
‘SURİYELİLER DE 
KURALLARA UYMALI’

Başkan Ahmet Çal:

Elektrikli bisikletlere getirilen plaka ve ehliyet zorunluluğu 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Motosiklet ve 
Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ahmet Çal, Suriyelileri 
kurallara uymaya çağırdı. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Polisimiz ülkemizi
felaketten kurtardı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekre-
ter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı, 5 DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale 

getirerek Konya’da olası bir terör saldırısının 
yaşanmasını engelleyen Konya polisini tebrik 

etti.  n HABERİ SAYFA 6’DA

15 Temmuz ruhunu
yansıtan önemli sergi

İttifak Holding, ressam ve çizer Şafak 
Tavkul’un darbecilere karşı direnmek için 

Çengelköy’de sokağa çıktıktan sonra yanın-
daki deftere tanık olduğu olayları çizmesiyle 
oluşturduğu eserlerin sergisine ev sahipliği 

yapıyor.   n HABERİ SAYFA 17’DE

Akaryakıtta ‘Mobil’ kolaylık MotoBosna, Bosna’da buluştu 12 yıl çalıştı, birinci oldu

Aykut Ünlüer Petrol İşletme 
Sahibi Volkan Ünlüer, 
müşteri memnuniyetine ve 
kaliteye önem verdiklerini 
belirterek, bu kapsamda 
sürekli yenilendiklerini dile 
getirdi. 

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
organizasyonundaki 
MotoBosna ekibi, 4 günlük 
kara yolculuğunun ardından 
Bosna Hersek’e ulaşarak 
Srebrenitsa’daki anmalara 
katıldı. 

Meram Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden Fulya Akkaya, 
2017 Lisans Yerleştirme 
Sınavında (2017-LYS) önemli 
bir başarıya imza atarak TM-1, 
TM-2, TM-3, TS-1 ve TS-2 puan 
türlerinde Türkiye birincisi oldu.

n  HABERİ SAYFA 4’TE n  HABERİ SAYFA 6’DA n  HABERİ SAYFA 14’TE
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Tam isabet!
Eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon esnasında, binada 

bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist ölü ele geçirildi

Toplu ulaşım
ücretsiz oldu!

Ankara Büyükşehir Belediye-
si’nin 15 Temmuz’daki etkinlikler 
nedeniyle toplu ulaşımı ücretsiz 
yapmasının ardından Konya’da 
da toplu ulaşımın ücretsiz olaca-
ğı öğrenildi. n HABERİ SAYFA 2’DE 

Yazar Abdurrahman Sorgun, 
‘Perde Arkası, Öncesi ve Sonrası ile

‘15 Temmuz’ başlığında 4 gün 
boyunca hain darbe girişiminin 
nedenlerini ve sonuçlarını siz 

değerli okuyucularımız için yazıyor. 
n İLK YAZISI SAYFA 5’TE 

Selçuklu’dan şehitlerin anısına kısa film
Selçuklu Belediyesi, 15 
Temmuz’un yıldönümünde 
şehitler anısına duygu 
yüklü bir kısa film 
hazırladı. Filmde 15 
Temmuz ruhunun 
Çanakkale ruhu olduğuna 
vurgu yapıldı. Başkan Uğur 
İbrahim Altay, “O karanlık 
gece bu asırlık toprakların 
yeniden dirilişinin 
mücadelesidir” dedi 
n HABERİ SAYFA 17’DE

05 ‘Hedef; pırıl pırıl
bir Karatay’ 15 Ayak bastı 

sertifikası verildi 16 Adalet yürüyüşü 
yapanlara sitem!

U. İbrahim Altay

VİLLADA POLİSLE ÇATIŞTILAR

Meram’da terör örgütü DEAŞ’a yö-
nelik operasyonda, 5 terörist etkisiz hale 
getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü 
DEAŞ’a yönelik operasyon yapan polis 
ekipleri, kent merkezinde belirlenen ad-
reslere baskın düzenledi. Operasyonda, 
Meram ilçesi Dörttokka Caddesi’ndeki 
bir evde ekipler ile teröristler arasında 
çatışma çıktı. Takviye kuvvet gönderilen 
bölgedeki operasyonda 5 terörist etkisiz 
hale getirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerden birinin evin bahçesinde 
nöbet tuttuğu iddia edilirken, teröristlerin 
evinde arama yapan ekipler 3 kilo TNT 
patlayıcı, canlı bomba yeleği 3 adet kalaş-
nikof silah, 1 adet tabanca ve yüklü miktar-
da mermi ele geçirdi. Öte yandan terörist-
lerin sansasyonel bir eylem planladıkları 
iddia edildi. Operasyon sonrasında DEAŞ 
şüphelisi birçok kişi de gözaltına alındı.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

5 DEAŞ
mensubu 
ölü ele 

geçirildi



Ahilik kültürünün temsilcisi 
KTO Karatay Üniversitesi, 1251 
yılında Anadolu’da eren yetiş-
tirmek amacıyla açılan Karatay 
Medresesi’nin izinden gitmeye 
devam ediyor. 

Ahilik kültüründe var olan 
usta-çırak ilişkisinden yola çı-
karak öğrencilerin memnuniye-
tine değer veren KTO Karatay 
Üniversitesi, yapılan “Türkiye 
Üniversite Memnuniyet Araş-
tırması’nda” kamu ve vakıf üni-
versiteleri arasında yükselişine 
devam etti. 

KTO Karatay Üniversitesi, 
Türkiye’de lisans düzeyinde 

eğitim gören öğrencilerin mem-
nuniyet düzeylerini anlamak 
amacıyla yapılan araştırmada, 
“Vakıf Üniversitelerinin Öğren-
ci Memnuniyeti” genel sırala-
masında 17. sıradan 15. sıraya 
yükseldi. TÜMA 2017’de, “Üni-
versitelerin Öğrenci Memnuni-
yeti” genel sıralamasında 164 
üniversite yer aldı. KTO Karatay 
Üniversitesi ise 39. sıradan 30. 
sıraya yükseldi. Araştırmada, 
öğrencilerden üniversitelerle il-
gili “Genel Memnuniyet”, “Öğ-
renim Deneyiminin Tatminkâr-
lığı”, “Yerleşke ve Yaşamının 
Doyuruculuğu”, “Akademik 

Destek ve İlgi”, “Kurumun Yö-
netim ve İşleyişinden Mem-
nuniyet”, “Öğrenme İmkân ve 
Kaynaklarının Zenginliği” ve 
“Kişisel Gelişim ve Kariyer Des-
teği” başlıkları altında sorular 
soruldu.

KTO Karatay Üniversite-
si bu yılda Diyaliz, İlk ve Acil 
Yardım, Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri, İletişim Tasarımı ve 
Yönetimi bölümlerinde ilk kez 
öğrenci alımı yapacak olup, öğ-
rencilerin ilgilerine yönelikfarklı 
disiplinlerdeki bölümleri eğitim 
öğretim hayatına kazandırmaya 
devam ediyor. n HABER MERKEZİ
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15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz oldu!

15 Temmuz FETÖ darbe girişi-
minin 1. Yıldönümü nedeniyle 81 
ilde yine meydanlar dolup taşacak. 
Darbe girişimi şehitleri anılacak, 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 
unutulmayacağı belirtilerek tüm 
Türkiye’de birlik beraberlik mesajı 

verilecek. Yapılacak etkinlikler ön-
ceki gün illerdeki şehitliklere yapı-
lan ziyaret ve dualarla başlamıştı. 
15 Temmuz günü saat 20.00’da da 
meydanlara inilerek 16 Temmuz 
sabah namazına kadar meydanlar-
da olunacak. Bu nedenle geçtiğimiz 

günlerde Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin aldığı kararla 15 Temmuz 
etkinliklerine vatandaşların daha 
rahat ulaşabilmesi amacıyla toplu 
ulaşımın ücretsiz olması kararı alın-
mıştı. Alınan karara göre EGO oto-
büsleri, metro ve Ankaray 15 Tem-

muz öğle 12.00’den, 16 Temmuz 
saat 12.00’ye kadar EGO otobüsleri, 
metro ve Ankaray, 24 saat boyunca 
ücretsiz yolcu taşıyacak. Konya’da 
da toplu taşıma araçları 15 Temmuz 
günü ücretsiz oldu. Konya’da top-
lu ulaşım araçlarının 15 Temmuz 

Cumartesi günü saat 12.00 ile 16 
Temmuz pazar günü saat 12.00 ara-
sında ücretsiz olduğu öğrenildi. Bu 
kapsamda vatandaşlar toplu taşıma 
araçlarından ücretsiz yararlanabile-
cek. 15 Temmuz’un yıldönümünde 
Mevlana Meydanı’nda yapılacak et-

kinliklere büyük bir katılım bekleni-
yor. Özellikle sosyal medyada Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı 
karar örnek gösterilerek Konya’da 
da toplu ulaşımın ücretsiz olabile-
ceği konusunda vatandaşlar istekte 
bulunmuştu.   n ONUR KALKAN

Elektrikli bisikletlere getirilen plaka ve ehliyet zorunluluğu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya 
Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ahmet Çal, Suriyelileri kurallara uymaya çağırdı

‘Suriyeliler de 
kurallara uymalı’

Elektrikli bisikletlere plaka ve ehli-
yet zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda 
geçtiğimiz günlerde Konya’da sürücü-
lere bilgilendirmek amacıyla broşürler 
de dağıtılmıştı. Gücü 0,25 kilovat üstü 
elektrikli bisikletlerde aracı tescil ettir-
me, plaka çıkarma ve sürücü belgesi ile 
kullanma zorunluluğu bulunuyor. Konu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya 
Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası 
Başkanı Ahmet Çal elektrikli bisikletlere 
getirilen plaka ve ehliyet zorunluluğu-
nun kaza risklerini azaltacağını söyleye-
rek, “Plaka ve ehliyet zorunluluğunun 
getirilmesinin iyi olduğunu düşünü-
yorum. Elektrikli bisiklet konusunda 
ülkemizde bulunan Suriyeli misafirler 
bütün kuralları bozdu. Kırmızı ışıkta 
geçme, ters yönden gitme gibi hatalar 
yapıyorlar. Eğer bizim ülkemizde yaşı-
yorlarsa kurallara da uymak zorundalar. 

Kimsenin canını riske atamazlar. Bütün 
vatandaşlarımızın dikkatli olmasını isti-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

“SURİYELİLER BU ÜLKEDE 
YAŞIYORSA KURALLARA 
UYMAK ZORUNDADIR”

Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamir-
cileri Odası Başkanı Ahmet Çal, elekt-
rikli bisikletler ile ilgili getirilen kural-
ların toplum ve insan sağlığı açısından 
iyi olduğunu vurgulayarak Suriyelilerin 
elektrikli bisikletler konusunda dikkatsiz 
olduğunun da altını çizdi. Konu ile ilgili 
değerlendirmelerde de bulunan Başka 
Çal,  “0.25 kilovat üzerindeki elektrikli 
bisikletlere plaka ve ehliyet zorunluluğu 
getirildi. Plaka ve ehliyet zorunluluğu-
nun getirilmesinin iyi olduğunu düşü-
nüyorum. Mesela kask ile ilgili kurallar 
çıktı. Bu kuralda epeyce bir yol kat ettik. 
Ama maalesef ki elektrikli bisiklet ko-

nusunda ülkemizde bulunan Suriyeli 
misafirler bütün kuralları bozdu. Kırmı-
zı ışıkta geçme, ters yönden gitme gibi 
hatalar yapıyorlar. Bir elektrikli bisiklete 
6 kişi binerse gerisini siz düşünün. Al-
lah korusun bir kaza olsa orada kurtu-
lanın olacağını sanmıyorum. Bundan 
sonraki dönemde getirilen zorunluluk-
ların faydalı olacağını düşünüyorum. 
Kurslarda kuralların anlatılması gereki-
yor. Eğer ülkemizde yaşıyorlarsa bizim 
kurallarımıza uymalıdırlar. Biz onlara 
saygı, sevgi duyuyoruz. Lütfen onlarda 
bizlere duysun. Çocuklarında bu tür bi-
sikletleri kullandığını sıkça görüyorsu-
nuzdur. Hani her şeyden önce can daha 
önemlidir. Bir suç işleniyor ancak sahibi 
bulunamıyor. Bundan dolayı artık plaka 
sayesinde suç işleyenlerde bulunacak” 
diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Özel öğrenciler hasat
mutluluğu yaşadı

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin yürüttüğü Tarıma Engel Yok 
Projesi kapsamındaki özel öğrenci-
ler, bahar aylarında kendi elleriyle 
dikimini yaptıkları domates, salata-
lık ve biber gibi sebzelerden ürün 
toplamanın mutluluğunu yaşadılar. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Tarım-
sal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 
yürüttüğü Tarıma Engel Yok Projesi 
kapsamındaki özel eğitim öğrenci-
leri, bahar aylarında kendi elleriyle 
diktikleri sebzelerin hasadını yaptı. 
Yaz aylarında Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nda eğitim gören özel öğren-
ciler, bahar aylarında Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nde kendilerine ayrılan 
alana kendi elleriyle dikimini yaptık-
ları domates, salatalık ve biber gibi 
sebzeleri toplamanın mutluluğunu 

yaşadı.  Toprak hazırlığından ürün 
hasadına kadar bitkinin toprakla bü-
tünleştiği her aşamayı uygulamalı 
olarak yaşayan öğrenciler, dalından 
topladıkları her bir sebzenin sevin-
cini yaşayarak Tarımda Engel Yok 
Projesi’ne adeta hayat verdi. 

Kendi elleriyle yetiştirdikleri 
ürünleri gururla evlerine götüren 
özel öğrenciler, toprağın ve bitkinin 
tedavi ve rehabilite edici etkisinin 
yanında el becerisi de kazandılar. 

Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 
sürdürülen proje, engellilerin top-
lumda kabul edilebilirliğinin artı-
rılması, insanların çevrelerine ve 
olaylara engellilerin gözüyle baka-
bilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay, 39. sıradan 30’a yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz’daki etkinlikler nedeniyle toplu ulaşımı ücretsiz yapmasının ardından Konyalılar da aynı talepte bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi ise toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 
yürüttüğü Tarıma Engel Yok Projesi kapsamındaki özel eğitim öğrencileri, 

bahar aylarında kendi elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Konya Motosiklet ve Bisiklet 
Tamircileri Odası Başkanı Ahmet 
Çal, elektrikli bisikletler ile ilgili 

getirilen kuralların toplum ve insan 
sağlığı açısından iyi olduğunu 

vurguladı.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 19 Şevval 1438  -  Rumî: 30 Haziran 1433

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,46 05,31 13,03 16,53 20,21 21,58
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  19    35

Karaman 18    33 

Aksaray  20 34

Ankara 18   34
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Eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik 
kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist ölü ele geçirildi. Binada yapılan aramada; çok sayıda mühimmat ele geçirildi

5 DEAŞ’lı terörist öldürüldü

Meram’da terör örgütü DE-
AŞ’a yönelik operasyonda, 5 te-
rörist etkisiz hale getirildi. Alınan 
bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ’a 
yönelik operasyon yapan polis 
ekipleri, kent merkezinde belirle-
nen adreslere baskın düzenledi. 
Operasyonda, Meram ilçesi Dört-
tokka Caddesi’ndeki bir evde ekip-
ler ile teröristler arasında çatışma 
çıktı. Takviye kuvvet gönderilen 
bölgedeki operasyonda 5 terörist 
etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 
polis memuru hafif şekilde yara-
landı. Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan yaralı polis-
ler, tedavilerinin ardından taburcu 
edildi. Polislerden birinin kaskına 
mermi isabet ettiği belirlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin, operasyon kapsamın-

da 11 farklı adrese düzenlediği 
baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına 
aldığı öğrenildi. Şüpheliler, Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de sağlık kontrolünden geçirildi. 
Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan ve İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da 
çatışmanın yaşandığı eve gelerek 
inceleme yaptı. Emniyet Müdü-
rü Yaman, telsizden operasyona 
katılan polislere teşekkür ederek, 
“Operasyonda görev alan tüm si-
lah arkadaşlarıma geçmiş olsun 
diyor, tebrik ediyor, alınlarından 
öpüyorum. Allah devletimizi, mil-
letimizi her türlü musibetten ko-
rusun. Ayrıca yaralı arkadaşlarımı-
za da acil şifalar diliyorum” dedi.

ÇATIŞMA ÇIKAN EV
 ÖZEL HAREKAT ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ GÜZERGAHINDA
Öte yandan çatışmanın çık-

tığı ev, Vali Konağı yakınlarında, 
Özel Harekat Şube Müdürlüğü 
ile Hava Savunma Okulu ve Eği-
tim Merkezi Komutanlığı güzer-
gahında bulunuyor.

Konya Valiliğinden yapılan ya-
zılı açıklamada, merkez Meram il-
çesi Dutlukır Mevkisi’nde bulunan 
askeri birliklerin personel servis 
ve özel araçlarının güzergahındaki 
ikamet ve işyerlerine yönelik önle-
yici güvenlik tedbirleri kapsamın-
da çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu çalışmalarda Dörttokka 
Caddesi’ndeki müstakil binayı ki-
ralayan A.Y’nin DEAŞ terör örgü-
tü mensubu olmak suçundan adli 
makamlarca arandığının tespit 
edildiği ifade edilen açıklamada, 
hakkında gözaltı kararı bulunan 
A.Y’nin yakalanması amacıyla sa-
bah saatlerinde belirtilen adrese 
operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Operasyon esnasında, binada bu-
lunan şahısların güvenlik kuvvet-
lerine silahla mukavemet etmesi 
neticesinde 5 terörist etkisiz hale 
getirilmiş ve operasyon esnasında 
4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. 
Operasyon gerçekleştirilen binada 
yapılan ilk aramada, 5 adet kalaş-
nikof uzun namlulu tüfek, bir adet 
tabanca, bu silahlara ait çok sayıda 
mühimmat ele geçirilmiş olup ele 
geçirilen şahısların kimliklerinin 
tespitine yönelik çalışmalara de-
vam edilmektedir.”

3 KİLO TNT VE CANLI BOMBA 
YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerden birinin evin 
bahçesinde nöbet tuttuğu iddia 
edilirken, teröristlerin evinde ara-
ma yapan ekipler 3 kilo TNT pat-

layıcı, canlı bomba yeleği 3 adet 
kalaşnikof silah, 1 adet tabanca ve 
yüklü miktarda mermi ele geçirdi. 
Öte yandan teröristlerin sansas-
yonel bir eylem planladıkları iddia 
edildi.
TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 
CADDEDEKİ KOMŞU KONUŞTU
Sabah saatlerinde silah sesleri 

duyduğunu söyleyen Şenay Çe-
likten, “Silah seslerini duyduktan 
sonra dışarı çıktım. Dışarıda zırhlı 
araçları gördükten sonra tekrar 
eve girdim. Evde erkek çocukla-
rım vardı onları uyandırmadım 
onlar da gitmek ister diye. Hemen 
evimizin karşısında oturuyorlar. 
Daha önce bir şirkete kiralıktı on-
dan sonra kiralık yazısı gördüm 
15-20 gün önce ve oturmuşlar. 
Onları hiç görmedim. Sadece evle-
rinin ışıkları yanıyordu. Arada ara-
balar gidip geliyordu. Çok korktuk 
olaydan sonra” şeklinde konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ 
PANKART VE BAYRAK ASTI
Olayın yaşandığı caddede te-

röristlerin evinin karşısında bulu-
nan iki kardeş üzerinde “Bugün 
5’iniz yarın hepiniz. Allah Türk 
polisini korusun. Amerika ve İs-
rail’e söyleyin Hz. Muhammed’in 
ordusu geri döndü” yazılı pankartı 
evlerinin bahçe duvarına koydu. 
Ardından iki kardeş daha sonra 
evlerinin kapılarına Türk bayrağı 
astı.

Polis ekiplerinin olay yerin-
de incelemeleri sürerken henüz 
uyrukları belirlenemeyen terö-
ristlerden birinin cesedi içeriden 
çıkarıldı. Olay yerinde incelemeler 
devam ediyor.
n AA/İHA

Polisin, operasyon kapsamında 11 farklı adrese düzenlediği baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Teröristlerin evinin karşısında bulunan iki kardeş üzerinde “Bugün 5’iniz yarın hepiniz. Allah Türk polisini korusun. Amerika ve İsrail’e söyleyin Hz. Muhammed’in ordusu geri döndü" yazılı pankartı evlerinin bahçe duvarına koydu. 

Evde ekipler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Takviye kuvvet gönderilen bölgedeki operasyonda 
5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı
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Aykut Ünlüer Petrol İşletmeleri, müşterileri memnuniyeti kapsamında sürekli yenilenen özelliğiyle dikkat çekiyor. ’Yakıt-Matik’’ ve 
“Mobil Ödeme” uygulamalarının müşteriler tarafından beğenildiğini belirten İşletme Sahibi Volkan Ünlüer, yeniliklerin süreceğini söyledi

Akaryakıtta ‘Mobil’ kolaylık

“1985 Konya doğumluyum. İktisat me-
zunuyum. Hem okuyup hem çalışan birisi 
olarak uzun yıllardır iş hayatının içerisin-
deyim. Geçmişimiz Altanlar Petrol’e dayalı 
ve o dönemlerde de gıda işleriyle uğraşan 

birisiydim. 
Sonrasında gelişen hadiselerle birlikte 

kendi işimizin sürecini başlattık ve Aykut 
Ünlüer Petrol’ün işletme sahibi olarak işle-
rimizi yürütmeye devam ediyorum.”

VOLKAN ÜNLÜER’İ
YAKINDAN TANIYALIM

Satışlar hakkında bilgi veren Ünlüer, 
“Mevcut iki istasyonumuzda da toptan sa-
tışlar gerçekleştirmiyoruz. Bu satış kanalı 
perakendeye göre biraz daha maliyetli bir 
iş. Bizde burada ki maliyet giderlerimizi pe-
rakende de yani, direkt pompa satışlarında 

harcayarak vatandaşlarımıza iyi bir hizmet 
noktası oluşturmaya gayret gösteriyoruz. 
Perakende satış konusunda da iyi bir du-
rumdayız. Kazancımızın tamamını buradan 
elde ettiğimiz için açıkçası fazla önem veri-
yoruz” şeklinde konuştu. 

PERAKENDE SATIŞ
OLMAZSA OLMAZ

Ünlüer yaptıkları kampanyalar hakkın-
da da bilgiler verdi. Ünlüer, “Total ailesi bu 
konu hakkında hem bizlerle görüşerek hem 
de kurumsal olarak aldığı kararlar ile fay-
dalı kampanyalar düzenliyorlar. Total Club 
Kart ve Kurumsal Kart olarak müşterilerimi-
ze %3-5 arasında indirimler veriyoruz. Tabi 

bu kartların dışında Total’in gündemi değiş-
tiren girişimleri de oluyor. Yakın zamanda 
75 TL yakıt alanlara 25 TL’lik bir indirimimiz 
oldu. Bu sayede yarı yarıya varan indirimler 
olmuş oldu. 

Artık işlerimizi kolaylaştıracak işlere de 
imza atmaya başladık” dedi. 

MÜŞTERİLERE ÖNEMLİ
İNDİRİM SUNUYORLAR

Aykut Ünlüer Petrol İşletme 
Sahibi Volkan Ünlüer, İstanbul 
ve Ankara Yolu üzerinde bulunan 
istasyonları hakkında bilgi verdi. 
Müşteri memnuniyetine ve ka-
liteye önem verdiklerini belirten 
Ünlüer, bu kapsamda sürekli ye-
nilendiklerini dile getirdi. Ünlüer, 
“Karşılıklı güven duygusu ile geç-
mişten bu zamana gelen kaliteli 
hizmet standardımızı her geçen 
gün daha yukarıya taşıyacağız’’ 
dedi.

İstasyonlarınızın kuruluş 
hikâyesinden ve hizmet yerlerinizde 

bahseder misiniz?
İstasyonlarımızın kurucusu 

dedemiz Altan Ünlüer’dir. Uzun 
yıllar gıda ve petrol sektöründe 
bulunarak Konya’da hizmet ver-
dik. 1991 yılında ise petrolcülüğe 
Sakarya Mahallesi Yeni İstanbul 
Caddesi üzerinde bulunan ilk 
yerimiz ile başladık. Konya’da bu 
sektörün ilk öncülüğünü yapan 
kuruluşlardan bir tanesiyiz. Son-
rasında Beyşehir Çevre Yolu üze-
rinde bulunan bir istasyonu daha 
hizmete başlattık ve sektörde adı-
mızdan uzun süre bahsettirdik. 
Şimdi ise genel merkezimiz olan 
Yeni İstanbul Caddesi üzerinde ki 
ve Ankara Yolu üzerinde ki istas-
yonlarımız ile işlerimize devam 
ediyoruz.

İstasyonlarınızın teknik 
özelliklerinden bahseder misiniz?

Genel merkezimiz olan istas-
yonumuzda 6000, Ankara Yolu 
üzerinde bulunan istasyonumuz-
da ise 5800 metrekarelik bir alan 
hizmet veriyoruz. Ankara yolun-
da bulunan istasyonumuzda mar-
ket, restoran, self servis yıkama 
ve araç check-up hizmeti veren 
alanlarımız mevcut. Merkez istas-
yonumuzda ise yine aynı şekilde 
unlu mamulleri satışını gerçek-
leştirdiğimiz bir yerimiz, self ser-
vis yıkama yerimiz ve marketimiz 
bulunmakta. Yakın zaman içeri-
sinde eski binamızın bulunduğu 
yere yeni bir ticari merkez açılışı 
gerçekleştireceğiz. Yani bir bü-
tünlük sağlayacak tüm yaşam 
alanlarını burada vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunacağız. Artık es-
kisi gibi sade bir istasyon alanına 
sahip olarak hizmet vermek pek 
beğenilmiyor. Bizde bu doğrultu-
da müşterilerimizi bu alanda top-
layacak alanlar geliştirerek faali-
yetlerimize daha verimli şekilde 
devam etmek istiyoruz.

En fazla satışı hangi akaryakıt 
ürününde yapıyorsunuz?

Satışlarımız bulunduğumuz 
konuma göre değişiyor. Ankara 

yolunda motorin satışlarımız ol-
dukça yüksek. Bunun nedeni ise 
o bölgede kamyon gibi ağır vasıta 
araçlarının biraz daha yoğunluk 
göstermesi. Merkez istasyonu-
muzda ise yol üzerinde olmanın 
verdiği bir avantaj var. Burada ise 
ağırlık olarak LPG satışlarımız bi-
raz daha önde diyebilirim. Genel 
olarak sırasıyla saymamız gere-
kirse; LPG, Motorin ve Benzin 
olarak sıralayabiliriz. Tabi şuna da 
ayrı bir parantez açmamız gere-
kirse Total’in Excellium yakıtı var. 
Araçların performansına yönelik 
hazırlanmış bu akaryakıt son za-
manlarda herkes tarafından bü-
yük beğeni toplamış durumda. 
Motorin ve benzin satışlarımızın 
tamamını da bu ürün altında sa-
tıyoruz.
İstasyonlarınızda özel kampanyalar 

düzenliyor musunuz?
Total ailesi bu konu hakkında 

hem bizlerle görüşerek hem de 
kurumsal olarak aldığı kararlar ile 
faydalı kampanyalar düzenliyor-
lar. Total Club Kart ve Kurumsal 
Kart olarak müşterilerimize %3-5 
arasında indirimler veriyoruz. 
Tabi bu kartların dışında Total’in 
gündemi değiştiren girişimleri 
de oluyor. Yakın zamanda 75 TL 
yakıt alanlara 25 TL’lik bir indi-
rimimiz oldu. Bu sayede yarı ya-
rıya varan indirimler olmuş oldu. 
Artık işlerimizi kolaylaştıracak 
işlere de imza atmaya başladık. 
Bunların en önemlisi müşterile-
rimiz yakıtlarını aldıktan sonra 
araçlarından inmeden ödemesini 
gerçekleştirebiliyor. Mobil uygu-
lama sayesinde Total Kart aracı-
lığı ile uygulamada araç plakasını 
girerek tek bir tuşla ödemelerini 
yapabiliyorlar. Zamanın önemli 
olduğu çağımızda işlemlerimizi 
bu denli kolaylıkla yapmak artık 
büyük bir avantaj olarak kabul 
görüyor. Türkiye içerisinde görül-
memiş kampanyalara imza atan 
Total bu noktada bizim işimizi ko-
laylaştırıyor. Bizim Aykut Ünlüer 

olarak kendi kartımızda mevcut. 
Bizlerde müşterilerimize %1’lik 
puanlar veriyoruz ve sonrasında 
bunları rahatlıkla kullanabiliyor-
lar. 

Aykut Ünlüer istasyonları sizce 
neden tercih edilmeli?

Bizim firma olarak önceliği-
miz her zaman kaliteli hizmet. 
Bu noktada çalışmalarımız sürekli 
oluyor ve tüm eksikliklerimizi ive-
di bir şekilde artıya çeviriyoruz. 
Her şeyi değerlendirerek komple 
yenilenme sürecine girdik. Deği-
şim bizim için önemli. Özellikle 
lavabolar konusunda titiz bir ça-
lışma yürütüyoruz. İnsanlar istas-
yonun içerisine girdikleri anda ilk 
dikkat ettikleri husus Lavabolar. 
Ne kadar ferah ve temiz bir or-
tamda bu hizmetleri verirseniz 
müşteri memnuniyetini de üst 
noktalarda tutarsınız. Yakın za-
man içerisinde başlattığımız bir 
çalışmamız da oldu. Tam ismi 
‘’Yakıt-Matik’’. Yaptığımız anlaş-
malar neticesinde Türkiye’nin 
dört bir noktasında bulunan Total 
istasyonlarından yakıtlarını alan 
müşterilerimiz sadece faturalarını 
alarak yollarına devam ediyorlar. 
Konya’ya döndükleri zamanda 
bizlere gelerek ödemelerini ger-
çekleştirebiliyorlar. Bu sistem 
sayesinde müşteri ağımızı geniş-
lettik diyebilirim ve güzel geri dö-
nüşümler aldık. Biraz önce bah-
settiğim mobil ödeme olayı da çok 
önemli. Artık hizmet ayaklarına 
kadar geliyor ve bu da herkesin 
hoşuna gidiyor. İşte bu noktada 
bizi tercih ederek tüm avantajlar-
dan kolaylıkla faydalanabilirler. 

