeken Etyemez, 
“Artık reformları çok daha hızlı yürüt-
me vaktidir. Artık küresel devlet olma 
vizyonunu çok daha güçlü ve kararlı 
bir şekilde hayata geçirme vaktidir. 
Milli ekonomimizi dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına sokma vaktidir. 
Milli teknoloji hamlelerini hız verme 
vaktidir. Güçlü ve büyük Türkiye’yi 
adım adım kurma vaktidir. 2023 he-
deflerini yakalama vaktidir. 2053 ve 
2071 vizyonunun alt yapısını oluş-
turma vaktidir. Kutlu yürüyüşümüzü 
kararlılıkla devam ettirme vaktidir.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ 

TYB Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Hayri Erten, 15 Tem-
muz hain darbe girişiminin yıl-
dönümü dolayısıyla yaptığı açık-
lamada, “Büyük milletimiz o 
karanlık geceyi Allah’ın da inaye-
ti ile aydınlığa dönüştürdü” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Hayri Erten, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin yıldönümü do-
layısıyla açıklamalarda bulundu. 
21. yüzyılda 15 Temmuz akşa-
mı büyük bir ihanet ve karanlık 
bir girişimin, insanlık ve din dışı 
bir yaklaşım ile ülkemizin üze-
rine düşmek istediğinin en açık 
şekilde görüldüğünü kaydeden 
Erten, “Milletimiz, pek az mille-
te nasip olacak bir duyarlılık ve 
kahramanlık örneği göstererek 
bu ihanete karşılık vermeyi bil-
miştir. Büyük milletimiz ve va-
tandaşlarımız bu akşamı sabaha 
kadar belki de tarihe ders verir-
cesine, genciyle, kadınıyla, yaşlı-
sıyla destan yazarak Allah’ın da 
inayeti ile aydınlığa dönüştürdü” 
dedi.

MİLLETİMİZ İÇİN GAYRETE 
DEVAM EDECEĞİZ

Erten, o gece aziz milletimize 
kurşun sıkanları şiddetle lanetle-
diklerini belirterek şunları kay-

detti: Canlarını imanla siper edip 
onlara karşı direnip şehit olanla-
ra minnettarlığımızı sunuyoruz. 
Milletimizin bu eşsiz direnişini 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi olarak unutmak ve unut-
turmak istemiyoruz. Cenab-ı 
Mevla’dan milletimizi, devletimi-
zi, dinimizi ve vatandaşlarımızı 
kötülerden ve kötü emellerden 

muhafaza eylemesini niyaz edi-
yoruz. TYB Konya Şubesi olarak, 
milletimizin ve devletimizin bir-
lik, dirlik ve beraberliğinin daim 
olacağına gönülden inanıyoruz. 
Bunun için faaliyetlerimizde ge-
reken her tür çaba ve gayreti 
göstermeye devam edeceğimizi 
teyiden ilan ediyoruz.
n HABER MERKEZİ 

‘Unutursak yeniden yaşarız, hep uyanık kalmalıyız’
Konya Ticaret Borsası (KTB) 

Başkanı Hüseyin Çevik, 15 Temmuz 
2016 tarihinde gerçekleştirilen hain 
darbe girişiminin yıldönümü dola-
yısıyla yaptığı açıklamada, “Dev-
let-Millet bütünleşmesi ile 15 Tem-
muzda hainlere karşı kahramanlık 
destanı yazılmıştır” dedi. 

“Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) 
tarafından gerçekleştirilen 15 Tem-
muz hain darbe ve işgal girişimi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın dik duruşu ve milletimizin 
kahramanlığı ile püskürtülmüştür” 
diyen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
“15 Temmuz darbe girişimi, Türki-
ye’yi uluslararası arenadan soyut-
layıp, kendi kabuğunda emir alan 
bir ülke haline getirmek isteyen 
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin 
millete, milli iradeye rağmen devleti 
ve hükümeti ele geçirmeye yönelik 
faaliyetlerin en kanlısı ve açık olanı-
dır. Türkiye tarihinin en acı hainlikle 
yüzleştiği melun kalkışma, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, ülkesini, vatanını, milletini 
seven herkesi meydanlara çıkmaya, 
devletini ve demokrasisini sahiplen-

meye davet etmesiyle birlikte ber-
taraf edilmiştir. Halkımız, yurdun 
her köşesinde ‘Demokrasi Nöbeti’ 
tutmuştur. Bu açıdan 15 Temmuz, 
adeta yeni bir istiklal ve istikbal mü-
cadelesi olmuştur. 140 yıllık darbe 
tarihimizde ilk defa, halkımız ira-
desine ipotek koymaya çalışanlara 
karşı direnmiş, sorumlu siyasilerin 
kararlı tutumlarıyla darbeyi boşa çı-
karmıştır. Halkımızın, o inanılmaz 
basireti ve iradesini sahiplenmesiyle 
kendi vatanında vatansız yaşamak-
tan kurtulmuştur.  Bu kahramanlık, 
Türkiye üzerine oyun oynayacaklara 
da büyük bir mesaj olmuştur. Gö-
rüşü ne olursa olsun tüm halkımı-
zın darbeye karşı ‘tercih benimdir, 
geleceğimi ben belirlerim’ demesi, 
Türkiye üzerinde emelleri olan dar-
be heveslilerinin en büyük kabusu 
olmuştur. Seçilenleri yok sayan, de-
mokrasinin göstergesi Gazi Meclisi 
bombalayan, halktan beslenip, halka 
ateş açan bu gözü dönmüş fırsatçı-
ların diğer terör örgütlerinden hiçbir 
farkı yoktur, olamaz.Bu hainlerin 
devletimize ve milletimize yaptıkları 
bir ibret vesikası olarak anılacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

Darbe girişiminde başarısız 
olanların bu kez Türkiye’yi ekono-
mik olarak köşeye sıkıştırma gayre-
tine girdiklerini belirten Çevik, “Fa-
kat, Türkiye ekonomik temellerinin, 
darbe girişimine karşı dirençli oldu-
ğunu göstererek nihai hedeflerine 

yürümektedir. Hükümetimizin hızlı 
ve isabetli aldığı ekonomik tedbirler 
ile Türkiye üretmeye, ürettiğini sat-
maya devam etmektedir. Halkımız, 
iradesine karşı gösterdiği vakarlı 
duruşu, ekonomik gelişmeye daha 
çok katkı yaparak uluslararası güç 

odaklarına da gösterecek, Türkiye 
ekonomik ve siyasal olarak eskisin-
den daha güçlü çıkacaktır. Türkiye, 
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan re-
ferandum ile kabul ettiği Anayasa 
değişikliklerini dinamik bir şekilde 
hayata geçirmek için 24 Haziran se-
çimlerinde Cumhurbaşkanı’na yetki 
vermiştir. Türkiye yeni bir döneme, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mi dönemine Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
resmen başlamıştır. Yıllardır şikayet 
edilen hızlı karar alma ve uygulama 
sıkıntıları son bulacaktır. Türkiye, 
yeni dönemde; eğitimden, sağlığa, 
güvenlikten dış politikaya, ekonomi-
den sosyal politikalara kadar hemen 
her alanda birikmiş sorunların çözü-
mü, sanayi, tarım ve ticaret politi-
kalarının geliştirilmesi, yerli ve milli 
savunma sanayinin güçlendirilmesi, 
ekonomimizin faiz-kur-enflasyon 
üçlü çıkmazından kurtarılarak sür-
dürülebilir bir yapıya kavuşturul-
masını istemektedir. En önemlisi de 
Türkiye’yi, 2023, 2053 ve 2071 he-
deflerine ulaştıracak yol haritasının 
ve o hedeflere ulaştıracak medeni-
yetin inşası olacaktır. Yeni sistemin 

ülkemize güven ve istikrar getirece-
ğine, uluslararası alanda daha güçlü 
bir Türkiye göreceğimize inanıyoruz. 
Ekonomi dünyası olarak geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de hakkıyla, 
azimle, şevkle çalışarak istikrarla 
yeni bir sıçrama dönemini başlata-
cağız. Milli iradeden alınan güç ile 
aşamayacağımız engel, çözemeye-
ceğimiz sorun kalmayacaktır” dedi. 