Kaç personel ile hizmet 
veriyorsunuz? Güvenlik konusunda 

nelere dikkat ediyorsunuz?
İki istasyonumuzda toplam 

30 personel ile hizmet veriyo-
ruz. Güvenlik konusunda da en 
ufak detaya kadar dikkat eden bir 
kuruluşuz. Bu konunun şakaya 
gelecek bir yanının olmadığının 
bilincindeyiz. Bir anlık dalgınlıkla 

neler olabileceğini zaman zaman 
canlı olarak tanıklık ediyoruz. Per-
sonellerimizin de bu konuya olan 
duyarlılığı çok fazla. Özellikle ya-
kıt dolumu esnasında müşterile-
rimizin anlık durumunu yakından 
takip ediyorlar. Sigara konusunda 
çok hassasız. En ufak kıvılcımın 
nelere yol açacağı herkes tara-
fından bilinen bir konu olsa da, 
maalesef buna dikkat etmeyen 
müşterilerimizde oluyor. Dikkat-
lice uyarılarımızı yapıyoruz. Bunu 
olumlu karşılayanda var tepki 
gösterende var ama hepimizin 
için hassasiyet içeren bir durum 
olduğunu zamanla herkes anlıyor 
ve bilinçleniyorlar. Ayrıca büyük 
bir otomasyon sistemine sahibiz. 
Oluşacak her hangi bir tehlikeli 
durumda sistemimiz otomatik-
man kapanıyor ve dolumu kesi-
yor. Acil durum noktalarımızda 
sürekli denetlenerek bir durum 
cereyan edecekmiş gibi hazır va-
ziyette duruyor. 

Aykut Ünlüer Petrol’ün 
yeni yatırımları olacak mı?
Büyüme noktasında düşün-

celerimiz var. İyi notalarda birçok 
şube hile vatandaşlarımıza hiz-
met vermek bizim için önemli. Şu 
an yapımına devam eden ticaret 
merkezi inşaatımız var. Buranın-
da açılmasıyla birlikte hareketli-
lik düşüncemiz oldukça yüksek. 
Yatırıma açık olduğumuz kadar 
mevcut piyasa durumlarına da 
hâkim olmamız lazım. Yüksek 
rakamların döndüğü bu sektörün 
içerisinde adımlarımızı sağlam 
atmazsak kötü sonuçlarla karşı 
karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda 
piyasa şartları ile doğru orantılı 
olarak çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz. 

Son olarak eklemek
 istedikleriniz var mı?

Bu sektörün içerisinde uzun 
zamandır hizmet veren bir kuru-
luş olarak müşteri memnuniyeti-
ni hep ön planda tutuyoruz. Bize 
duyulan güvenin farkındayız ve 
bizde karşılıklı güven vererek ara-
mızda ki bağları sağlam tutacağız. 
Yakıt-Makit sistemimiz ile de bu 
güveni bir kez daha tazelediğimizi 
düşünüyoruz. Birçok farklı evrak-
lar ile gerçekleştirilen bu sistem 
de biz Konyalı şirketlerimize ve 
hemşerilerimize duyduğumuz 
güven sayesinde aramızda ki ev-
rak kirliliğini ortadan kaldırdık. 
Karşılıklı güven duygusu ile geç-
mişten bu zamana gelen kaliteli 
hizmet standardımızı her geçen 
gün daha yukarıya taşıyacağız.
n SAMİ KAYALAR

Ferahlığa ve temizliğe önem veren Aykut Ünlüer Petrol İşletmeleri, lavaboları ve diğer alanları ile bu konuda dikkat çekiyor.

Ankara yolunda bulunan istasyonda market, restoran, self servis yıkama ve araç check-up hizmeti veren yaşam alanı oluşturuldu.
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Aybil Dijital
çalışanlarından 

kıymetli dostumuz
Recep TAN’ın 

annesi

Ayşe TAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

‘Pırıl pırıl bir Karatay sunmak
bizim asli görevimizdir’

Hava sıcaklıklarının artması bula-
şıcı hastalık kötü kokuların yayılması 
gibi pek çok riski beraberinde getiri-
yor. Bu dönemde temizlik çalışmala-
rı daha da önem kazanıyor. Karatay 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz ça-
lışarak temiz bir Karatay ve daha sağ-
lıklı bir yaşam alanı oluşturabilmek 
için özverili bir şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor.   

Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri yılın her günü ve günün 
her saati, Karatay’ın en işlek meydan-
larından ara sokaklarına kadar uzanan 
bir çalışma programı çerçevesinde 82 
Mahallede 95 km uzaklıktaki mahal-
lelerde dahil olmak üzere çalışmaları-

nı sürdürüyorlar. 
 Karatay’ın Hazreti Mevlana’nın 

meftun olduğu kutlu bir belde olma-
sı nedeniyle Karatay’ın, Konya’nın 
aynası olduğunu söyleyen Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
“Hemşerilerimize ve dünyanın dört 
bir yanından Hazreti Mevlana’nın 
çağrısına uyarak Karatay’ımıza gelen 
misafirlerimize sokakları, caddeleri 
ve meydanları pırıl pırıl bir Karatay 
sunmak bizim asli görevimizdir. Bu 
görevi layığı ile yerine getirmek için 
35 çöp kamyonu 15 süpürgeli araç ve 
206 personel ile hummalı bir şekilde 
çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü ekiplerine teşekkür ederim” 
dedi.   n HABER MERKEZİ 

Allah-u teala bizi sebep ve sonuç 
ilişkisine bağlı olarak yaratmıştır .Her 
olay bir sebebin neticesinde meyda-
na geldiği gibi geçen yıl yaşadığımız 
15Temmuz ihanet kalkışması da 
elbette birtakım olayların neticesinde 
cereyan etmiştir .Dört gün boyunca 
15 Temmuz’da neler oldu ve neler 
yaşandığından ziyade bu sürece nasıl 
ve neden gelindiğinden ,bir daha bu 
tür durumlarla karşılaşmamak adına 
ne gibi önlemler alabiliriz ? Bunları ele 
almaya çalışacağım inşallah .Zaten 
bu necip millet fazlasıyla neler olup 
bittiğini fazlasıyla görüp bilmekte .

Birtakım kitlelerin bu kalkış-
mayı sulandırmaya çalıştığını hat-
ta iş başında olan hükümetin bu 
kalkışmayı kurguladığını bile rahatça 
söyleyenlere hepimiz şahidiz. “Kont-
rollü darbe” ifadesini sık sık kullanan 
Ana Muhalefet Partisi Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu bu makama kasetle yani 
birilerinin kurgusuyla oturduğunu 
unutmamak gerek. Sayın Kılıçdaroğ-
lu’nun medyada  havaalanındaki ka-
çış  görüntüleri ve yine sosyal med-
yada gördüğümüz bir evde darbeyi 
televizyondan canlı takip etme görün-
tüleri kendi tezini boşa çıkarıyor.

Türk Milleti çok aziz ve çok şeref-
li bir millettir. Dini İslam’dır. Amacı 
İlay-ı Kelimetullah yani her türlü küfür 
ve şirke karşı Allah’ın varlığını, bir-
liğini, yüce kitabımız  Kuran-ı Kerim 
ve son Peygamber Hazreti Muham-
med’in rehberliğinde hakkı ,adaleti 
yeryüzüne tanıtmak ve hakim kılmak-
tır. Tarihi boyunca yaratılış vazifemiz 
olan “kulluk” şuuruyla hareket etmiş 
ve bu doğrultuda yapılan  “hak -ba-
tıl” savaşlarında her daim “hak” ta-
rafında olmayı tercih etmiştir. Her ne 
kadar isimler değişse bile tüm dev-
letler ve milletler bu iki tercihten biri 
adına varlığını sürdürmeye çalışır .Bu 
yönetim şeklinin adı kimi zaman kra-
liyet olur, kimi zaman  meşrutiyet olur 
kimi zaman cumhuriyet vs olur ama 
özünde bu iki taraftan birini muhak-
kak temsil eder, etmek de zorundadır. 
Şu yaşadığımız yüzyıla baktığımızda 
milletlerin birbiriyle olan savaşının  
perde arkasında bunu rahatça 
görebiliriz pekalâ. Tarihimizdeki 
ve günümüzdeki gerçek dost ve 

düşmanlarımızı detaylı incelersek 
sanırım bu durumu rahatça göre-
biliriz. Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de 
Maide suresi ayet 51’de bununla ilgili 
açıkça beyan eder; “Ey inananlar! 
Yahudi ve hıristiyanları dost edin-
meyin.Onlar birbirlerinin dostları-
dırlar. Sizden kim onları dost edi-
nirse, kuşkusuz o da onlardandır. 
Şüphesiz Allah, zalimler topluluğu-
nu doğruya iletmez.”

İngiltere ve Amerika›nın 
herhangi bahanelerle tarihimizde 
ve günümüzde Türkiye›yi geri 
planda yönetmeye çalışmış ,kimi 
zamanda bu isteklerinde başarılı 
olmuşlar , olamadıklarında ise farklı 
metotlarla müdahale etmişlerdir .Peki 
günümüzde bize nasıl müdahale 
edilmeye çalışılıyor sizce ? Tabiki de 
en son yaşadığımız 15 Temmuz iha-
net kalkışmasının aktörü  Fethullah 
Gülen ve fetö terör örgütü arkasın-
daki güç ise hiç şüphesiz Amerika’dır 
.Bu sürece nasıl gelindi ve bu örgüt 
bu denli nasıl büyüdü bir bakalım is-
terseniz .

FETÖ lideri Fethullah Gülen ,12 
Eylül 1980 darbesinin ardından Sı-
zıntı Dergisi’nde yayınlanan “Son 
Karakol” başlıklı yazısıyla Kenan 
Evren ve darbecilere karşı desteğini 
dile getirmişti. Fethullah Gülen 1980 
ve öncesinin en ateşli vaizlerinden 
biri iken tüm vaizlerin toplandığı tüm 
İslâmi hareketlerin engellendiği 12 
Eylül ihtilâlinde O’nu kim koruyordu 
da bir türlü bulunamıyordu darbe 
sonrasında ise hakkında yakalama 
kararı çıkmasına rağmen ...

      Bir müddet sonra ortaya çıktı-
ğında adeta yeni bir moda sokulmuş 
,cübbeli ve sarıklı Fethullah Gülen 
gitmiş yerine bambaşka biri gelmişti 
sanki .Yurt içi ve yurt dışında her yerde  
okullar açılıyor, ışık evleri kuruluyor 
ve hizmet hareketi çığ gibi büyüyordu 
adeta .Evlerdeki talebelere Kuran-ı 
Kerim yerine Risale okutuluyordu.
Tüm resmi kurumlara ve askeri 
okullara elemanlar yerleştiriliyor 
“başörtüsü furuattır, namazı giz-
li gizli gözünüzle de kılabilirsiniz 

,gerektiği zaman içkide 
içebilirsiniz” şeklinde  
fetvalar verilerek İslâm’ı 
ılımanlaştırmanın alt 
yapısı yapılıyordu .

Bu kadar hızlı büyü-
menin arkasında birileri 
vardı elbette . Bu gizli 
güç Fethullah Gülen’in 
öve öve bitiremediği  
Yahudi asıllı işadamı 
İshak Alaton  ve Üzeyir 
Garih’ten başkası olamazdı elbette. 
Hoş hala Üzeyir Garih cinayetinin ar-

kasındaki sır perdesi aralanmış değil 
maalesef.

Tarihler 1996’yı gösterdiğinde 
artık “Hocaefendi” adıyla anılan Gü-
len, Fener Rum Patriği Bartholomeos 
ile biraraya geldi. İlk bakışta nedeni 
anlaşılamayan bu ziyaretin sonradan 
dinlerarası diyalog hareketinin ilk 
adımı olduğu ve bu sürecin, Papa ile 
görüşmeye kadar uzanacağı ortaya 
çıktı. Gülen’in yıldızı yükselirken diğer 
yandan ülkede İslamcı kesimlere 
yönelik tepkiler de artıyordu. Her 
gün yeni bir olayla ülke gündemi 
sarsılırken 28 Şubat 1997’de yapılan 
MGK toplantısı yeni bir dönemin açı-

lacağını işaret ediyordu. 

28 Şubat süreci
29 Haziran 1996’da 

Erbakan ve Çiller liderli-
ğinde Refahyol Hükümeti 
kuruldu .Erbakan 
meşhur ‹›havuz sistemi›› 
politikasıyla bir çok 
hortumun önüne geçmiş 
para politikasında önemli 

adımlar atmıştı .Asgari 
ücret % 101  oranında artmış ,iş-
çiye ve memura tarihte ilk defa % 

100’ünüzerinde zamlar yapılmıştı 
.Ayrıca çiftçiye ve esnafa da Kobi 
destekleri arttırıldı .Herkesin yüzü 
gülüyordu .

Erbakan 22 Ekim 1996’da G-7 
ye karşı ,başlıca Müslüman ülkelerle 
birlikte  D-8 adını verdiği projesi için 
harekete geçti .Amacı İslâm Nato 
Birliği’ni kurmak ,İslâm Dinarı kul-
lanmak Akabinde 4 Ocak 1997’de ilk 
zirve İstanbul’da toplandı .

Erbakan Başbakanlık resmi ko-
nutunda tarikat ve cemaat liderleri 
ile  iftar etmişti .Bu durum birilerini 
çok rahatsız etti .Fethullah Gülen’in 
hükümetten rahatsızlığı haberlerde 

şu şekilde yer alıyordu ;
“Beceremediniz. Artık bırakın” 

Fethullah Gülen (Hürriyet 18 Nisan 
1997)

“Gülen’de uyardı”           (Milliyet 
18 Nisan 1997)

         Ve çok geçmeden 17 Ha-
ziran 1997’de Çiller’in dönüşümlü 
Başbakanlık ısrarı üzerine Erbakan 
Başbakanlıktan istifa edecektir .Cum-
hurbaşkanı Demirel Hükümet kurma 
görevini Çiller yerine Mesut Yılmaza 
verdi . Anavatan Partisi Genel Başka-
nı Mesut Yılmaz’ın 20 Haziran 1997 
tarihinde hükümeti kurdu. Hükümeti 
Anavatan Partisi, Demokratik Sol 
Parti ve Demokrat Türkiye Partisi 
tarafından bir araya gelen grup kur-
muş, CHP’de buna dışarıdan destek 
vermiştir. Türkbank ihalesindeki 
yolsuzluk iddiaları üzerine CHP hü-
kümete vermiş olduğu desteği geri 
çekip gensoru önergesi verdi. Öner-
ge TBMM tarafından kabul edilince 
güvenoyu almayan ANASOL-D hükü-
meti 11 Ocak 1999 tarihinde düşer.