“15 Temmuz’u unutmayacağız 
ve unutturmayacağız” diyen Çevik, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecek 
nesillere 15 Temmuz gündemini 
tekrar tekrar hatırlamamız gereki-
yor. O karanlık gecede şehit olan, 
gazi olan kahraman kardeşlerimizi 
bir kez daha rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Hakk’a, halka, şehitlere, 
mazlum coğrafyalara,  bağımsız ya-
şamaya, görevlerini, minnetlerini 
daima uyanık olarak, hafızaları taze-
leyerek ve daha çok çalışarak ödeye-
ceğiz. Milletin iradesi, vatanın bekası 
için çalışan, emek veren, dua eden 
herkesten Allah razı olsun, gücüne 
güç katsın. Allah, İslam Dünyası’nın 
mazlumların umudu Türkiye’nin 
haklı davasındaki yolunu açık etsin.”
n HABER MERKEZİ 
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Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü dolayı-
sıyla açıklamalarda bulundu. Prof. 
Dr. Şahin, ülke gençliğine güvenil-
mesi gerektiğinin önemini belirte-
rek, “Bir yükseköğretim kurumu 
olarak gençliğimize her zaman gü-
vendik ve güvenmemiz gerektiğini 
de 15 Temmuz’da bizzat müşahede 
ettik.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
yaptığı açıklamada, Selçuk Üniver-
sitesi’nin, 15 Temmuz hain darbe 
girişimi sonrasında sürecin en yo-
ğun yaşandığı üniversitelerden biri 
olduğunu söyledi. 15 Temmuz süre-
cinde yaşananlardan büyük dersler 
çıkarılmasının önemini ifade eden 
Prof. Dr. Şahin, “Bunlardan birin-
cisi; biz bir yükseköğretim kurumu 
olarak gençliğimize her zaman gü-
vendik ve güvenmemiz gerektiğini 
de 15 Temmuz’da bizzat müşahede 
ettik. Mustafa Kemal Atatürk, Genç-
liğe Hitabesi’nde  ‘Ey Türk Gençliği! 
Muhtaç olduğun kudret, damarla-
rındaki asil kanda mevcuttur!’ sözü-
nü söylemişti. 15 Temmuz darbe gi-
rişimi gecesi, gençlik bu sözü bizzat 
hayata geçirdi. Çünkü daha önce bir 
eğitimini almadı, provasını yapmadı 
ama buna rağmen bir refleks olarak 
ve genetik kodlarında  varolan karşı 
duruşu o gece sergiledi. Bu nedenle 
gençliğe ülkemizin emanet edilmiş 
olması isabetli ve doğru bir yöntem 
olarak karşımıza çıkmış oldu.  Genç-
liğimize güvenmemiz gerekiyor. 12 
Eylül 1980 Darbesi’nden sonra po-
litize edilen süre içerisinde gençlik, 
aslında milli, manevi değerlerinden 
koparıldı, ideallerinden uzaklaştı-
rıldı ve yönü, rotası belirli olmayan 
bir gemiye dönüştürülmüştü. Biz 
gördük ki gençliğimizin her zaman 
yönü, rotası belli, milli, manevi ve 
yerli değerlerine sahip çıkan bir 
özelliğe sahip. Bunu biz müşahede 
etmiş olduk. Bunun dışında bu hain 

yapının yandaşlarının, ortaklarının, 
müntesiplerinin bu ülkeye verdiği 
zararları daha net bir şekilde mü-
şahede etme imkanı gördük.” diye 
konuştu.
“ÜNİVERSİTEMİZİN BİR ÜS OLARAK 

KULLANILDIĞINI TESPİT ETTİK”
“Üniversitemiz bu noktada bir üs 

olarak kullanılmış, bunu tespit ettik” 
ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şahin, 
şöyle devam etti: “Hem üniversite-
deki FETÖ bağlantılı akademisyen-
leri, bu yapının ülkedeki faaliyetle-
rini, hem Selçuk Üniversitesi’nin iki 
alanda çok yoğun bir şekilde kuluçka 
merkezi gibi kullanıldığını tespit et-
miş olduk. Lisansüstü eğitim veren 
enstitülerimizde bu yapıya mensup 
insanların askeri, mülki, emniyet 
mensuplarının ve üst düzey yöneti-
cilerin, yargı mensuplarının yüksek-
lisans ve doktora yaptırılarak unvan 

ve kıdem aldıklarını görmüş olduk ki 
4 bin 200’e yakın insan Kanun Hük-
münde Kararname ile ihraç edildi ve 
bu insanlar bizim üniversitemizde 
lisansüstü eğitim almışlardı. Bunun 
dışında üniversitemizin farklı alan-
larında, ekonomik ve bilgi saklama 
anlamında 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 nokta-
da bir hususa dikkat çekmek istiyo-
rum; üniversitemizden 220’ye yakın 
FETÖ mensubu insanı ihraç ettik.”

“FETÖ İLE MÜCADELEDE GELİNEN 
NOKTA MEMNUNİYET VERİCİ”
Rektör Prof. Dr. Şahin, Selçuk 

Üniversitesi’nden ihraç edilenlerin, 

toplumda kendilerini masum gös-
tererek, haksız şekilde kurumdan 
ihraç edildiklerine yönelik bir algı 
oluşturma eğiliminde olduğunu 
belirterek, “Bu yanlış bir algı, yan-
lış bir süreç. Çünkü; bu insanlar, 
sorular çalınarak çocuklarının üni-
versiteye, polis akademisine, harp 
okullarına yerleştirilmesine veya 
devlet memurluğuna yerleştiril-
mesine önayak olan insanlardır. Bu 
yapı yine maliye müfettişleri ara-
cılığıyla esnafa yüksek miktarlarda 
ceza keserek daha sonra cemaat 
mensubu birini araya sokarak bu 
cezaların belirli bir himmetten son-
ra kaldırılması gibi işlemlere aracı-
lık etmiş insanlardır. Akla hayale 
gelmedik başka şeyler de var. Bu 
süreçten çıkaracağımız en önemli-
lerinden birisi de beynini başkaları-
na ipotek etmiş, başkalarına satmış, 
kiraya vermiş insanların yeri geldiği 
zaman nasıl istismar edilebilece-
ğini, nasıl millet, devlet ve mem-
leket aleyhine kullanabileceğini 
müşahede etmiş durumdayız. Bu 
nedenle düşüncesi hür, zihni özgür, 
istikbale, geleceğe ümitle bakabi-
len gençler ve nesiller yetiştirmek 
bir yükseköğretim kurumu ve rek-
tör olarak bizim asli vazifemizdir. 
Tabii ki herkesin bir etnik kökeni, 
inancı, yaşam biçimi olacaktır ama 
ortak değerimiz bizim; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşı 
olmaktır. Bu doğrultuda ülkemize, 
milletimize hizmet edebilme hede-
fini kendisine hedef olarak seçmiş 
olabilmektir. Bunun dışında bölücü 
faaliyetlerin, ihanet şebekelerinin 
içerisinde olan hiçbir insanla işimiz 
olmaz ve onlara karşı da asla müsa-
mahamız olmaz. Bu noktada mille-
timizin bundan sonra da uyanık ol-
ması lazım. Devletimizin de gerekli 
tedbirleri alması lazım ki almaya 
da devam etmektedir. Bu noktada 
gelinen durum, memnuniyet veri-
cidir.” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Milletimize karşı yapılmış 
bu ihanet asla unutulmamalı’