Bu süreçte 1998 yılında Vati-
kan’da Dinler arası Diyalog hareketi 
adına Papa II. Jean Paul ile görüşen 
Gülen’in , Bu görüşmeyi Sefarad 
Hahambaşı Eliyahu Bakhsi Doron 
görüşmesi izledi. Gülen açısından bu 
başarılı dönem 18 Haziran 1999›da 
atv’de yayınlanan bir kasetle sona 
erdi. Gülen’in bu kasetteki sözleri 
daha önce kamuoyuna açıkladığı 
ılımlı İslamcı görüşleriyle çelişkili bu-
lundu. Tam da bu dönemde “sağlık 
sorunları” nedeniyle yeniden ABD’ye 
gitti. Bugüne kadar da geri dönmedi

18 Nisan 1999 genel seçimlerin-
den sonra hükümet, DSP lideri Bülent 
Ecevit’in koalisyon girişimleri sonucu 
ikinci parti olan MHP’nin Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli ve dördüncü parti 
ANAP’ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz 
arasında 28 Mayıs 1999 tarihinde im-
zalanan protokol ile kurulur.

 Gülen’in Laik ve demokratik 
Cumhuriyet rejimini eleştiren ve 
rejimi değiştirmek için dile getirdi-

ği sözler ve cemaat oluşumunun , 
kasetlere yansıması Gülen’in ger-
çek amacını da ortaya çıkardı .Bu 
kasetlerin de ATV televizyonunda 
gösterilmeye başlaması üzerine ,Gü-
len’in geleceği tehlikeye düştü .Bu 
aşamada Amerika’ya gidebilmesi 
için bir mazeret gerekli idi. Bu ma-
zeret de “sağlık sorunu ve tedavi/
ameliyat” olmak için Amerika’ya 
gitmesi gerektiği olarak dile getirildi 
.Bu arada Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yük-
sel’in Gülen hakkında soruşturma aç-
tığı haberleri duyulmaya başlanmıştı. 
 
Gülen’e her nedense sem-
patisi olan başbakan Ecevit, 
Gülen’e telefon açarak ; 
 
 
“Sağlığın için Amerika’ya git “ dedi... 

Ecevit, Gülen’e “By-pass kalp 
ameliyatı olması için !!!” Amerika’ya 
gecikmeden gitmesini önerdi. Tabii ki 
bunun “ ne tür bir sağlık” olduğunu 
da düşünmek gerektir Ve bu sağlık 
mazereti açıklaması ne kadar gerçek-
tir ? Bu bilinmiyor ama Gülen, ABD’de 
ameliyat olmamıştır!!! Gülen Ece-
vit’ten gelen bu uyarı/öneri nedeniyle 
22 mart 1999 tarihinde Amerika’nın 
Chicago kentine giden THY uçağının 
yolcularından biri Fetullah Gülen’di.” 
 
Gidiş o gidiş, 11 senedir ABD’de 
CIA koruması altında yaşıyor. Halen 
ameliyat olarak yurda dönecek .Bu 
sebeplerden dolayı da ilerde Fethul-
lah Gülen, Ecevit’e şefaatçi olacağını 
söyleyecekti.

Burada dikkat çekici bir başka 
durum ise Terörist başı Abdullah 
Öcalan’ın yakalandığı tarihle , FETÖ 
Lideri Fethullah Gülen’in Amerika’ya 
hastalık bahanesiyle sığındığı tarihin 
aynı döneme denk gelmesi tesadüf 
değildir elbette .Bu gün Amerika’nın 
Teröristbaşı Gülen’i teslim etmeme-
si, orada barındırması ve daha çok 
büyüyecek derecede destek vermesi 
bunu ispatlar cinste sanırım.

Yazımızın devamında yarın 
buluşmak dileğiyle... Selâm ve dua 
ile...

  ADIM ADIM 15 TEMMUZ’A DOĞRU-1

PERDE ARKASI, ÖNCESİ VE SONRASI İLE 15 TEMMUZ

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Mehmet Hançerli
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
13 Temmuz 2017 Perşembe  • Yıl: 9 • Sayı: 3086

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında 
bir kişi yaralandı. İlçenin Çiçek mevkinde 
Abdullah U’nun (46) kullandığı 42 FE 381 
plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.  
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis 
ambulansı ile Karapınar Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.  n AA

50 polisin katılımıyla kafelere yönelik düzen-
lenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar 
esrar ve kokain ele geçirildi. İl Emniyet 
Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 50 polis, 
kent merkezinde bulunan kafelere yönelik 
uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narko-
tik köpeği Ares’in katıldığı operasyonda 6 
kafede arama yapıldı. Aramalarda bir miktar 
esrar ve kokain bulundu.  

Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan 
sağlandığı gerekçesiyle 6 kafenin kapatılaca-
ğı öğrenildi.   n AA

Uyuşturucu 
operasyonu

Karapınar’da 
trafik kazası

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 
aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev ya-
panların da bulunduğu 14 astsubay gözaltına alındı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruştur-
ma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edi-
len 14 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Konya, An-
kara, Manisa, Elazığ, Yalova ve Erzurum’da düzenledikleri 

operasyonda aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlı-
ğı’nda görev yapanların da bulunduğu 14 astsubayı gözal-
tına aldı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 
sağlık kontrolünün ardından, İl Jandarma Komutanlığı’na 
götürüldü.

Zanlıların muhabere, istihbarat, harekat, hava istihbarat 
ve maliye birimlerinde görevli olduğu öğrenildi.
n AA

14 astsubay gözaltına alındı

‘Polisimiz ülkemizi
felaketten kurtardı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, 5 DE-
AŞ’lı teröristi etkisiz hale getirerek 
Konya’da olası bir terör saldırısının 
yaşanmasını engelleyen Konya po-
lisini tebrik etti.  Mustafa Kalaycı, 
Konya Valisi Yakup Canpolat, Emni-
yet Müdürü Şükrü Yaman ve Özel 
Harekat Şube Müdürünü telefonla 
arayarak, sabah saatlerinde DEAŞ 
terör örgütünün hücre evine yöne-
lik düzenlenen operasyonda kah-
ramanca görev alan polisleri tebrik 
etti.

Kalaycı, “Canını ortaya koyarak 
2 saat çatışıp silahları ile birlikte 

DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale ge-
tiren Konya polisimiz şehrimizi ve 
ülkemizi büyük bir felaketten kur-
tarmıştır. Teröristlerin yanında ele 
geçirilen uzun namlulu silahları, 3 
kg’a yakın TNT tipi bomba ve can-
lı bomba yeleği ile sansasyonel bir 
eylem hazırlığında olunduğu aşikar. 
Operasyon sırasında hafif yaralanan 
4 emniyet mensubumuza acil şifa-
lar diliyorum. Konya Valisi Yakup 
Canpolat ve Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman başta olmak üzere operas-
yonda görev alan Emniyet mensup-
larımızı tebrik ediyor, görevlerinde 
başarılar diliyorum” dedi.
n İHA 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organizasyonundaki MotoBosna ekibi, 4 günlük kara 
yolculuğunun ardından Bosna Hersek’e ulaşarak Srebrenitsa’daki anmalara katıldı

MotoBosna ekibi 
Bosna’da buluştu

6 Temmuz’da Sakarya’dan Dün-
ya Motosiklet Şampiyonu Kenan So-
fuoğlu’nun katılımı ile yola çıkan ekip, 
sırasıyla; İstanbul, Edirne, Kavala, 
Selanik, Üsküp, Prizren, İşkodra, Pod-
gorica ve Saraybosna’yı aşarak Sreb-
renitsa’ya ulaştı. 

Bosna Hersek’in başkenti Saray-
bosna’da dünyanın dört bir yanından 
gelen 500 motorlu ile buluşan Moto-
Bosna ekibi, Srebrenitsa yolu boyun-
ca yapılan etkinliklere katılarak bölge 
Müslümanlarına Türkiye’den getir-
dikleri selamları iletti. 

MotoBosna ekibi, ölümden kaç-
mak için Tuzla – Srebrenitsa arasında 
gerçekleşen zorlu yürüyüşe de destek 
verdi. Ekip, Srebrenitsa’ya onlarca 
kilometrelik Barış Yürüyüşü’nü(Marş 
Mira) gerçekleştirenlerle birlikte giriş 
yaptı. 

Özellikle Srebrenitsa yolu bo-
yunca köylerde coşkuyla karşılanan 
MotoBosna ekibi, akşam saatlerinde 
tören alanına ulaşarak geceyi burada 
geçirdi. 

SREBRENİTSA’DA 
22. YIL ETKİNLİKLERİ 

22’nci yılı icra edilen Srebrenitsa 
katliamında bu sene DNA tespiti ya-
pılarak aileleri belirlenen 71 kurban 
daha dualarla toprağa verildi. 22 yıl 
sonra cenazelerini teslim alarak top-
rağa veren aileler, yılların vermiş ol-
duğu acı, hasret ve özlemle gözyaşla-
rını tutamadı.
SREBRENİTSA’DA NELER OLMUŞTU?

1995’in Temmuz ayında Srebre-
nitsa’da Sırplar tarafından 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşa-
nan en büyük soykırım gerçekleştiril-
di. Sırp kuvvetleri Srebrenitsa’da beş 
gün içinde 8 bin 372 Boşnak’ı öldür-
dü.

Sırp saldırılarından kaçan binlerce 
Boşnak, BM tarafından “güvenli böl-
ge” ilan edilen ve 400 Hollandalı barış 
gücü askeri tarafından korunan Sreb-
renitsa’ya sığındı. 

Sığınmacılardan yaklaşık 25 bini, 
barış gücü askerlerince Srebrenit-
sa’ya birkaç kilometre mesafedeki Po-
taçari’de bulunan bir akü fabrikasına 
yerleştirildi. 

Fabrikadaki savunmasız binler-
ce Boşnak, Hollandalı askerlerce 11 
Temmuz’da RatkoMiladiç, nam-ı di-

ğer “Sırp Kasabı”, komutasındaki Sırp 
askerlerine teslim edildi. Askerler, 12 
yaş üstü tüm erkekleri bir yana, ka-
dınları da diğer yana ayırdılar. Kadın-
lara tecavüz edildi, erkekler ise kam-
yon ve otobüslere doldurularak ölüme 
götürüldü.

Soykırımın üzerinden geçen 22 
yıla rağmen, bazı kurban yakınları 
hala eşlerini, oğullarını, babalarını ve 

kardeşlerini toprağa vermek için bek-
lemeye devam ederken, halen yak-
laşık bin 29 kurbanın bulunamaması 
yakınlarının umutlarını tüketiyor.

EKİP, 15 TEMMUZ’DA 
İSTANBUL’DA OLACAK

MotoBosna konvoyu, hain darbe 
planının yıldönümü olan 15 Temmuz 
günü İstanbul’a dönecek ve yapılacak 
olan etkinliklere katılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın her 
yıl tekrarlamayı planladığı MotoBosna 
konvoyu, seneye çok daha büyük bir 
organizasyonla tekrardan Srebrenit-
sa’da olacak. Bilindiği üzere İHH İn-
sani Yardım Vakfı, 25 yıl önce Bosna 
Hersek halkına yardım götürmek ve 
acılarını paylaşmak amacıyla kurul-
muştu.
n HABER MERKEZİ 

MotoBosna ekibi, Srebrenitsa yolu boyunca yapılan etkinliklere katılarak bölge Müslümanlarına Türkiye’den getirdikleri selamları iletti. 
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‘Türk milleti 15 Temmuz’da destan yazdı’ Akşehir’de 15 Temmuz şehitleri anılıyor
Konya Emlakçılar Odası 

Başkanı Sedat Altınay, “15 
Temmuz 2016 gecesi Türki-
ye Cumhuriyeti’ni, ülkemizi, 
milletimizi, demokrasimizi 
ve aydınlık geleceğimizi yok 
etmek isteyen vatan hainle-
ri harekete geçmiş, milletin 
silahlarını yine bu aziz ve 
fedakâr millete doğrultarak 
kanlı bir darbe girişiminde 
bulunmuşlardı; ancak Kah-
raman Türk Milleti, darbe 
girişimini sokakları ve mey-
danları hınca hınç doldurarak, hain 
Silahlı Terör Örgütü’nün yapmak 
istediği darbe teşebbüsünü cansi-
perane mücadeleyle engellemiş-
lerdir. Türk milleti 15 Temmuz’da 
bir kez daha destan yazmıştır” 
dedi. 15 Temmuz’un birinci yıldö-
nümü münasebetiyle bir açıklama-
da bulunan Konya Emlakçılar odası 
Başkanı Sedat Altınay “ Dünya ta-

rihinde bir ilki yaşatan Aziz Türk 
Milleti, darbecilere darbe yapmış 
ve iradesini bir avuç darbeciye çiğ-
netmemiştir. Hain darbeciler, ül-
kemizi parçalayacaklarını, devleti 
teslim alabileceklerini sanmışlar; 
ancak Kahraman Türk Milleti tıpkı 
Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda 
ve bin yıl önce Malazgirt’te olduğu 
gibi cesaretleriyle, dirayetleriyle, 

kararlı ve dik duruş-
larıyla bütün dünya-
ya demokrasiye olan 
inancını bir kez daha 
ilan etmiş ve kendisi 
üzerinde oynanacak 
oyunları yine kendi 
azim ve kararlılığıyla 
yok edeceğini göste-
rerek kahramanlık, 
destanını tekrardan 
yazmışlardır. Bu duy-
gu ve düşünceyle, 15 
Temmuz 2016 günü 

göstermiş oldukları kahraman-
lıklarla tarih yazan, bu uğurda öl-
mekte asla korkmayan, canını seve 
seve feda ederek vatanını, milletini 
ve bayrağını hiçbir zaman teslim 
etmeyen tüm şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet diliyor, gazilerimize 
sağlıklı bir ömür temenni eder, ai-
lelerine sabırlar dilerim.
n HABER MERKEZİ

Akşehir’de 15 Temmuz Şehit-
lerini Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 
çeşitli programlar düzenleniyor.  Et-
kinlikler kapsamında ilk olarak Ak-
şehir İlçe Şehitliği ziyaret edilerek 
burada şehitler için Kur’an-ı Kerim 
okunarak dua edildi. Şehitlikteki tö-
rene; Akşehir Kaymakamı Mehmet 
Türk, Garnizon Komutanı Albay 
Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, siyasi parti 
temsilcileri, STK temsilcileri, kamu 
kurum müdür ve amirleri, şehit ve 
gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. 
Şehitlikteki törende Kur’an-ı Kerim 
okunmasının ardından dua edildi. 
İlçe Kaymakamı Mehmet Türk de 
15 Temmuz’a kadar Akşehir’de 
yapılacak etkinlikler hakkında ka-
tılımcılara bilgi verdi. Akşehir’deki 
etkinlikler kapsamında ğğle namazı 
öncesinde İplikçi Camisinde mev-
lidi şerif de okutuldu. Akşehir’de 

16 Temmuz tarihine kadar de-
vam edecek ekinlikler kapsamında 
12-15 Temmuz tarihleri arasında 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz 
şehitleri anısına çeşitli sportif etkin-
likler düzenlenecek. 14 Temmuz 
2017 Cuma günü saat 13.00’de 
İplikçi Camisinde okunan hatimle-
rin duası yapılırken, saat 14.00’de 
de Yeni Belediye Sarayı’nda sergi 

açılacak. 15 Temmuz 2017 Cumar-
tesi günü Nasreddin Hoca Meyda-
nında saat 20.45’de şehit yakınları, 
gazileri ve aileleri ile halka yemek 
ikramı yapılacak. Yemek ikramını 
müteakip Nasreddin Hoca Meyda-
nından Cumhuriyet Meydanına ka-
dar yapılacak yürüyüşün ardından 
Cumhuriyet Meydanında demokra-
si nöbetine başlanılacak.
n İHA 

‘Çanakkale’deki asil ruhu 
 15 Temmuz’da gösterdik’

AK Parti’li kadınlar 15
Temmuz şehidini andı

Kısa Adı KONMUHDER olan 
Konya Muhasebe Hukuk Eğitim ve 
Kültür Derneği Başkanı Celal Emi-
roğlu, “15 Temmuz Hain darbe gi-
rişiminin birinci yıldönümünü çok iyi 
idrak etmemiz gerekir. Konya’da ki 
2 bin 400mali müşavir olarak hain 
kalkışmayı kınıyoruz ”dedi. 

Türk milletinin demokrasiyle 
yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cum-
huriyeti‘nin içte ve dışta bağımsız-
lığına, ülkemizin huzur ve refahına 
göz diken hain çetelerin bir yıl önce 
yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokak-
lara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, 
Türk milletinden milyonların bas-
tırdığı bir destan olduğunu belirten 
Emiroğlu, “Dünya tarihinde onlarca 
darbe ve darbe girişimi yaşandı. An-
cak 15 Temmuz günü ülkemizde bir 
gecede savaş uçakları, helikopter ve 
tanklar kullanılarak 250 kişinin şehit 
edildiği yüzlerce kişinin yaralandığı, 
TBMM dahil devletin ve milletin asli 
kurumlarının havadan bombalan-
dığı bir dehşet halkın gücüyle geri 
püskürtüldü. Cumhurbaşkanımızın 
dik duruşu ve cesaretiyle halkımızın 
demokrasi nöbetleri, dünyada eşine 
rastlanmayan önemli destanlardan 
biri olarak tarihe geçti. Hain emelle-
ri olan batılı devletlerin maşası olan 
yapılanmalar, ülkemizde kaos ve 

kargaşa ortamı yaratmak isteyerek, 
bu milletin bağımsızlığına, demok-
rasisine, şerefine göz diktiler. Fakat 
biz, millet olarak el ele vererek köp-
rülere, havaalanlarına, açık mey-
danlara koşarak, bayrağımıza sahip 
çıktık. Çanakkale‘deki o asil ruhu, 
15 Temmuz’da Türkiye’nin dört kö-
şesinde yeniden gösterdik.Herkes 
gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla 
suladığı bu vatan toprağının bir ka-
rışını bile hainlere teslim etmez. Ve 
yine gördüler ki, demokrasiye göz 
diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine 
girmez bu millet. Aramızda ayrılıklar 
yaratmak isteyen tüm güçler gördü-
ler ki, Türk milleti gerçekten büyük 
ve asil bir millettir” dedi. 

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin unutulmaması, unutturulma-
ması için düzenlenen etkinliklerin 
önemine vurgu yapan Başkan Emi-
roğlu konuşmasına şöyle devam etti: 
15 Temmuz Cumartesi günü Mev-
lana meydanında düzenlenecek ve 
sabaha kadar devam edecek demok-
rasi nöbetine hepimizin katılması şe-
hitlere ve bu vatana bir borcumuz-
dur. Sayın Valimizi ve beraberinde 
programa emek veren herkese te-
şekkür ediyoruz. Allah bu millete 
bir daha böyle hainlik kalkışmalarını 
yaşatmasın…  n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi tarafından 15 Temmuz Destanı’nı anlatan fotoğraflardan oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı

‘Tarihte görülmemiş
ihanetle karşılaştık’

Meram Belediyesi tarafından 15 
Temmuz Destanı’nı anlatan AA ve 
İHA’nın fotoğraflarından oluşan ser-
gi düzenlenen törenle açıldı. Meram 
Belediyesi ile birlikte Altuncan Ha-
tun Aile Yaşam Merkezi, Rabia Spor 
Merkezi ve Şehrin Tasarım Atölye-
si’ndeki sergiler 2 hafta boyunca ge-
zilebilecek. 

Meram Belediyesi’nde düzenle-
nen fotoğraf sergisinin açılışına Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Bursa Yıldırım Kaymakamı 
Mehmet Aydın, Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Ka-
dın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, 
Meram Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ali Ermiş, meclis üyeleri, muhtarlar, 
teşkilat mensupları, belediye çalışan-
ları ile vatandaşlar katıldı. 

4 AYRI YERDEKİ SERGİ 2 HAFTA 
ZİYARET EDİLEBİLECEK

Belediye hizmet binasıyla birlikte 
Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, 
Rabia Spor Merkezi ve Şehrin Tasa-
rım Atölyesi’nde 15 Temmuz Desta-
nı Fotoğraf Sergisi’ni açtıklarını belir-
ten Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “İki hafta açık kalacak sergi-
mizde Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas 
Haber Ajansı’nın (İHA) 15 Temmuz 
sürecinde ülkemizin farklı şehirlerin-
de çekmiş oldukları fotoğraflar sergi-
lenecek. Sergimizin açılışına katılan 
başta Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız olmak üzere tüm misafirlerimize 
teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha 
bu millete 15 Temmuzları yaşatma-
sın. Bu serginin açılışı vesilesiyle 15 
Temmuz’da canı ve kanı pahasına 
bu toprakları, bayrağımızı ve mu-
kaddesatımızı korumak için her türlü 
fedakârlığı yapan şehitlerimizi rah-
metle, gazilerimizi de minnetle anı-

yorum” dedi.  
“ÇANAKKALE VE 15 TEMMUZ RUHU 

VAR OLMAYA DEVAM EDECEK”
Bin yıldır bu topraklarda var ol-

duğumuz gibi bundan sonra da var 
olmaya devam edeceğimizi kayde-
den Başkan Toru, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Aziz milletimizin manevi-
yatında, inancında bu ruh her zaman 
var olmaya devam edecek. Özellikle 
son 4 yılda Türk milleti olarak gerek 
ekonomik, gerek siyasi ve gerekse 
askeri olarak darbe girişimleriyle kar-
şı karşıyayız. Sadece 15 Temmuz’la 
bunları sınırlandırmak mümkün de-
ğil. Ama Allah’a şükür milletinden 
güç alan bir liderimiz var. Milletimiz, 
liderinin arkasında kenetlenmiş bir 
şekilde var olmaya devam edecek. 
Her zaman devletimiz, milletimiz, 
bayrağımız, mukaddesatımız için 
kanımızın son damlasına kadar fe-
dakârlık yapmaya devam edeceğiz. 
Çanakkale ruhu ve 15 Temmuz ruhu 
milletimizde var olmaya devam ede-
cek.”  

“TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ İHANETLE 
KARŞILAŞTIK”

15 Temmuz’da, tarihimizde gö-
rülmemiş bir ihaneti yaşadığımıza 
dikkat çeken Meram Kaymakamı 
Resul Çelik ise, “Kelimelerle ifade 
edemeyeceğimiz böyle bir ihanet 
karşısında bu fotoğraflarda yer alan 
kahramanlarımız konuştular ve gere-
ğini yaptılar. Bu ihanetle karşı karşıya 
kaldığımızda Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın emriyle meydanlara döküldük 
ve o ihanetin büyüklüğünün kat be 
kat büyüklüğü kahramanlıklarla bu-
nun üstesinden geldik Allah’a şükür. 
15 Temmuz’daki ruhu canlı tutmak 
ve bu ruhun ülkemizin kurtuluşu açı-
sından ne anlama geldiğini anlatmak 
için bu sergi gibi etkinlikler önem arz 
ediyor” ifadelerini kullandı. 

AKYÜREK’TEN TORU’YA TEBRİK
Şükran Mahallesi’ndeki başarı-

lı çalışmaları ve bu sergi dolayısıyla 
Başkan Toru’yu tebrik ederek konuş-
masına başlayan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, 
15 Temmuz’un milletimiz tarafından 
yazılan bir destana dönüştüğüne dik-
kat çekerek, “İhanetle başlayan bir 
gece halkımızın ayağa kalkması ve 

Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla 
bütün bir milletin harekete geçme-
siyle bir destan olarak millet hafıza-
sındaki yerini aldı. Bu fotoğraflar da 
bize gösteriyor ki; Çanakkale ruhu 
hala devam ediyor. Gençlerimiz ne-
reye gidiyor, milli duygularda zayıflık 
var mı diye zaman zaman tartışıyor-
duk. Ama 15 Temmuz’da kamyon 
süren kadını, tankın altına yatma 
cesareti gösteren gençlerimizi, tan-
kın üzerine çıkan evlatlarımızı, mey-
danlarda darbecilere meydan okuyan 
insanımızı görünce milletimizin o 
kahramanlık duygusunun, ecdadı-
na layık olma yapısının, Çanakkale 
ruhunun güçlenerek devam ettiğini 
hamd olsun ki gördük. Bu bizim en 
büyük güvencemiz” diye konuştu. 
TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMİ-

YORLAR
Türkiye güçlendikçe, yükseldik-

çe ve tarihi misyonuna daha güçlü 
bir şekilde sahip çıkmaya başladıkça 
düşmanlarının mücadelesinin şidde-
tinin arttığına işaret eden Akyürek, 
“Türkiye’nin güçlenmesini isteme-
yenler, bu coğrafyadaki rolünün bir 
daha oluşmamasını isteyenler çalış-
malarını arttırıyorlar. Ama en büyük 
güvencemiz, ecdadına layık olduğu-
nu gördüğümüz aziz milletimizdir. 
Osmanlı coğrafyası üzerinde tam 
49 bağımsız devlet kurdular. Şimdi 
onları da bölerek 50’ye, 60’a, 70’e 
çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun kar-
şısında durabilecek olan tek devlet 
Türkiye’dir ve tek millet de Türk mil-
letidir. 15 Temmuz ruhu bu yapının 
korunmakta olduğunu bize gösteri-
yor” dedi. 

Konuşmalardan sonra protokol 
mensupları dua ile serginin açılışını 
yaptıktan sonra sergiyi gezerek tüm 
fotoğrafları incelediler.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Seydişehir Kadın Kol-
ları üyeleri, FETÖ’nün 15 Tem-
muz’daki darbe girişiminde Ankara 
Gölbaşı’daki Özel Harekat Daire 
Başkanlığında şehit olan komiser 
yardımcısı Muhsin Kiremitçi’nin 
kabrini ziyaret etti. 

AK Parti Seydişehir Kadın Kol-
ları Başkanı Fatma Görür ve kadın 
kolları üyeleri, 15 Temmuz şehidi 
komiser yardımcısı Muhsin Kire-
mitçi’nin kabrini ziyaret ederek, dua 
etti. 

Görür, yaptığı açıklamada, 15 
Temmuz’u unutmadıklarını ve 
unutturmayacaklarını ifade ederek, 
şunları kaydetti: 

“15 Temmuz, FETÖ tarafından 
Türkiye’yi parçalama darbesiydi 
ama o gün bizler Seydişehir’de de 
ayaktaydık. Vatan hainlerine fırsat 
vermedik. 

Başta 15 Temmuz şehitleri ol-
mak üzere tüm şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet, ailelerine sabır dili-
yoruz.”   n AA

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay

Celal Emiroğlu

Meram Belediyesi ile birlikte Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, Rabia Spor Merkezi ve 
Şehrin Tasarım Atölyesi’ndeki sergiler 2 hafta boyunca gezilebilecek. 
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

1.700 tl maaş +mesai, yemek, servis verilecektir.
Vardiyalı sistemde çalışacak, ekip çalışmasına yatkın.
Askerlikle ilişiği bulunmayan konya da ikamet eden

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi konusunda 
lider konumda olan fabrikamıza, aşağıdaki 
meslek gruplarında çalışanlar alınacaktır.

* Statik Toz Boyacı
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi olan 
tercih edilecektir)

* Meslek Lisesi veya 
Düz Lise Mezunları 

* Vasıfsız Bay ve Bayanlar
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

MÜRACAATLAR ŞAHSEN FİRMA ADRESİMİZE YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 
PROJELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

• 5188 SAYILI YASA GEREĞİ 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK 

KARTINA SAHİP
• ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİNDE 

SÜRE SIKINTISI OLMAYAN
 • BAY- BAYAN GÜVENLİK 

GÖREVLİLERİ ARANMAKTADIR.

 FERHUNİYE MH. DR YUSUF ZİYA PAŞA SK. 
SAĞLIK İŞ MERKEZİ NO:8/1 

(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI) SELÇUKLU / KONYA

TEL: 0 332 233 12 86 / 0544 880 23 59 

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış Danışmanı 

ve 
Bayan Sekreter 
ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres: Yaka Mah.Yaka Cad. No: 142 Meram/Konya 

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79

SATILIK DAİRELER
(Sancak itfaiye arkası)
Kosova Mahallesi
Medine Caddesi 
Rüya Sitesinde 

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

                1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini geliştirmeyi ilke edinen 
yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer 

alan Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

• ÜRETİMDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-22-35 yaş arası,

-Bay,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Sorumluluk bilinci yüksek,

-Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
 • DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

- 22-35 yaş arası,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Bay,

-Forklift ehliyetine sahip,
-Depo ve sevkiyat alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

 • SATIŞ DESTEK BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-Satış destek sorumlusu (Büro Memuru)

-Bayan
-22-35 yaş arası

-En az Lise mezunu,
- İdari birimde çalışacak,

-Siparişlerin şirket politikasına ve ilgili prosedürlere uygun olarak sisteme işlenip, 
takiplerinin yapılmasını sağlayacak,

-Kendine güvenen, dinamik,iletişimi kabiliyeti yüksek, uzun süreli çalışabilecek,
-Alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA
SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından karşılanacaktır.
Askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir. 

Müracaatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
  OFSET BASKI makinelerinde çalışacak yardımcı elemanlar,
  MÜCELLİT makinelerinde ve CİLT işinde çalışacak Usta ve Yrd.Elm.,
  Çanta ve Cüzdan imalatında çalışmış SARACİYE ustaları,
  Dikişciler,
  Matbaacılık mesleğini benimseyebilecek Vasıfsız elemanlar,
  35 Yaş aşağısı ve askerlikle ilişiği olmayan,

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve 
yıkama merkezi 

iş değişikliği 
nedeniyle devren

SATILIKTIR
İrtibat

0544 660 09 81

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe 
Zemin üstü 1. Kat 115m2  

 2+1 dairem satılıktır.
GSM: 0533 359 55 09

ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAYAN
AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

(İNDÜKSİYON OCAĞI)
- MONTAJ, YAĞLAMA VE 
KAYNAK BİLEN BAKIMCI

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. SK. NO: 5

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 

√

√

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

 Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 

Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere  vasıfsız 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum sağlayabilecek
BAY - BAYAN  personel alınacaktır.

BAY-BAYAN eleman alınacaktır.
Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

  Elektrik ve Mekanik sistemlerde en az 3 yıl deneyimli,
  Bakım formenliği yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip,
  Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik lise mezunu,
  Takım çalışmasına yatkın,
  İş takibi yapabilen,
  En az B ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayan
-Müracatlar şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya 

(Tüvtürk Araç Muayene Arkası) Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler Vinç Mak. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştırılmak üzere;

- UNİVERSAL 
TORNACI

- KAYNAKÇI
- MONTAJCI

- ELEKTRİKÇİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE; 

- TARIM MAKİNASI 
MONTAJ 

ELEMANI OLARAK 
ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE BAY
.ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki 
darbe girişiminin Türkiye’yi bölmeyi 
amaçladığını söyledi. 

Darbe girişiminin hiçbir zaman 
unutulmaması ve gelecek nesillere 
anlatılması gerektiğinin altını çizen 
Elvan, Türk milletinin darbe girişimi-
nin yaşandığı gece destan yazdığını 
kaydetti. 
O GECE BAKANLIKTA NELER YAŞANDI

Elvan, darbe girişiminin ger-
çekleştiği gece Bakanlıktaki makam 
odasında çalıştığını anlattı. Koruma-
larınca Genelkurmay Başkanlığı bi-
nasından silah sesleri geldiğinin ken-
disine iletildiğini aktaran Elvan, şöyle 
devam etti: “İlk etapta bir tatbikat ya-
pıldığı ifade edildi ancak daha sonra 
silah sesleri arttı.

 Bu arada bir helikopter indi, 10-
15 dakika sonra yeniden havalandı. 
Uçaklar alçaktan uçmaya başladı. 
Ben de hemen İçişleri Bakanımıza (o 
dönem Efkan Ala) ulaşmaya çalıştım, 
diğer bazı arkadaşlarımı aradım. Ulaş-
tığım, ulaşamadığım arkadaşlarımız 
oldu.” 

Daha sonra Çankaya Köşkü’ne 
geçtiğini dile getiren Elvan, Köşk’te 
birkaç bakan ve milletvekiliyle konu-
yu müzakere ettiklerini söyledi. 

Alınması gereken önlemler konu-
sunda da değerlendirmelerde bulun-
duklarını anlatan Elvan, “TBMM’ye 
mutlaka gidilmesi gerektiğini konuş-
tuk. Bir arkadaşımız MHP kanadında-
ki arkadaşları aradı. 

Ben, CHP Grup Başkanvekili En-
gin Altay beyi aradım. Onlar da Mecli-
se gideceklerini ifade ettiler” dedi.

Elvan, uçakların kalktığı havaa-
lanlarının etkisiz hale getirilmesi ko-
nusunu da konuştuklarını belirterek, 
bu esnada kendisinin Konya Valisi’ni 
aradığını ve bu ildeki hava üssünün 
kullandırılmaması uyarısında bulun-
duğunu kaydetti.

“AVRUPA ÜLKELERİ DE 
15 TEMMUZ’U ANLATMALI”

Elvan, AB ülkelerinin darbeyi la-
netlemek konusunda tereddüt yaşa-
dıklarına işaret ederek, şunları söyle-
di: “Açıklamalar çok geç geldi. Bazı 
ülkeler ‘darbe başarılı bir şekilde ger-
çekleşecek, dolayısıyla darbe sonrası 
açıklamalarımızı yapalım’ diye düşün-
müş olabilirler. Bakanlarımız Avru-
pa’nın bir ülkesine gidip 15 Temmuz 
ile ilgili bir etkinlikte bulunmak istese 
bundan rahatsız oluyorlar. Halbuki 
demokrasinin beşiği olan Avrupa’da 
15 Temmuz darbe girişimi konuşul-
malı, tartışılmalı ve demokrasi için 
bu ülkenin ve bu milletin ne kadar 
büyük bir başarı kazandığı anlatılma-

lıdır. Bunu sadece biz değil, Avrupa 
ülkeleri yapmalıdır. Sen bir taraftan 
temel hak ve hürriyetler, demokrasi, 
basın özgürlüğü diyeceksin, diğer ta-
raftan da demokrasiye vurulmak is-
tenen bu darbeyi kınamayacaksın ya 
da kınamakta gecikeceksin. Bu darbe 
girişimine yönelik etkinlikleri engel-
lemek çifte standarttan başka bir şey 
değildir.” 
“EKONOMİ CİDDİ BİR YARA ALMADI”

Elvan, darbe girişiminin ekonomi-
ye etkileri ve alınan önlemlerin yansı-
malarına ilişkin de değerlendirmeler-
de bulundu. 

15 Temmuz öncesinde, Ocak 
2016’dan haziran sonuna kadar eko-
nomiyle ilgili tüm göstergelerin Orta 

Vadeli Program (OVP) ile uyumlu 
olduğuna dikkati çeken Elvan, enf-
lasyon, büyüme, cari açık gibi temel 
göstergelerde iyileşmelerin yaşandığı 
bir dönemde darbe girişiminin yaşan-
dığını söyledi.   Elvan, “Benzer bir iyi-
leşmeyi 2013 yılında da gördük. 2013 
yılının başından itibaren inanılmaz 
bir iyileşme vardı, faiz oranları yüzde 
4’lere kadar düşmüştü, arkasından 
hemen Gezi olayları başladı. Burada 
da ciddi bir iyileşmenin arifesinde 
darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık.” 

değerlendirmesinde bulundu. 
Türkiye ekonomisinin temelleri-

nin son derece sağlam olduğunu dile 
getiren Elvan, 2002 yılından bu yana 
sadece küresel krizin yaşandığı 2009 
ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde da-
ralma meydana geldiğini hatırlattı. 

Darbe girişiminin ardından eko-
nomik aktörler ve yatırımcılar açı-
sından belirsiz bir ortam oluştuğuna 
değinen Elvan, “Özellikle güvelik 
açısından tereddütte kalan kesimler 
oldu. Döviz ve faizde yükselme ya-

şandı ama hem Merkez Bankamızın 
hem de hükümetimizin almış olduğu 
önlemlerle ekonomide ciddi bir yara 
almadan iyi bir performans göster-
dik.” dedi. 

Türk milletinin vatanı ve bayrağı 
için her şeyi feda edebileceğinin altını 
çizen Elvan, “Bu millet, tüm dünyaya 
demokrasi dersi vermiştir. 2017’de 
de ekonomide büyümeye devam ede-
ceğiz. OVP hedefi olan yüzde 4,4’ün 
üzerinde büyüme performansı göste-
receğiz.” ifadelerini kullandı.  n AA 
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10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

SELAM OTOMOTİV
Skoda Octavia
2011 Model
1.6 Dizel

Seat Toledo
2001 Model
1.6 Benzin

Seat Toledo
2000 Model
1.9 Dizel

Volkswagen Jetta
2006 Model
Comfort 1.6 
Otomatik vites

Muhammet KOLCU
0554 747 86 82

15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimini değerlendiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FETÖ’nün darbe girişiminin ekonomide yarattığı etkinin 
kısa sürede atlatıldığını belirterek, “Bu millet, tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 2017’de de ekonomide büyümeye devam edeceğiz” dedi

‘Dünyaya demokrasi ders verdik’

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe 
girişiminin Türkiye’yi bölmeyi amaçladığını söyledi. 
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BİNİCİLİK VE YURTLAR DOĞALGAZ 
HATTI YAPTIRILACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SÜ Binicilik ve Yurtlar Doğalgaz Hattı  yapım  işi  4734  sayılı Kamu  İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecektir.    İhaleye  ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2017/339193
1-İdarenin
a) Adresi  : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve 
   Teknik Daire Başkanlığı 42079 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 332 2232489 - 3322410100
c) Elektronik Posta Adresi  : yapiisl@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Üniversitemiz binicilik tesisine doğalgaz hattı ve iç tesisatı 
   yapılacak kombi ve ocaklara doğalgaz bağlanacak, Öğrenci 
   yurtlarına doğalgaz hattı ve iç tesisatı yapılacaktır.
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve 
   Teknik Daire Başkanlığı 42079 - Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 01.08.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının  bir  Ticaret  Sicil  Gazetesinde  bulunmaması  halinde,  bu  bilgilerin  tümünü  göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Benzer İş Grupları Tebliğinde yer 
alan  (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİNDEN II. GRUP ISITMA - SOĞUTMA, 
HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Şems 
Tebrizi Mah. Ankara Cd No:6 42151 Karatay KONYA (Şehir Merkezi Rektörlük Binası) adresinde 
bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılmak üzere veya S.Ü.Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Vakıflar Bankası Nalçacı (256) Şubesindeki TR15 0001 5001 5800 7290 
2889 09 hesabına ihaleye katılacak gerçek/tüzel kişi adı, TC kimlik numarası/vergi numarası, 
işin adı veya ihale kayıt numarası belirterek yatırılmak üzere Selçuk Üniversitesi Alaeddin 
Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 42079 Selçuklu KONYA adresinden 
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 42079 - Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen  isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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3’ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN / KONYA

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığının ihtiyacı için, “6 KALEM MEYDAN AYDINLATMA MALZEMESİ  
“  alımı  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  19  uncu maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/326620
1-İdarenin
a) Adresi  : ANKARA YOLU ÜZERİ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3323271002 - 3323214150
c) Elektronik Posta Adresi  : 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 6 KALEM MEYDAN AYDINLATMA MALZEMESİ 
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : 3 ‘ÜNCÜ ANA JET ÜS İKMAL TABUR KOMUTANLIĞI 
    DEPOLARI / KONYA 
c) Teslim tarihi  : Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 
   (altmış) takvim günü içerisinde 3 üncü Ana Jet Üs İkmal 
    Tabur K.lığına tek parti halinde teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : İHSANİYE MAH.AHMET HAŞİM SK.NO:12 42040 
    SELÇUKLU / KONYA 
b) Tarihi ve saati  : 20.07.2017 - 12:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının  bir  Ticaret  Sicil  Gazetesinde  bulunmaması  halinde,  bu  bilgilerin  tümünü  göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 3’ÜNCÜ ANA 
JET  ÜS  KOMUTANLIĞI  TEDARİK  KOORDİNASYON  ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ  adresinden  satın 
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8.  Teklifler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar  İHSANİYE  MAH.AHMET  HAŞİM  SK.NO:12  42040 
SELÇUKLU / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli  taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini, mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Basın 634543  - www.bik.gov.tr

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2017/4602 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1. İhale Tarihi : 21/07/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası
2. İhale Tarihi : 10/08/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri        : KARAHÜYÜK MAH. AKASMA SOK.N.2MERAM / KONYA 
                          (MERAM TRAFİK PARKI)
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 155.000,00 1 %18 PALETLİ  ESKAVATÖR  İŞ  MAKİNESİ  KABİN  CAMLARI 
KIRIK,  PALETLERİ  AŞINMIŞ  VAZİYETTE,  GÖVDENİN 
SOL  ÖN  KISMINDA  DARBEDEN  KAYNAKLANAN 
EĞİLMELER  VE  ONARIM  OLDUĞU,  ONARIM  GÖREN 
YERİN  BOYASIZ  VE  BELİRGİN  EMARELER  TAŞIDIĞI, 
ARACIN  ELEKTRONİK  AKSAMINDA  EKSİKLİK  YOKTUR. 
KOMATSU  MARKA,PC300-  7EO  TİPİ,2007  MODEL,SARI 
RENKLİ PALETLİESKAVATÖR,MOTOR NO:28854029,ŞASE 
NO:55854, ARAÇ KİMLİK NUMARASI : KMTPC183J02055854

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın 635077  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Medova’dan 15 Temmuz etkinliği
Medova Hastanesi, 15 Temmuz 

hain darbe girişiminin yıl dönümü 
nedeniyle düzenleyeceği etkinlikle, 
şehitlerimizin aziz hatıralarını yad et-
mek amacıyla tüm halkımıza açık bir 
program gerçekleştirecek. 14 Tem-
muz Cuma günü saat 14.00’da, Me-
dova Hastanesi’nin ana giriş alanında 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak 
programda, misafirlere helva ikramın-
da bulunulacak. Programa katılanlar 
ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin 
simge fotoğraflarından oluşan fotoğraf 
sergisini de gezebilecekler. Konuyla 
ilgili bir açıklama yapan Medova Has-
tanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin 
Olcay, “15 Temmuz gecesi Türk Mil-
leti’nin varlığına, istikbaline ve inanç-
larına ağır bir darbe vurmak isteyen 
hainlere karşı gövdesini siper eden 

şehitlerimizle; bugüne kadar vatan, 
bayrak ve millet uğruna ebediyete in-
tikal etmiş tüm şehitlerimizin anısına 

düzenleyeceğimiz bu etkinliğe tüm 
halkımız davetlidir” dedi.
n HABER MERKEZİ 



Meram Anadolu Lisesi öğrencilerinden 
Fulya Akkaya, 2017 Lisans Yerleştirme Sına-
vında (2017-LYS) önemli bir başarıya imza 
atarak TM-1, TM-2, TM-3, TS-1 ve TS-2 
puan türlerinde Türkiye birincisi oldu.

5 puan türünde Türkiye birincisi olan ve 
aynı zamanda görme engeli bulunan Fulya 
Akkaya, ailesiyle birlikte Vali Yakup Canbo-
lat’ı ziyaret etti. Akkaya başarısını düzenli 
çalışmaya ve çok kitap okumaya bağladı ve 
hukuk eğitimi almak istediğini belirtti

Vali Yakup Canbolat, Fulya Akkaya’yı 
tebrik ederek hediyesini verdi ve başarıları-
nın devamını diledi.

Ziyarete Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dursun Ali Kaban, öğrencinin ailesi 
ve öğretmenleri katıldı.

Konya’da yaşayan doğuştan görme en-
gelli genç kız, Lisans Yerleştirme Sınavında 
(LYS) 5 puan türünde Türkiye birincisi olma-
yı başardı. 

19 yaşındaki doğuştan görme engelli Ful-
ya Akkaya, LYS’de TM1-TM2-TM3-TS1-TS2 

olmak üzere 5 puan türünde de Türkiye bi-
rincisi olduğu için mutluluğunu dile getirdi. 
Akkaya, “Öğretmenlerim, okulumdaki öğret-
menlerim, arkadaşlarım, ailem hep yanım-
daydı. Çok destek oldular. En başta onlara 
çok teşekkür ederim. Hep yanımda oldular. 
12 yıl boyunca çok çalıştım. Bir yılın ürünü 
değil. Çok emek verdim. Bundan sonra da 
ben çalışmaya devam edeceğim. Hiçbir za-

man kesinlikle birinci olmalıyım diyerek ça-
lışmadım. Kendimi geliştirmek, bilgi almak 
için çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak. 
Varlığımın bilincinde olarak devam edece-
ğim hayata. Kendi potansiyelimi keşfedece-
ğim” dedi.