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, ‘15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve Şehitler Günü’ dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı:  “Söz konusu 
vatansa, gerisi teferruattır sözü-
nün en güzel şekilde gösterildiği 
15 Temmuz gecesi, milli birlik ve 
beraberliğimizin tüm dünyaya ye-
niden ispatlandığı bir destandır. 
Darbeye teşebbüs eden demokrasi 
karşıtlarına, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan önderli-
ğinde, en güzel cevabı milletimiz 
vermiştir. 15 Temmuzdan sonra 
özellikle düşmanın içeriden olduğu 
dönemlerde, topyekûn mücade-
lenin aralıksız devam etmesinin 
hayati önem taşıdığı anlaşılmıştır. 
Kendi ülkesinin vatandaşına silah 
doğrultacak, devletin uçaklarıyla 
masumların üzerine bomba yağdı-
racak kadar şeytanlaşmış alçaklar 
emellerine ulaşamamış olsalar da 
memleketimize verdikleri zararın 
telafisi için hep birlikte çalışmaya 
devam etmeliyiz.  15 Temmuz’un 
yıl dönümü vesilesiyle topluma 
güzel insan kazandırmayı misyon 
edinmiş bir üniversite olarak, dev-
letine ve milletine bağlı bir şekilde 
hizmet içerisinde nitelikli, vatanına 
ve bayrağına sahip çıkan, aklını 

kiraya vermemiş ahlaklı insanlar 
yetiştirme amacından asla taviz 
vermeyeceğiz. Her şart ve durum-
da 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 şe-
hitlerimizle beraber 15 Temmuz 
şehitlerimizi şükranla, minnetle ve 
hayırla yâd ediyoruz. Şehit ailele-
rimize sabırlar, gazilerimize şifalar 
diliyoruz.” n HABER MERKEZİ

‘İhanet girişimi vatan aşkı 
sayesinde bastırılmıştır’

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade, ‘15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı. Rektör Prof. Dr. Bayram Sade 
mesajında, “Ülkemiz tarihi boyun-
ca çoğunlukla dış mihrakların yön-
lendirilmesi ile yerli iş birlikçilerin 
ihanetine sahne olmuştur. Yakın 
tarihimizde Abdülhamit Han’ın 
tahttan indirilmesi, 1960 ihtilali, 
1980 ihtilali, 28 Şubat ve 17-25 
Aralık hadiseleri bunlardan sadece 
birkaçıdır. Her darbe veya kalkış-
ma, devlet adamlarının şehit edil-
mesi ülkeyi durdurma, yavaşlatma 
çabalarına hizmet etmiş, ancak bu 
millet her defasında tarihinden al-
dığı güç, inanç değerleri ile ayağa 
kalkmasını ve küllerinden yeniden 
doğmasını bilmiştir.15 Temmuz’da 
ise tüm bu yaşananlardan farklı ola-
rak, dışarıdan yönlendirilen, kendi 
inanç değerlerimizi istismar eden, 
aklını kiraya vermiş FETÖ’nün dar-
be girişimine sahne olmuş, ilk defa 
asker kıyafeti giymiş caniler kendi 
milleti üzerine tank, top, uçak ve 
helikopter ile saldırmış, yüzlerce in-
sanımızı şehit etmişler, binlercesini 
ise yaralamışlardır. Tarihte benze-
ri görülmemiş bu ihanet, milletin 
feraseti, iman gücü, vatan aşkı sa-
yesinde bastırılmıştır. Gençlerimiz 
damarlarında dolaşan kanın, ruh-
larına nakşedilen imanın gereğini 
yapmış, onları kaybedilmiş nesil 
olarak görenleri şaşkına çevirmiş 

ve mahcup etmiştir. Kadını, çocu-
ğu, yaşlısı tüm bir millet eşi benze-
ri görülmemiş bir direniş ile tarih 
yazmıştır. Hain darbe girişiminin 
ikinci yıl dönümünde bu tarihi olayı 
unutturmamak ve milletimiz için 
destanlaşan 15 Temmuz ruhunu 
canlı tutarak gelecek nesillere taşı-
mak, vatan, millet, bayrak ve devlet 
sevdası taşıyan gençler yetiştirmek 
hepimizin 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.” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ 

‘Tek güvencemiz milletimizin 
azim ve kararlılığıdır’

 CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş 15 Temmuz darbe giri-
şimiyle ilgili yaptığı açıklamada, 
her türlü darbeye karşı oldukları-
nı gibi, her türlü darbeyi lanetle-
diklerini söyledi. CHP olarak her 
türlü darbenin karşısında olduk-
larını belirten CHP Konya İl Baş-
kanı Barış Bektaş, “5 Temmuz 
hain darbe girişiminin üzerinden 
iki yıl geçti. Demokrasiye ve milli 
iradeye yönelik bu hain kalkışma 
ve arkasındaki FETÖ terör örgü-
tünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 
2016 gecesinde yaptığımız gibi 
halk egemenliğine ve Türkiye’nin 
demokratik birikimine sahip çık-
ma azmindeyiz. Darbe girişimine 
karşı milletimizin, Gazi Meclis ve 
siyaset kurumu ortak bir direniş 
sergilemiş, girişim boşa çıkarıl-
mıştır. Ancak bu kararlı duruş ne 
yazık ki güçlü bir demokrasi kur-
ma fırsatına dönüştürülememiş, 
sonraki süreçte TBMM’yi devre 
dışı bırakan bir OHAL rejimi yer-
leştirilmiştir. Aradan 2 yıl geçmiş 
olmasına rağmen darbenin siya-
si ayağının çıkarılmasına dönük 
esaslı bir adım da atılmamıştır. 
Askeri ya da sivil her türlü dar-
beye karşı kararlı duruşumuz 
devam edecektir. Güçlü ve mü-

reffeh bir Türkiye yaratmanın 
yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilke-
lerine bağlı, kuvvetler ayrılığına 
dayalı demokratik, laik, sosyal 
hukuk devleti esaslarına sarıl-
maktan geçiyor. Tek güvencemiz 
ve umudumuz yine milletimizin 
azim ve kararlılığıdır. Demokra-
siye ve halk egemenliğine olan 
inancımızla 15 Temmuz hain 
darbe girişimini lanetlerken, dar-
beye karşı canını vererek şehit 
olan evlatlarımızı rahmetle anar, 
gazilerimize sağlık ve esenlikler 
dilerim. n HABER MERKEZİ

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “5 Temmuz; yeniden, bir kez daha dirilişimizin ve hak-batıl mücadele-
sinde safları sıklaştırarak direnişimizin, yeni Türkiye’yi inşa ve ihya etme azmimizin sembol tarihidir” dedi 

‘15 Temmuz yeniden
dirilişin tarihidir’

Türkiye İmam Hatipliler Vak-
fı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 15 
Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tara-
fından girişilen darbe teşebbüsünün 
aziz milletimizce püskürtülmesinin 
ikinci yıldönümünde bir basın bil-
dirisi yayınladı. Öksüz bildiride şu 
görüşlere yer verdi: “Vatanımızın, 
ülkemizin birlik ve bütünlüğüne 
kasteden 15 Temmuz darbe girişi-
mini bir yıldönümünde daha şiddet-
le lanetliyor, hain işbirlikçi zihniyeti 
tüm detayları ve uzantıları ile birlik-
te tel’in ediyoruz. Milletin silahlarını 
millete doğrultan, milletin evlatları-
nı birbirine düşman kılmayı amaç-
layan ve bu vatanın evlatlarını şehit 
ederek her türlü mel’un hareketi 
mubah görecek kadar alçalan FETÖ 
mensuplarının ve her türlü terör or-
ganizasyonunun karşısında dimdik 
ayakta, sivil yönetimin yanındayız.”

BU TOPRAKLARI VATAN YAPAN; 
ÇANAKKALE’DİR, 15 TEMMUZ’DUR

15 Temmuz’da millete ve mil-
letin temsilcilerine namlu yönel-
tenler, haince bir işgal girişiminde 
bulunarak milletin iradesine ipotek 
koymak isteyenler, yerli ve yabancı 
işbirlikçileri ile birlikte bu vatanın ve 
milletin değil, haçlı zihniyetinin tara-
fıdır. Batı’nın ülkemize ve temsil et-
tiğimiz değerlere karşı açtığı bu sa-
vaş ise, yeni bir Haçlı saldırısıdır. 15 
Temmuz işgal girişimine karşı Batı 
ülkelerinin yönetici nezdinde ta-
kındığı umarsız ve olumsuz tutum, 
milletimizin asil direnişini küçüm-
seyen tavrı asla kabul etmiyoruz. 
15 Temmuz, milletimizin tarihinde 
FETÖ açısından kara bir leke, sivil 
direniş açısından şanlı bir sayfadır. 
Batı, 15 Temmuz işgal girişimine 
karşı takındığı tavırla demokraside 
de iki yüzlülüğünü tescillemiştir. Bu 
toprakları bize vatan yapan Çanak-
kale, Milli Mücadele şehitlerimizle 
birlikte 15 Temmuz’da bir kez daha 
bize bu toprakların nasıl ve ne paha-
sına vatan olduğunu yaşatan şehit-
lerimizin; vatanın, dinin ve mukad-
desatın bekçisi evlatlarımızın ruhu 
şad olsun. Şehitlerimizin canına 

kast eden, vatan toprağını yerli ve 
yabancı işbirlikçileriyle birlikte peş-
keş çekmek niyetini güden, şerrin 
ve şeytanın askerlerine ise ebediyen 
lanet olsun. Bu vatan milletindir. Bu 
ülke 80 milyon vatandaşımızındır. 
Bu devlet hepimizindir. Bu toprak-
lar, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, 
Zaza’sıyla, Arap’ıyla bu topraklara 
can feda edenlerin, kan verenlerin, 
bu vatana canından geçerek bağla-
nanlarındır.

Tarih boyunca hiçbir güçlüğün 
bizi yıldıramadığı gibi bugün de 
yılmıyor, korkmuyor, vatanımızı ve 
irademizi savunuyoruz. Hainlerin 
değil; Başkomutan sıfatıyla, seçilmiş 
başkan olarak milletin iradesini tem-
sil eden Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçilmiş 
vekillerimizin, bombalarla yıkılmak, 
sindirilmek istenen fakat birlik ve 
bütünlük içinde dimdik ayakta du-
ran gazi meclisimizin ve milli irade-
nin sonuna kadar yanındayız.

17-25 Aralık’ta ve 15 Tem-
muz’da yaşananlar 28 Şubat’ın de-
vamıdır. 28 Şubat ile 15 Temmuz 

ikiz kardeştirler, ruh ikizidirler. Mil-
letimiz bu türden her türlü operas-
yonun farkındadır ve basiretli tavrı 
ile bundan sonra da oynanan oyun-
ların farkında olacaktır. Tarihin her 
döneminde olduğu gibi, milletin ter-
cihine ipotek koymaya kalkışanlara 
aziz milletimiz asla izin vermeye-
ceğini 15 Temmuz’da bir kez daha 
göstermiştir. Bundan böyle de bu 
türden her girişim, karşısında aziz 
vatanımızın özbeöz evlatlarını bula-
caktır. 15 Temmuz bu açıdan tüm 
dünyaya sağlam, dik, diri bir duru-
şun mesajını net olarak vermiştir.  
15 Temmuz; yeniden, bir kez daha 
dirilişimizin ve hak-batıl mücade-
lesinde safları sıklaştırarak direnişi-
mizin, yeni Türkiye’yi inşa ve ihya 
etme azmimizin sembol tarihidir. 15 
Temmuz ruhunun her daim dimdik 
ayakta duracağına olan inancımız 
tamdır. Bu ruha ilişmek isteyen her 
türlü iç ve dış mihraklar, asla bu 
ruhu bozamayacak, bu ruhu yaşa-
mamıza ve nesiller boyunca yaşat-
mamıza engel olamayacaktır. 

İslamofobiyi de tetikleyen dış 

destekli FETÖ vb. her türden hare-
ket, milletimiz birlik ve beraberliğini 
koruduğu sürece asla istediği sonu-
ca ulaşamayacaktır. Avrupa’da son 
yaşanan terör olayları da, terörün er 
ya da geç kendi destekçilerini vura-
cağı gerçeğini bir kez daha göster-
miştir. İslamofobi, Avrupa için bir 
çıkış yolu değil, bir çıkmaz sokaktır 
ve Avrupa’nın kendi ayağına sıktığı 
kurşundur” diye konuştu. 
İMAM HATİPLİLER OLARAK MİLLETİN 

VE MİLLİ İRADENİN YANINDAYIZ
Öksüz, “15 Temmuz’dan bu 

yana, süreci ve yapılan ihaneti 
tüm sulandırma çabalarına, ihane-
ti örtbas etme ve gözden düşürme 
gayretlerine, dış güçlerle kurulan 
her türlü irtibat ile 15 Temmuz ve 
milli iradeye yapılmak istenen tüm 
sabotajlara, kurulmak istenen tüm 
tuzaklara rağmen; sağduyumuzla, 
vatan ve millet aşkımızla, tüm dar-
belere dur diyecek enerjimizle sivil 
toplum ve İmam Hatipliler olarak 
milletin ve milli iradenin temsilcile-
rinin yanındayız.

Aziz vatanımız, bu toprakla-
rın necip insanları, kardeşliğimiz, 
birlikte yaşama arzumuz ve milli 
irade üzerinde oynanmak istenen 
tüm oyunların farkındayız. Tüm bu 
oyunları bozana, bu hainler temiz-
lenene kadar milletimiz, yeri geldi-
ğinde meydanlarda, yeri geldiğinde 
seccadesinin başında, yeri geldiğin-
de ise işinin başında, ailesinin yanı 
başında ve hatta gerekirse savaş 
meydanında cansiperane milli irade 
nöbetini sürdürecektir. Bu irademi-
ze asla ipotek koymalarına izin ver-
memeliyiz, vermeyeceğiz. Vatanı-
mıza göz diken, harim-i ismetimize 
el uzatan bu hainlerin bir an önce 
gereken en doğru cezaları almaları 
gerekmektedir. Dünyaya örnek bir 
tavırla, vatan sevgisi nasıl olurmuş, 
irade nasıl savunulurmuş ve nasıl 
dik durulurmuş gösteren bu aziz 
milletin bir ferdi olmaktan, bu mille-
te hizmet üreten bir STK olmaktan 
dolayı onur duyuyoruz” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

‘Gençliğimize güvenmemiz gerekiyor’

Türkiye İmam 
Hatipliler Vakfı Genel 
Başkanı Ecevit Öksüz

Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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İş dünyasının önemli isimlerinden 
Konsan Makine’nin Sahibi 

Mehmet Polat, Muzaffer Polat ve 

Özhonsan Makine’nin Sahibi Celal Polat’ın 
anneleri, 

Özhonsan Makine’nin Sahibi 

Salim Polat’ın 
babaannesi,

Fatma POLAT’ın

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

Kardeşler Elektirik Firma sahibi 

Veli Özbuğday’ın 
yeğeni, 

Kadriye 
ÖZBUĞDAY’ın

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

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ GAZETESİ

İş dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Mehmet, Muzaffer ve Celal Polat’ın 
annesi, Salim Polat’ın babaannesi Fatma Polat, 94 yaşında Hakk’a yürüdü

Fatma Polat, Hakk’ın
rahmetine kavuştu

Konya iş dünyasının önemli 
isimlerinden Konsan Makine’nin 
Sahibi Mehmet Polat, Muzaffer 
Polat ve Özhonsan Makine’nin 
Sahibi Celal Polat’ın anneleri; Hid-
rometal Hidrolik Pres Sanayi’nin 
sahibi Salim Polat’ın babaannesi 
Fatma Polat, hayatını kaybetti. 