Akkaya, Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde okumayı hedeflediğini belirtti. 
n HASİP MUTLU 
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Diyanet İşleri: Türkiye’de 
128 bin 440 hafız var

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yay-
gın Din Eğitimi Daire Başkanı Bün-
yamin Albayrak, Türkiye’de 128 bin 
440 hafız olduğunu belirtti.

Evrensel Hafızlar Derneğinin 
Bala Kesikköprü’deki kampını ziya-
ret eden Diyanet İşleri Başkanlığı 
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başka-
nı Bünyamin Albayrak, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, milletin bu 
topraklarda var olduğu günden beri 
Kur’an-ı Kerim ve hafızlıkla ilgili 
bağlantılarını sürdürdüğünü anlattı. 

Albayrak, 1976 yılına kadar 
hocaların hafız olan öğrencilere 
kaydettikleri kütük defterlerinden 
bir belge verdiklerini belirterek, 
“1976’dan bu yana kaydettiğimiz 
ve bizden belge alan 128 bin 440 
hafızımız var. Yaklaşık bin 360 yatılı 
A ve B grubu Kur’an kursumuzda 

70 bine yakın öğrencimiz hafızlık 
çalışıyor. Yaklaşık 5 bin erkek ve 
kadın Kur’an kursu öğreticimiz bu 
çocuklarımıza hizmet ediyor.” diye 
konuştu.

“Yaz Kur’an kurslarında 3 milyon 
çocuğumuzu ağırlıyoruz”

Yaz Kur’an kurslarının devam 
ettiğini anlatan Albayrak, şunları 
kaydetti:

“Şu an itibariyle yaklaşık 77 bin 
yaz Kur’an kursumuzda 2,5 mil-
yon civarında çocuğumuz birinci 
dönemde geldi. İkinci dönemimiz 
bugün başlıyor. Kardeşlerimiz ve 
vatandaşlarımızın çocukları bize 
emanet edilecek. Onları da kursla-
rımızda ağırlayacağız. Biz, bir yaz 
Kur’an kursu döneminde yaklaşık 3 
milyon çocuğumuza başta Kur’an-ı 
Kerim olmak üzere dini bilgiler, iti-
kat, ibadet, siyer ve ahlak derslerini 
veriyoruz.”  n AA

‘Bir milletin şehadet arzusuna şahit olduk’
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 

Görmez, FETÖ’nün 15 Temmuz dar-
be girişiminin birinci yılında unutul-
maması ve unutturulmaması gere-
ken altı konuya vurgu yaptı.

Bunlardan ilkinin “Allah’ın inaye-
ti, lütfu, keremi ve nusreti” olduğunu 
ifade eden Görmez, ikincisinin dünya-
daki tüm mazlumların duası, üçüncü-
sünün milletin gösterdiği dayanışma 
ve birlik ruhu, dördüncüsünün genç-
liğin o gece gösterdiği irade, beşincisi-
nin manevi dinamikleri ayakta tutan 
selalar, altıncısının ise “işgal teşebbü-
sünün din kisvesine bürünerek milleti 
çökertmeye çalışması” olduğunu be-
lirtti. 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 
Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi 
Salonu’nda “Ezanları Susturan Dar-
belerden, Darbeleri Susturan Selala-
ra” 15 Temmuz temalı fotoğraf sergi-
sinin açılışını yaptı. 

15 Temmuz’daki darbe girişimine 
karşı direnişin sembolü haline gelen 
selalarla başlayan programda, “Diriliş 
Bestesi Sela” isimli bir kısa film ya-
yımlandı. 

“UNUTMAMAMIZ VE 
UNUTTURMAMIZ GEREKENLER”
Görmez, 6 başlık altında unutul-

maması ve unutturulmaması gere-
kenleri sıralayarak, bunlardan ilkinin 
o gece Allah’ın inayeti, lütfu, keremi 
ve nusreti olduğunun altını çizdi. 

Zaferin sadece şahısların başarı-
sına ve beşeri çabalara mal edildiği 
zaman kaybedileceğini söyleyen Gör-
mez, “Biz hepimiz şahidiz ki o gece 
Rabb’imizin rahmeti bu milletin üze-
rinden eksik olmadı. Rabb’imizin ina-
yeti ve nusreti bizimle beraber oldu. 
Bunu hiçbir zaman unutmamamız 
lazım.” dedi. 

15 Temmuz’u hamasete dönüş-
türmeden, geleceğin bilincini inşa 
eden bir seneyidevriyeye dönüştür-
mek için Allah’a şükrün arttırılması 
gerektiğini ifade eden Görmez, o ge-
ceyi hatırlayan herkesin şükür secde-
sine kapanarak yapacağı vazifenin en 
önemli vazife olduğunu söyledi. 

Unutulmaması gereken ikinci 
hususun Türkiye’ye umut bağlamış 
mazlumların ve mağdurların duası ol-
duğunu belirten Görmez, o gece Gaz-

ze’den Arakan’a, Asya’dan Afrika’ya 
kadar dünyadaki bütün mazlumları-
nın Türk milletine dua ettiklerini ha-
tırlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
15 Temmuz’dan sonraki cuma gü-
nünde dünyanın her tarafında irat 
edilen cuma hutbelerini topladıkla-
rını bildiren Görmez, “Bunu yakında 
sizlerle paylaşacağız. Her bir hutbe, 
millet olarak hepimizin Rabb’imize 
hamdımızı ve senamızı ne kadar ar-
tırmamız gerektiğini ifade eden birer 
belge olarak duruyor karşımızda.” 
diye konuştu. Unutulmaması gereken 
üçüncü önemli hususun milletin da-
yanışma ve birlik ruhu olduğunu ak-
taran Görmez, aynı inanç ve iradeyle 
kendi vatanını, bağımsızlığını, istikla-
lini savunmak için topyekün bir mille-
tin şehadet arzusuna şahit olduklarını 
dile getirdi.

“Kulağında sela, dilinde tekbirle 
büyük bir milletin şehit olma arzu-
suyla sokağa çıktığına şahit olduk.” 
diyen Görmez, İstiklal Marşı’nda ifade 
edilenlerin o gece yeniden gerçek-
leştiğini kaydetti. “Hangi çılgın bana 
zincir vuracakmış şaşarım” diyen her 
müminin sokağa fırladığını belirten 
Görmez, milleti millet yapan bu ortak 
iradeyi unutmamak ve unutturma-
mak gerektiğini söyledi. 

“GENÇLİĞİN O GECE GÖSTERDİĞİ 
İRADE UNUTULMAMALI”

Unutulmaması gereken dördüncü 
hususun gençliğin o gece gösterdiği 
irade olduğunu kaydeden Görmez, 

genç neslin milletin tarihten tevarüs 
ettiği o büyük hafızaya ve bilince sa-
hip olduğunu müşahede ettiklerini 
söyledi. 

Bunun Allah’a hamdedilmesi ge-
reken önemli bir husus olduğunun 
altını çizen Görmez, “İstikbalimizi 
inşa edecek gençlerimizin manevi 
hayatını ayakta tutmak için daha fazla 
çalışmamız gerektiğini, Diyanet İşleri 
Başkanlığı olarak bize çok daha büyük 
görevler düştüğünü, bu milletin genç 
nesline hizmet etmenin ne büyük bir 
şeref olduğunu asla unutturmama-
mız gerekiyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. Unutulmaması gereken 
beşinci hususun, 15 Temmuz gecesi 
milleti ayakta tutan, manevi dinamik-
leri hayata geçiren selalar olduğunu 
ifade eden Görmez, milletin yaptığı 
Salat-ı Münciye duasını bir hadis ho-
cası olarak anlamakta zorluk çektiğini 
anlattı.

Milletin ortak hafızasının, imanı-
nın ürettiği bir dua olduğunu belirten 
Görmez, “Allahım peygamberine öyle 
bir salat gönderiyoruz ki sen o salat ve 
selam ile bizi her türlü afetten, mu-
sibetten, kötülükten muhafaza eyle” 
anlamındaki o duayı 15 Temmuz ge-
cesi anladığını söyledi.
 “İHANET, DİN KİSVESİNE BÜRÜNEREK 

MİLLETİN KARŞISINA ÇIKTI”
Görmez, unutulmaması gereken 

altıncı hususun “15 Temmuz gecesi 
yaşanan ihanetin, işgal teşebbüsü-
nün, sureti haktan görünerek 40 yıl 
bu milletin imamını, inancını, değer-

lerini, sadakalarını istismar ederek, 
milletin çocuklarını çalarak, birkaç 
nesli heba ederek, kötülüğün din kis-
vesine bürünerek milletin karşısına 
çıkması” olduğunu söyledi. 

Bu noktada Diyanet İşleri Baş-
kanlığına büyük vazifeler düştüğünü 
belirten Görmez, “Dinimizi, doğru ve 
sahih kaynaklardan anlamamız gere-
kiyor.” dedi. 

Görmez, konuşmasında gençlere 
şöyle hitap etti:

“Bu kötülüğün din kisvesine bü-
rünerek milletimize saldırması, sizin 
zihninizde ve kalbinizde dini mübini 
İslam’ın rahmetine, hikmetine karşı 
asla bir tereddüt uyandırmasın. Bi-
zim, bir harfi değişmemiş yüce kita-
bı olan bir dinimiz var. Bizim her söz 
ve hareketi kıyamet sabahına kadar 
insanlığa örnek olan peygamberimiz 
var. Bizim tarih boyunca medeniyet-
ler kuran muhteşem bir ana yolumuz, 
orta yolumuz var. O ana yolumuzu, 
orta yolumuzu doğru anlayarak, bun-
dan sonra bu tür kötülüklere maruz 
kalmamak için üzerimize düşen vazi-
feler vardır. Bilginin ve hikmetin yo-
lundan asla ayrılmamak. Asla, tarihte 
yaşadığımız acıyı bir hamasete dönüş-
türüp geleceğe taşımadan hep birlikte 
15 Temmuz’da Rabb’imizin lütfunu, 
inayetini, nusretini hatırlayarak, mil-
letimizin o gece ortaya koyduğu birli-
ği beraberliği, kardeşliği yeniden ihya 
etmeliyiz, birliğimizi güçlendirme-
liyiz. Bize bağlanan umutları daima 
diri tutmalıyız. Zalimlerin zulmüne 
rağmen adaletten ayrılmamalıyız. Kö-
tülerin kötülüğüne rağmen, iyilikten 
asla ayrılmamalıyız.”Şehitler için tüm 
camilerde hatm-i şerifler okunduğu-
nu kaydeden Görmez, hatm-i şerifle-
rin duasının Millet Cami başta olmak 
üzere Türkiye genelinde camilerde 
yapılacağını dile getirdi. 

Bu acının üzerinde düşünülme-
si ve dersler çıkarılması önerisinde 
bulunan Görmez, “Büyük milletler, 
büyük acılardan büyük birlikler dev-
şirirler, büyük rahmetler devşirirler. 
Biz de millet olarak bu büyük acıdan 
büyük rahmetler çıkarmalıyız.” dedi. 

Sergide 14’ü Anadolu Ajansı foto 
muhabirlerinin olmak üzere toplam 
44 fotoğraf yer alıyor.  n AA

Görme engelli Fulya Akkaya, önemli bir başarıya imza atarak LYS’de Türkiye birincisi oldu. Vali Yakup Canbolat, Fulya Akkaya’yı ailesiyle 
birlikte makamında ağırladı. Vali Canbolat, Canbolat Fulya Akkaya’yı tebrik ederek hediyesini verdi ve başarılarının devamını diledi

12 yıl çalıştı, birinci oldu

Ziyarete Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, 
öğrencinin ailesi ve öğretmenleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
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Karatay’da altyapı çalışmaları sürüyor Sistem, LYS’de yine başarıya imza attı
Konya’nın kalbi Karatay’ın daha mo-

dern bir görünüme kavuşturmak ve alt-
yapısını süreklilik içinde geliştirmek için 
çalışan Karatay Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri; Fevziçakmak Mahallesi 
sanayi alanlarında parke bordür ve tre-
tuar yenileme çalışmalarını sürdürüyor.  
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli yer-
leşim alanları ile birlikte sanayi alanları-
nın da alt yapı çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini belirtti. “Şehir ekonomisinin 
can damarları olan sanayi alanlarımızın 
daha verimli ve işler halde olması için 
yapılan parke bordür ve tretuar yenile-
me çalışmaları, hemşerilerimizin daha 
kullanışlı iş sahalarına kavuşmaları için 
devam edecektir” diyen Başkan Hançer-
li; şehir dışından sanayi alanlarımıza ti-
caret için gelen konuklarımız için ilçenin 
vitrini olan sanayi alanlarının, Karatay’ın 
marka değerinin daha da yükselmesi için 
büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
n HABER MERKEZİ

LYS sonuçlarının açıklanmasıy-
la birlikte Sistem Lisesi’nde büyük 
heyecan ve coşku yaşanıyor. Çok 
sayıda öğrencinin yüksek puanlar-
la çok iyi üniversitelere gidebilecek 
olması öğrencilerde ve velilerde bü-
yük memnuniyet oluşturdu. Sistem 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Atalay, “Bu sonuçları 
alacağımız biliyorduk çünkü sene 
içerisinde mükemmel bir hazırlık 
dönemi geçirdik. Tüm öğrencileri-
mizi kutluyorum” dedi.

Bu yıl yapılan Matematik sına-
vı sonrası iki soruya itiraz ettikleri-
ni belirten Naci Atalay, ÖSYM’nin 
bu iki soruyu iptal ettiğini belirtti. 
Türkçe-Edebiyat dersi dışında tüm 
derslerin Türkiye ortalamalarının 
yükseldiğini, yani soruların yapı-
labilirlik oranlarının arttığını ifade 
eden Atalay bunun tercihlerde öğ-
renci aleyhine bir durum oluştur-
mayacağını çünkü tüm bölümler 

için çok fazla sayıda kontenjan ar-
tışlarının olduğunu aktardı. Sistem 
Lisesi olarak öğrencilerin tercihleri-
ne de yardımcı olacaklarına dikkat 

çeken Atalay, öğrencilerin tercihler 
konusunda dikkatli olmaları gerek-
tiğini de vurguladı. 
n HABER MERKEZİ 

Şimşek Bisküvi, Üstün 
Lezzet Ödülü’nü aldı

Ereğli’de Türk Sanat Müziği
konseri yoğun ilgi gördü

Şimşek Bisküvi, TWİTTO-Çıtır 
Burgu Kraker ilekatıldığı Uluslara-
rası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün 
(International Taste&Quality Ins-
titute - ITQI)  düzenlediği “Üstün 
Lezzet  Ödülü-2017” yarışmasında, 
Dünyaca  ünlü 135 Şef ve Sömeli-
ye’den oluşan jüri tarafından yapı-
lan titiz lezzet analizleri neticesin-
de “Üstün Lezzet Ödülü”  ne layık 
görüldü. TWİTTO-Çıtır Burgu Kra-
ker’in lezzeti uluslararası boyutta da 
tescillendi.