94 yaşındaki merhume Fat-
ma Polat’ın kısa bir süre önce 
rahatsızlandığı ve sonrasında ha-
yata gözlerini kapadığı öğrenildi. 
Merhume’nin cenazesi İstiklal 
Mahallesi İstiklal Mezarlığı’nda 
öğlen namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından se-
venlerinin omuzlarında taşınarak 
dualar eşliğinde aile kabristanına 

defnedildi. Polat ailesi de evlerinin 
önünde kurulan taziye çadırında 
taziyeleri kabul etti. Merhume 
Fatma Polat’a Allah’tan rahmet, 

Polat ailesi başta olmak üzere se-
venleri ve yakınlarına başsağlığı 
ve sabır dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Kadriye Özbuğday 
dualarla defnedildi

Kardeşler Elektirik Firma sahibi Veli Özbuğday’ın yeğeni Kadriye 
Özbuğday’ın vefat etti. Merhume Özbuğday, dualarla defnedildi

Kardeşler Elektirik Firma sahi-
bi Veli Özbuğday’ın yeğeni Kadri-
ye Özbuğday 17 yaşında vefat etti. 
Merhume Kadriye Özbuğday cena-
zesi cumartesi günü öğlen nama-
zına müteakip Muradiye Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Ulurmak Mezarlığına defnedildi. 
Özbuğday ailesini acili günlerinde 
akrabaları,dostları ve sevenleri yal-
nız bırakmadı. Merhume Kadriye 
Özbuğday’ın cenazesini eski Konya 
İl Müftüsü Şükrü Özbuğday kıldırdı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhume 
Kadriye Özbuğday’ya Allahtan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
n SAMİ KAYALAR
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Ahmet Yaşar sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Gürbüz ailesini 
mutlu günlerinde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı 

KONFİAT İşletme Sahibi Nuh Altuntaş oğlu Fatih ile Şerife-Selami 
Korkut çiftinin kızı Sevilay ömür boyu mutluluk için ‘evet’ dedi

Gürbüz ailesi sünnet 
mutluluğu yaşadı 

Ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ dediler

Melike- Mehmet Emin Gürbüz 
çiftinin oğulları Ahmet Yaşar sün-
net olarak erkekliğe ilk adımı attı. 
Pelitli Bahçe Restoran-Kır Düğün 
Bahçesinde gerçekleştiren sünnet 
törenine Gürbüz ailesinin büyük-
leri, akrabaları, yakınları, sevenleri, 
dostları ve çok sayıda davetli katıl-
dı. Gürbüz ailesi, gelen misafirlerini 
tek tek karşılayarak tebrikleri kabul 
etti. Sünnet merasiminde davetli-
lere geleneksel Konya düğün pilavı 
ikram edildi. . Yenigün Gazetesi ola-
rak Ahmet Yaşar Gürbüz’e geçmiş 
olsun der, Melike ve Mehmet Emin 
Gürbüz  çiftini tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONFİAT İşletme Sahibi Nuh 
Altuntaş oğlu Fatih’i evlendirdi. Şe-
rife-Selami Korkut çiftinin kızı Sevi-
lay ile Nuh-Asiye Altuntaş çiftinin 
oğlu Fatih dünyaevine girdi. 

İkoniaGarden Düğün ve Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen düğün 
merasimine Altuntaş ve Korkut ai-
lelerinin sevenleri, dostları ve yakın-
ları katıldı. Düğüne katılan davetli-
lerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul 
eden Altuntaş ve Korkut aileleri 
kendilerine geleneksel düğün pila-
vı ikramında bulundu. Mutlulukları 
gözlerinden okunan genç çift ise se-
venleri ve yakınları ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.  

Yenigün Gazetesi olarak Sevilay ve 
Fatih çiftine ömür boyu mutluluk, 
Korkut ve Altuntaş ailelerine ise 

‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiyo-
ruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’nün kızı Sevde hayatını, Zahid Aydın ile 
birleştirdi. Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı

Mutluluğunuz daim olsun

Raziye- Memiş Kütükcü çiftinin 
kızları Sevde ile Suna- İbrahim Ay-
dın çiftinin oğlu Mehmet Zahid dü-
zenlenen düğün ve nikah töreni ile 
dünya evine girdi. Umman Sadem 
Usta Düğün Salonu’nda gerçekleş-
tiren düğün törenine Vali Yakup 
Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Konya Ticaret Odası Başka-
nı Selçuk Öztürk, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay,   AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Selçuklu  Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-

tunyaldız, AK Parti Önceki dönem 
Konya Milletvekilleri Kerim Özkul, 
Hüsniye Erdoğan ile oda başkanla-
rı, STK temsilcileri,rektörler Kütük-
cü ve Aydın ailelerin akrabaları ile 
çok sayıda davetli katıldı. Kütükcü 
ve Aydın aileleri misafirleri kapıdan 
karşılayarak hayırlı olsun dileklerini 
kabul ettiler.Çiftin nikahını Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay kıydı.  Nikahın ardından 
misafirlere geleneksel Konya düğün 
pilavı ikram edildi. Yenigün Gazetesi 
olarak  genç çifte mutluluklar diler, 
Kütükcü ve Aydın ailelerini tebrik 
ederiz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya Mesleki Teknik Lisesi makine Teknolojisi Alanından 10 öğrenci 3 hafta boyunca Almanya’da staj 
yapacak. Öğrencilerin burada edindikleri bilgi ve birikim bölge sanayisine katkı da bulunacak 

Bölge sanayisi 
tecrübe kazanacak

Konya Mesleki Teknik Lisesi 
makine Teknolojisi Alanından 10 
öğrenci, Endüstriyel Kalıp Dalı öğ-
retmenlerinden Ali Dal ve Okul 
Müdürü Hasan Demirbağ’ın deste-
ğiyle hazırlanan proje kapsamında 3 
hafta boyunca Almanya’da staj ya-
pacak. 2 Temmuz’da başlayan staj 
çalışmaları, 21 Temmuz’da sona 
erecek. Öğrenciler staj sayesinde 
endüstriyel mutfak ekipmanları 
yapımını öğrenerek ve uygulaya-
rak teknolojik anlamda kendilerinin 
geliştirecek ve Bölge Sanayisinde 
bulunan 20 civarındaki bu sektör-
de kalifiye eleman olarak çalışacak. 
Böylece Almanya’da edindikleri bil-
gi ve birikimlerini bölge sanayisine 
kazandırarak katkıda bulunacaklar. 
Ayrıca bu projenin uygulanması so-
nucunda Konya Mesleki Teknik Li-
sesi öğrencileri, Stratejik düşünme, 
organize olabilme, yeniliğe açıklık, 
uyum sağlama, araştırmacı olma, 
kişiler arası ilişki kurma, özgüven 
becerilerinin geliştirilmesi ve prob-
lem çözme yeteneklerinin geliştiril-
mesi gibi uyum becerilerini de ge-
liştirmiş olacaklar. 

ÖĞRENCİLER BİLGİ VE 
TECRÜBE SAHİBİ OLACAK

Almanya’daki 3 haftalık staj sü-
reci boyunca öğrenciler önemli bir 
deneyim kazanacaklar. Öğrenciler 
zaman kullanımını en aza indirerek 
zaman israfının önlenmesi, mamul 
ve hizmet kalitesinin arttırılması, 
verimlilik için gerekli koordinasyo-
nun sağlanması, süreçlerde sürekli 
iyileşmenin sağlanması, müşteri 

memnuniyetinin sağlanması, dil 
yeteneklerinin geliştirilmesi gibi ko-
nularda bilgi ve birikim kazanarak 

önemli bir deneyim elde edecekler. 
BÖLGE SANAYİSİNE KATKI

Öğrencilerin Almanya’daki bil-

gi ve birikimleri Konya’ya dönün-
ce bölge sanayisine büyük katkı 
sağlayacak. Almanya’da kullanılan 
endüstriyel mutfak ekipmanları ya-
pımını yerinde  görerek ve uygula-
yarak k bölge sanayisindeki büyük 
bir boşluğun doldurulması adına 
büyük bir adım atılmış olacak.  Öğ-
rencilerin Almanya’da edindikleri 
bilgi ve becerilerini bölge sanayisine 
aktararak bölge sanayimizin de ge-
lişmesine katkı sağlamış olacaklar. 
Ayrıca mezun olduktan sonra bu 
sektörde kalifiye eleman olarak is-
tihdam edilerek sektörde belirli ka-
demelere gelerek sektörlerin ileriye 
dönük gelişimine katkı vermeleri 
hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin 
staj sonrası alacaklarıEuro Pass Bel-
gesi ile bu alanda yurt dışında istih-
dam kolaylığı elde edecekler. 
n ONUR KALKAN

‘Cumhurbaşkanını halkın 
seçmesi darbeyi önledi’

Türk milletinin destanlarından 
birisi olarak tarihe yazılan 15 Tem-
muz ile ilgili olarak Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesinde bir konfe-
rans düzenlendi. 

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi tarafından 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü Prog-
ramı’’ çerçevesinde bir konferans 
düzenlendi. Ankara Kriz ve Siyaset 
Araştırmaları Merkezi (ANKA-
SAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Seyfettin Erol’un konuşmacı olarak 
katıldığı konferansa, KGTÜ Rek-
törü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Kürşat Güleş ile akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Şehitler için 
saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan programın açılış konuş-
masını Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş yaptı. 

Rektör Çökmüş, “Ülkelerde as-
keri darbe ne kadar çoksa o ülke sis-
temini tam oturtamamış demektir. 
15 Temmuz’dan önceki ihtilaller 
başarıya ulaştı. 15 Temmuz kalkış-
masının başarıya ulaşamamasında 
en büyük etken cumhurbaşkanını 
halkın seçmiş olmasıdır” diye ko-
nuştu.  Konferansta konuşan AN-
KASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Seyfettin Erol, “Büyük Türkiye’nin 
İnşa Sürecinde 15 Temmuz Dar-
besi ve Dış Dinamiklerin Boyutu” 
başlığı ile verdiği konferansında, 
15 Temmuz’un neden yapıldığını 
anlattı. Prof. Dr. Mehmet Seyfettin 
Erol, “15 Temmuz’dan sonra 16 
Nisan’da referandumla ülkemizin 
yönetim sistemi değişti, 27 Ha-
ziran’da Türkiye Rusya arasında 
normalleşme ilişkileri başladı. 16 
Nisan’da Türkiye sistem bazın-

da dönüşüm sürecine halk onay 
verdi. Bu onay, 1946’dan itibaren 
ABD’nin Türkiye’ye dayattığı sis-
temin reddiydi. Devlet bazında 
Yeni bir sisteme geçeceğini tüm 
dünyaya duyurdu. Türkiye bunu 
yaparken Rusya faktöründen vaz-
geçmedi. Hiçbir darbe durduk yere 
olmuyor. Türkiye’deki darbeler 
Batı ile ilişkilerin gerçek anlamda 
bir sıkıntıya düştükten sonra, Rus 
dengesini tekrar dış politikasına 
oturtma girişimi sonrasında ken-
disini gösteriyor. Kıbrıs Barış Hare-
katı sonrası Türk Amerikan ilişkile-
ri bitti, ta ki 12 Eylül’e kadar. 1959 
- 1960’dan sonra Türkiye Rusya’ya 
yakınlaşınca darbe oldu. 15 Tem-
muz’da her şey bitmedi. Türki-
ye, NATO gözünde artık riskli bir 
ülkedir. NATO o gece Türkiye’yi 
riskli ülke ilan etti. Çünkü içeride 
beklemediği bir durumla karşılaştı. 
ABD, yeni Türk devletini tanımaya 
çalışıyor. 15 Temmuz ile birlikte 
tehlike geçmiş değil. Büyük Orta-
doğu projesini gerçekleştirmeye 
çalışıyorlar. Bu savaşın daha orta-
sındayız. Orta Asya, Güney Asya 
hattına doğru yayılacak bu savaş. 
Bu alçak oyunlarla nasıl mücadele 
edileceğini Türkiye öğrendi. Silahı-
mızı artık kendimiz üretiyoruz. 15 
Temmuz’da bir şeyler test edildi. 
Son barutlar kullanılmadı. Algı 
operasyonları devam ediyor. En 
temelinde de başarısız devlet for-
mülünü uyguluyorlar. Ama Tür-
kiye bütün bunları da atlatacak, 
kararlı bir şekilde yürüyüşüne de-
vam edecek” diye konuştu.  Kon-
ferans sonrası, ANKASAM Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’a 
günün anısında bir hediye takdim 
edildi.
n HABER MERKEZİ

Sınır Kartalları’ndan şehit arkadaşlarına vefa
Şırnak Siyahkaya Sınır Kartal-

ları Grubu, Şırnak’ta 24 yıl önce 
şehit olan Konyalı Seyit Ali Gür’ün 
ailesini ziyaret etti. Türkiye’nin dört 
bir tarafından Konya’da buluşan 
Sınır Kartalları Şehit olan Seyit Ali 
Gür için mevlid-i şerif okuttu. Ai-
lesi ziyaret etti. Ziyaret kapsamın-
da Türkiye’nin dört bir tarafından 
gelen asker arkadaşları Konya’nın 
tarihi ve turistlik mekanlarına gez-
me imkanı buldu. Şırnak’ta 27 yıl 
önce görev yapan   Siyahkaya Sınır 
Kartalları Grubu ismini veren asker 
arkadaşları her yıl bir Konya’da top-
ranarak  hem eski günleri yâd edi-
yor hem de ebediyete intikal etmiş 
silah arkadaşları için dua ediyor.  
Şırnak Siyahkaya Karakolu’nda bir-
likte görev yapmış askerler, görev 
aldıkları süre içerisinde şehit olan 
arkadaşlarının şehirlerine yılda 1 
defa gelerek onların ailelerine zi-
yarette bulunuyorlar. Ilgın Yuka-
rıçiğli’deki Şehit Seyit Ali Gür için 

Konya’ya gelen tertipler, 2 gün bo-
yunca bir araya gelmenin mutlulu-
ğunu yaşadı. 120 kişilik kafile halin-
de şehrimize gelen Sınır Kartalları, 
ilk önce Mevlana Müzesi’ni ziyaret 
etti. Asker arkadaşları ve tüm şehit-
ler için dua ettiler. 

ŞEHİT OLAN ARKADAŞLARIMIZI 
VE KOMUTANLARIMIZI 
UNUTTURMUYORUZ 

1994 Nisan ayında  görev yap-
tığı Şırnak Siyahkaya’da şehit olan 
Seyit Ali Gür ‘ü 24 yıldır unutma-
dıklarını belirten Konya’da Adliye 
Taksi’de çalışanı ve grup sözcüsü  
Ali Kızıler, “1993 yılında askere 
gittim 1994 yılında 18 Nisan’da ak-
şam saat 17:00’da Yukarı Çiğil’de 
bir şehit verdik. Bu arkadaşımıza 
her sene mevlit okutturuyoruz. 
Konya’da ev sahipliği ben yapıyo-
rum. Arkadaşlarımız Türkiye ge-
nelinden Konya’ya geliyorlar. Kon-
ya’da iki gün boyunca Konya’nın 
tarihi ve turistlik mekanlarını ge-

ziyoruz. Bizler bu vatan için  şehit 
olan  Seyit Ali Gür’ün asker arka-
daşlarıyız. Bu etkinliğimize ailele-
rimiz ile birlikte katıldık. Toplamda 
120 kişiyiz. Şehitlerimizi siyahkaya 
askerleri olarak ziyaret ediyoruz. 
Her yıl Konya’da gerçekleştirdiği-

miz mevlit ile arkadaşımız Seyit Ali 
Gürü anıyoruz. Yine Denizlili şehi-
dimiz Hüseyin Kuş var onu da her 
yıl mezarını ziyaret ederek, mevlit 
okutuyoruz. Yine aynı zamanda 
bölük komutanımız şehit oldu. O 
da İstanbul’da. Ercan Şahin komu-

tanımız. Komutanımız da Edirne 
şehitliğinde. Komutamızı  da her yıl 
askerler olarak 20-30 kişilik gruplar 
ile ziyaret ediyoruz. Şırnak Siyakka-
ya’da askerlik yaparken şehit olmuş 
arkadaşlarımızı unutturmuyoruz ve 
ailelerini ziyaret ediyoruz. Askerle-

rimiz bizim her şeyimiz bu toprak-
lar için canını ortaya koyan tüm as-
kerlerimizden Allah razı olsun” diye 
konuştu. Şehit Hüseyin Kuş’un ba-
bası Osman Kuş’da bir oğlunu kay-
bettiği ancak, binlerce oğlu olduğu-
nu ifade ederek, “Şırnak’ın Silopi 
ilçesinde Ercan Şahin Sınır Karako-
lu’na yapılan hain saldırı sonucu şe-
hit olan Sarayköylü Şehit Hüseyin 
Kuş’un babasıyım. Oğlumun asker 
arkadaşlarının hepsinden Allah razı 
olsun. Ben bir oğlumu kaybettim. 
Binlerce evlat buldum. Şükürler 
olsun. Oğlum için her yıl organize 
ettiğim mevlit programlarına sa-
ğolsun arkadaşları her yıl katılarak 
bizleri yalnız bırakmıyorlar. Şehit-
ler ölmez vatan bölünmez. Rabbim 
tüm şehitlerimizin mekanını cen-
net eylesin” diye konuştu. Asker 
arkadaşları Ilgın’a giderek Seyit Ali 
Gür’ün mezarını ve ailesini ziyaret 
etti, Mevlid-i Şerif okuttu. 
n  MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Mesleki Teknik Lisesi makine Teknolojisi Alanından 10 öğrenci, hazırlanan 
proje kapsamında Almanya’da staja başladı. Öğrenciler bu sayede endüstriyel 

mutfak ekipmanları yapımını öğrenecek, bu bilgiyi Konya’ya taşıyacaklar.



RPS

Kız milli takımı 
ilk maçında yenildi

U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyo-
nası’nda ilk maçlar oynandı. Açılış maçında İsviçre ile 
Hırvatistan kız milli takımları karşı karşıya geldi. Bu mü-
cadeleden İsviçre 4-1 galip ayrıldı. Günün ikinci maçında 
ise ev sahibi Türkiye, Ukrayna ile karşılaştı. Kıran kırana 
geçen ve ilk yarısı 1-1 sona eren maçı Ukrayna, son bö-
lümlerde bulduğu gol ile 2-1 kazandı. Türkiye Milli Ta-
kımı, karşılaşmaya ’15 Temmuz’u unutmayacağız’ yazılı 
bir pankart ile çıktı. Türkiye Kız Milli Takımı, ikinci maçını 
yarın saat 20.00’de Hırvatistan ile oynayacak.
n SPOR SERVİSİ

‘Organizasyonlarda 
çok tecrübeliyiz’

U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 
öncesi düzenlenen basın toplantısına Konya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz de katıldı. Burada 
açıklamalarda bulunan Ersöz, “Bundan iki yıl önce Türki-
ye’nin uluslar arası standartlar ilk hokey sahası Konya’da 
yapılmıştı. Bu sahanın yapılmasından sonra liglerimiz 
ve takımlarımız oluştu. Biz daha önce hokeyi çok tanı-
mıyorduk. Bir branşı tanımak için tesisler çok önemli. 
Bu anlamada bütün yetkililere teşekkür ediyorum. İlk 
defa biz Hokey Avrupa Şampiyonası ilimizde organize 
ediliyor. Burada başkamızı müsterih olsun. Konya or-
ganizasyonlar konusunda çok tecrübeli. Her sene birçok 
uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ve bu 
organizasyonlar hiçbir memnuniyetsiz yaşamadık. Bu or-
ganizasyonda Türk milli takımımıza başarılar diliyorum. 
Ama her şeyden önce Fair – Play ruhu ile kazansız belasız 
geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Ayşegül ve Dilara 
bronz madalya aldı

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde devam eden Gençler 
Dünya Halter Şampiyonası’nda Konya TOHM sporcusu 
53 kiloda Ayşegül Çakın ve Konya TOHM sporcusu 75 
kiloda Dilara Narin dünya üçüncüsü oldu. Konya Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 
“Sporcumuz Dilara Narin ve Ayşegül Çakın’ı tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi. Ay-
şegül Çakın, Akdeniz Oyunları’nda başarılı performansı 
ile dikkatleri üzerine çekmişti.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 15 temmuz açıklaması
Atiker Konyaspor yönetimi 15 Temmuz 

hain darbe girişimi ve milletin bu kalkışma kar-
şısındaki kahramanca mücadelesinin yıl dönü-
münde bir açıklama yayınladı.

Atiker Konyaspor yönetiminden yapılan 
açıklamada, “15 Temmuz 2016’da gece saat-
lerinde başlayan ihanet girişiminde tanklarla 
uçaklarla aziz milletimizin üzerine bomba, mer-
mi yağdıran hainler demokratik hayatı kesintiye 
uğratmak istemiş, hunharca ve alçakça saldırı-
lar düzenleyerek milletin iradesini esir almaya 
çalışmışlardır. Ancak ülkesini canı pahasına 
seven, vatanın her bir karış toprağını aziz bilen, 
kahraman milletimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz 
şer çetesinin karşısına hiç beklemedikleri bir 
direnç ve azimle karşı durmuş, tarihte benzeri-
ne az rastlanacak büyük ve yeni bir destanı hep 
birlikte yazmışlardır. 

Tüm tehditlere ve tehlikelere rağmen dev-
letimizin kararlığı, milletimizin iradesi bu girişi-
mi başarısız kılmış, darbecilerin helikopterleri, 

tankları, topları, uçakları, silahları hiçbir işe ya-
ramamış, bombaların karşısında korkmadan, 
yılmadan, yıkılmadan gösterilen dik duruş, 
nesiller boyunca takdirle anlatılacak bir kahra-
manlık hikâyesine dönüşmüştür.

15 Temmuz Gecesi yaşananlar sadece dar-
be heveslilerine değil, tüm dünyaya büyük bir 
ders olmuştur. Ülkemiz tarihinde ilk kez silahlı 
bir darbe teşebbüsü, bizzat milletimiz tarafın-
dan engellenmiştir. Bu dik duruşun karşılığında 
cennet vatanımızı canları pahasına savunan 
yüzlerce kahraman, yiğit, cesur insanımız şe-
hadet mertebesine ulaşmış, binin üzerinde 
vatandaşımız yaralanmıştır. 15 Temmuz Desta-
nı’nın 2. sene-i devriyesinde aziz şehitlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa 
diliyor, Atiker Konyaspor Kulübü olarak, camia-
mızın dün olduğu gibi bugün ve her daim devle-
timizin ve milletimizin bekası için top yekün ha-
zır bulunacağını gururla ifade ediyoruz” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Hokey heyecanı 
Konya’da başladı

Çim hokeyi heyecanı Konya’da başladı. U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 
C3 Konya’da start aldı. Şampiyona öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Hokey 

Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ev sahipliğini en iyi şekilde yapmak istediklerini belirtti

U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa 
Şampiyonası C3 Konya’da başladı. Türkiye 
Hokey Federasyonu Konya’daki organi-
zasyonla alakalı olarak bir basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıya Türkiye Hokey Fede-
rasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye 
Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mustafa Arslan, Mehmet Yaman ve Bayram 
Yüksel, Konya Gençlik Hizmetleri Ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz, Konya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri İb-
rahim Karabacak, Türkiye Spor Yazarları 
Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez 
ve basın mensupları katıldı. Hokey Federas-
yonu Başkanı Sadık Karakan, basın toplantı-
sında hokey branşı hakkında bilgi verirken, 
Konya’daki olan şampiyonada en iyi şekilde 
ev sahipliği yapmak istediklerini vurguladı. 

BİRÇOK BRANŞIN ÖNÜNE GEÇTİK
Türkiye’de son zamanlarda hokey 

branşının ilgi görmeye başladığını ve üst 
üste başarılar elde ettiklerini ifade eden 
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sa-
dık Karakan, “Ben öncelikle hokey hak-
kında bilgi vermek istiyorum. 110 senedir 
olimpiyatlar kesintisiz yer alan ve yine 
olimpiyatlarda en çok seyirci toplayan ilk 
üç branş arasında yer alan hokey ülke-
mizde henüz genç olmasına rağmen çok 
hızlı bir şekilde gelişiyor ve uluslar arası 
arenada ülkemizin adından sıkça söz etti-
riyor. Bütün bu başarıların neticesinde de 
ülkemize bu şekilde organizasyonlar ge-
liyor. Genç olmasına rağmen ülkemizde 
daha uzun süre yapılan branşların önüne 
geçmiş vaziyette. Bu başarılı çalışma el-
bette sadece federasyonumuza ait değil. 
Biz kendi başımıza bir şey yapamıyoruz. 
Hokeyin gelişmesinde ve yaygınlaş-
masında yine sporu seven bir cumhur-

başkanımız, bunun spor bakanlığına ve 
teşkilatlarımız yansıması, gençlik ve 
spor bakanlarımızın desteği, spor genel 
müdürlüğü teşkilatının hokeyi sevmesi, 
gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri-
nin desteği ile hokey gelişiyor” dedi.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK
Genç bir federasyon olmalarına rağmen 

başarılı işler yaptıklarını belirten Sadık Kara-
kan, Konya’da şampiyon olmak istediklerini 
söyleyerek, “Dün başlayan U18 Kız-Erkek 
Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası’n-
da bizim hassasiyetlerimizden bir tanesi, 
diğer ülkelerden gelen misafirlerimize en 
iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek. Sportif 
açıdan bakıldığında sporcu kardeşlerimiz 
ve antrenörlerimiz ay yıldızlı bayrağımızı en 
iyi şekilde temsil edeceklerdir zaten. 15 gün 
önce kız ve erkek milli takımlarımız Güney 
Doğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası’nda na-

mağlup şampiyon olarak ülkemize döndüler. 
Konya’daki şampiyonada da hedefimiz tabi 
ki şampiyon olmaktır” ifadelerini kullandı.

KONYA’DAN MEMNUN AYRILSINLAR
Konya’daki organizasyonda diğer ül-

kelerden gelen misafirleri en iyi şekilde 
ağırlamak istediklerini dile getiren Sadık 
Karakan, “Bizim istediğimiz buraya gelen 
sporcular, antrenörler, hakemler, federas-
yon görevlileri, ülkelerine dönerken, ülke-
mizden ve hoşgörünün dünyadaki başkenti 
Konya’dan memnuniyetle ayrılsınlar. Zaten 
ülkemizle ilgili hak etmediğimiz birçok kara 
propaganda yapılıyor. Biz, onları utandıra-
cak güzel işler yapmak istiyoruz. Bu yüzden 
aylardır buradaki organizasyonla alakalı 
bize destek veren herkese teşekkür ediyor. 
Şükranlarımızı arz ediyoruz” diyerek sözle-
rini sonlandırdı.
n MUHAMMED SAYDAM

Atiker Konyaspor Bolu kampını tamamladı TSYD’den Konyaspor yönetimine ziyaret

2018-2019 Sezonu hazırlıklarını 
4 Temmuz’dan bu yana Bolu’nun Ge-
rede İlçesi’nde yaptığı kamp ile sür-
düren Atiker Konyaspor, dün sabah 
saatlerinde yaptığı antrenmanla 12 
gün süren hazırlıklarını tamamladı. 

Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
yapılan antrenmana tedavilerine de-

vam edilen Selim Ay, Abdou Razack 
Traore, Musa Araz ve Vedat Bora’nın 
yanı sıra, Dünya Kupası final maçı 
için FİFA’nın davetlisi olarak Rus-
ya’ya giden Samuel Eto’o katılmadı. 
Oyuncular koşu ve ısınma hareketleri 
ile başlayan, tempolu koşu ve 5’e 2 
ile devam eden antrenmanı çift kale 
maç ile tamamladı.

 Atiker Konyaspor, 12 gün süren 
birinci etap Bolu hazırlık kampında 
20 antrenman yaparken, bir hazırlık 
maçı oynadı. Yeşil beyazlılar özel 
maçta karşılaştığı Romanya Liga 1 
takımlarından CSM Politehnica Ia-
şı’yı Yatabare ve Fofana’nın golleriy-
le 2-0 mağlup etmişti. 
n SPOR SERVİSİ

TSYD Konya Şube Başkanı Mu-
rat Dönmez ve beraberindeki heyet 
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üye-
lerine “hayırlı olsun” ziyaretinde 
bulundu.

Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda yer alan kulüp idari binasın-
da gerçekleşen nezaket ziyaretinde 
Başkan Hilmi Kulluk’un yanı sıra 
Başkan Yardımcıları Celalettin Yıl-

maz, Zahir Renklibay, As Başkan 
Mehmet Günbaş ve Kurumsal İleti-
şimden Sorumlu As Başkan Recep 
Çınar hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Hil-
mi Kulluk,tek düşüncelerinin Atiker 
Konyaspor’u marka haline getirmek 
olduğunu, bunun için de herkesten 
ve her kesimden destek bekledik-
lerini söyledi. Atiker Konyaspor’un 
şehir için önemli bir kurum olduğu-

na  dikkat çeken Başkan Hilmi Kul-
luk, transfer çalışmalarının devam 
ettiğini bildirdi.  TSYD Konya Şube 
Başkanı Murat Dönmez ise Konya 
basını olarak her zaman takımın 
yanında olduklarını, bundan sonra 
aynı şekilde takıma katkı vermeye 
devam edeceklerinin altını çizdi.  
Başkan Murat Dönmez günün anı-
sına Başkan Hilmi Kulluk’a plaket 
takdim etti. n SPOR SERVİSİ