Üstün Lezzet Ödülü; dünyaca 
saygın bir kuruluş olan ITQI’ın her 
bir jüri üyesinin; koku, görünüş, 
doku ve tat gibi belirli duyusal ana-
liz kriterlerine dayanarak “kör tadım 
testi” yöntemiyle değerlendirmeleri 
sonucunda veriliyor.

Şimşek A.Ş.’nin “At bir Twitto, 
takipçin çok olsun” sloganıyla ön 
plana çıkardığı bu yenilikçi ürünü, 
her yaştan tüketicinin damak tadına 

hitap etmesiyle Türkiye’deki vazge-
çilmez lezzetler arasında yerini alır-
ken, dünyada da adından söz ettiri-
yor. Lezzetini ve enerjisini; dostluk 
ve samimiyetten alan Twitto-Çıtır 
Burgu Krakeri siz de paylaşın, dost-
luklarınız çoğalsın.

PAZARDA ŞİMŞEK 
HIZINDA İLERLİYOR

Dokuz  yıldır Türkiye’nin en bü-
yük ilk 500 Sanayi kuruluşu arasın-
da yer alan Şimşek A.Ş, Karaman 
Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim 
yapıyor. Yenilikçilik ve kaliteyi ön 
planda tutup, dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ederek, 
fabrikasını modern yatırımlarla 
çağdaş bir düzeye taşıyan Şimşek 
Bisküvi, bugün; 95.000 m2’si ka-
palı, 40.000 m2’si açık olmak üzere 
toplam 135.000 m2’lik alana sa-
hip tesislerinde, ileri teknolojisi ve 
1.500’ü aşkın çalışanı ile lezzet dolu 
ürünler sunuyor.  n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Yönetim ve 
Senato toplantılarında üyeler, Selçuk 
Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz 
Sağlık Yüksekokulu’nun ev sahipli-
ğinde bir araya geldi. Toplantıların 
ardından ise Akşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği bir dizi ziyaret gerçekleş-
tirildi.  

Akşehir’de düzenlenen toplantıya 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. 
Dr. Mehmet Okka ve Selçuk Üniver-
sitesi’nin Yönetimi ve Senato Kurulu 
üyeleri katıldı. 

Toplantıların açılışında Akşehir 
Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, yükse-
kokulun bölümleri, fiziki altyapısı ve 
işleyişiyle ilgili sunumunu gerçekleş-
tirdi. Sunumunun ardından da Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musta-
fa Şahin’e teşekkür plaketi takdimin-
de bulundu. 

REKTÖR ŞAHİN: 
TOPLANTILARI İLÇELERİMİZDE 

GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”
Açılışın ardından Selçuk Üni-

versitesi Senato Kurulu ve Yönetim 
Kurulu toplantıları gerçekleştirildi. 

Toplantıları değerlendiren Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, “Bugün hem senatomuzu 
hem de yönetim kurulumuzu Akşe-
hir Kadir Yallagöz Sağlık Yükseko-
kulumuzda gerçekleştirdik. Yaklaşık 
3 ayda bir ilçelerimizde bu tür orga-
nizasyonları yapma arzusundayız. 
Bu tür faaliyetler hem ilçelerimize 
sosyal açıdan katkı sağlıyor hem de 
ilçelerde eğitim-öğretim faaliyet-
lerini fedakarca sürdüren öğretim 
üyelerimize ve çalışan personelimi-
ze önemli bir moral desteği sağla-
dığını düşünüyoruz. Bundan sonra 
da ilçelerde toplantılarımıza devam 
edeceğiz. Belki her 3 ayda bir senato 
ve yönetim kurullarımızı ilçelerde-
ki okullarımızda gerçekleştireceğiz.                                                                                     
Güzel bir toplantı oldu. Hem Akşe-
hirimizi de ziyaret etmiş olduk. Bir 
sonraki senotomuzu da bir başka il-
çemizde gerçekleştirmeyi düşünüyo-
ruz” diye konuştu. 

Toplantıların ardından Akşehir 
Belediye Başkanı Dr. Salih Akka-
ya’nın ev sahipliğinde Selçuk Üniver-
sitesi’nin yönetim ve senato kurulu 
üyeleri Akşehir Belediyesi Kiraz Bah-
çesi’ni ziyaret etti. 

AYAK BASMA SERTİFİKASI VERİLDİ

Daha sonra heyet rehber eşliğin-
de Akşehir Batı Cephesi Karargahı 
Müzesi, Nasrettin Hoca Türbesi, Nas-
rettin Hoca Arkeoloji ve Etnoğrafya 
Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani 
Mescidi’ni ziyaret ederek bilgi aldılar. 
Ayrıca Nasrettin Hoca Türbesi’nde 
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 

Akkaya, senato ve yönetim kurulu 
üyelerine ‘Dünyanın Ortası, Gülmece 
Başkenti Akşehir’e Ayak Basma Ser-
tifikası’ takdim edildi. 

Program, ziyaretlerin ardından 
Hıdırlık Sofrası’ndaki akşam yemeği 
ile son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Ufuk Uğuriş Kültür Bakanlı-
ğı’nın Türk Sanat Müziği’ni genç-
lere sevdirme projesi kapsamında 
DDY Şht. Uz. Çvş Tuğrul Köseoğlu 
Parkı’nda sahne aldı. Ereğli Beledi-
yesi’nin de destek verdiği programı-
na 15 Temmuz Demokrasi Marşı ile 
başlayan Uğuriş seslendirdiği eser-
lerle Ereğlili vatandaşları mest etti.  
TSM kültürünün yaşatılması gerek-
tiğini ve bu konuda Kültür Bakanlı-
ğımızın çalışmalarını takdir ettiğini 
belirten Başkan Özgüven: “Ufuk 
kardeşimizi ve ekibini şehrimizde 
görmekten dolayı çok mutlu olduk. 
Bu konserler Türkiye’de 20 yerde 
yapılacak bu yerlerden birisinin de 
Ereğli’miz olması bizleri daha da 
mutlu etti. Bu anlamda Ereğli’mizde 
bu konserin yapılmasında desteği 
olan Kütüphaneler Genel Müdürü-
müz Hamdi Turşucu Bey’e de çok 

teşekkür ediyorum. Şunu anladık 
böyle bir konsere özlem duymuşuz, 
çok değerli bir müzik dinletisi oldu 
adeta mest olduk. Bu güzel dinletiyi 
bize sunan Ufuk Uğuriş ve ekibine 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunu-
yorum.” dedi.

Ereğli’de olduğu için mutlu ol-
duğunu dile getiren Uğuriş, “Ereğ-
li’nin sosyal ve kültürel açıdan 
modern bir şehir olduğunu duy-
muştum. Buraya geldiğimde onu 
gördüm ve memnun oldum. TSM 
sevdirilmesi ve yaşatılması gereken 
bir değerimiz ve bu konuda Kültür 
Bakanlığı’mızın çalışması saygıya 
değer. Ayrıca bu programda bize 
destek veren, bizi çok güzel ağır-
layan Belediye Başkanımız Özkan 
Özgüven ve ekibine teşekkür ediyo-
rum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir’i yönetimiyle birlikte ziyaret eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’e ‘Dünyanın Ortası, Gülmece Başkenti Akşehir’e Ayak Basma Sertifikası’ takdim edildi

Rektör Şahin’e ayak
bastı sertifikası verildi



Bedesten Çarşısı Eşraflarından 
Merhum Seyit Ölmez’in eşi, Sü-
leyman Yeğenler’in yengesi Kübra 
Ölmez Hakk’ın rahmetine kavuş-
tu. 90 yaşında vefat eden Merhu-
me Kübra Ölmez geçtiğimiz gün 
dualar eşliğinde Musalla Camii’n-
den Musalla Mezarlığına defne-
dildi. Merhume Kübra Ölmez’in 
cenazesine sevenleri, dostları, ak-
rabaları ve çok sayıda kişi katıldı. 
Merhume Ölmez’in ailesi ise vefat 
eden yakınlarının mezarı başında 
dualar ederek cenazeye katılan 
akrabalarının taziyelerini kabul 
etti. Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hume Kübra Ölmez’e Allahtan 
rahmet, Başta Süleyman Yeğenler 
olmak üzere Ölmez, ailesine baş 
sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n TEVFİK EFE

Darbeci general Tuğgeneral 
Semih Terzi’yi öldürdükten son-
ra şehit edilen Piyade Astsubay 
Başçavuş Ömer Halisdemir’in 
Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı 
Çukurkuyu Beldesi’nde bulu-
nan kabri ziyarete gelen şehit 
babası 15 Temmuz’a kontrollü 
darbe diyenlere ve adalet için 
yürüyüş yapanlara sitem etti. 
Konya’nın Doğanhisar ilçesinde 
Kahraman Şehit Ömer Halis-
demir’in kabrini ziyarete gelen 
Şehit Babası İsmet Şakar, 15 
Temmuz darbe girişimini kont-
rollü darbe girişimi diyenlere ve 
Ankara’dan İstanbul’a adalet 
yürüyüşü yapanlara sitem etti. 
Şehit Babası İsmet Çakar yap-

tığı konuşmada şunları söyledi; 
“ Benim oğlumda 1994 yılında 
Elazığ’da şehit oldu. Rahmetli 
şehidimizle beraber şuanda yan 
yanadırlar. Buradan şunu söyle-
mek isterim ki kontrollü darbe 
girişimi olarak düşünen kişiler 
gelsinler rahmetli şehidimizin 
kabrini ziyaret etsinler. Sonra-
da akıllarını başlarına alsınlar 
ve kararlarını ondan sonra ver-
sinler. Ankara’dan İstanbul’a 
yürüyüş yapacaklarına gelsinler 
Kahraman şehidimizin kabrine 
yürüyüş yapsınlar burayı ziya-
ret etsinler. Burayı görsünler 15 
Temmuz’da bütün Türkiye’mi-
zin başı sağ olsun.” dedi.
n AA
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Eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı PKK’ya ‘dış destek’ delilleri ele geçirildi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 

terör örgütü PKK’nın dağ kadrosun-
dan geldiği ve saldırı hazırlığında ol-
duğu belirlenen 3 terörist yakalan-
dı. Güvenlik kaynaklarından alınan 
bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerin-
ce önceki gün terör örgütü PKK’ya 
yönelik merkez Bağlar ilçesinde bir 
eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK’lı 3 terörist 
yakalandı. Teröristlerin dağ kadro-
sundan geldiği ve saldırı hazırlığın-
da olduğu tespit edildi. Evde önceki 
gün yapılan aramada, 2 tabanca, bu 
silaha ait şarjör, fişek, dizüstü bilgi-
sayar, hafıza kartı, örgütsel dokü-
man ele geçirildi. Söz konusu evde, 
havalandırma boşluğuna malzeme 
atıldığı bilgisi üzerine harekete ge-
çen polis ekiplerince dün yapılan 
aramada ise 2 keskin nişancı tü-
feği ile bu silaha ait 6’sı çelik uçlu 
24 fişek, 3 uzun namlulu silah, 5 el 

bombası, bu silahlara ait şarjör, 38 
el yapımı patlayıcı dış kalıbı, bir dışı 
çivi ile desteklenmiş halde diğeri 

dışı kırık ve jelatin sarılı 2 bardak ve 
terör örgütünü simgeleyen bez par-
çası bulundu.  n AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ya-
pılan bilgilendirmeye göre, 4 Tem-
muz’da 8’inci Kolordu Komutanlığı 
sorumluluğunda bulunan Muş’un 
Şenyayla kırsalında taarruz heli-
kopteri destekli olarak düzenlenen 
operasyonda bir kadın terörist ölü 
ele geçirildi. 

Operasyon sırasında bölücü 
terör örgütü PKK’nın orta saha so-
rumlusu olan bir teröristin de ağır 
yaralandığı telsiz konuşmalarından 

tespit edildi.  Operasyon sonrası 
bölgedeki arama tarama faaliyetle-
ri sırasında, ölü ele geçirilen kadın 
teröristin üzerinde bir adet çöl ka-
muflajlı termal kamera ile çok sayı-
da örgütsel doküman bulundu. Bö-
lücü terör örgütü PKK’nın “sözde” 
cephe birimi yönetimi tarafından 3 
Temmuz’da oluşturulan depo liste-
sinde de 23 gece görüş dürbünü ile 
yedi termal kameranın listelendiği 
belirlendi. Operasyon sonrası ele 

geçirilen malzemeler, bölücü terör 
örgütü PKK’nın dış kaynaklardan 
silah, teçhizat ve mühimmat elde 
etmeye devam ettiğini ortaya koy-
du.

Özellikle, ele geçirilenler arasın-
da gece görüş dürbünü ve termal 
kameraların da bulunması, terör 
örgütü elemanlarının gece eylem 
gerçekleştirebilme kabiliyetini ar-
tırdığını gözler önüne serdi. 
n AA

Bedesten Çarşısı eşraflarından merhum Seyit Ölmez’in eşi Kübra Ölmez vefat etti. 
Merhume Ölmez sevenlerinin omuzlarında dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi

Ölmez ailesinin acı günü

Adalet yürüyüşü yapanlara sitem!

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mehmet Ali KARAKAŞ’ın babası

Salih KARAKAŞ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 635727   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Evrendeki bütün 
lisanların, cümlelerin, 
sözlerin, yazılmış bü-
tün misallerin ve kâğıt 
ile kalemin ürünü olan 
bütün cisimlerin evve-
liydi nokta. 

Bu gerçeği öğ-
renmiş olmanın, ya 
da çok önceden bi-
liyor olsam da henüz 
yeni fark etmiş olmamın şevki 
ile başlamıştım yazmaya da yine 
noktadan öteye geçememiştim. 
Hikâyem nokta ile başlamıştı, 
noktadan ibaret kalacaktı öyleyse.

Her şeyin başı Besmele idi, 
bunu biliyordum. 

Fakat Besmele’nin de ilk harfi 
olan Bâ’nın harf edeni değil miydi 
nokta? O halde Besmele’yi Bes-
mele eden de epeyce halli bir nok-
taydı. Besmele’nin fazileti yine bir 
noktanın hükmüne dayanıyorken, 
her şey dönüp dolaşıp bir nokta-
nın buyruğuna geliyordu.

Buyruğun geçerliliği sadece 
ve sadece âlemlerin Rabbi olanın 
mahrecindeydi. Bir şahsilik elbette 
yüklenemezdi ya, sıfatları çok idi 
Yaradan’ın. Her sıfatın sonunda 
nokta, her noktanın hükmü sıfat 
kadardı. Öyleyse buyruğun sonu 
da noktaydı, başı da.

Buyruğu geçerli kılanın elbette 
ki öncesi ve sonrası yoktu. Doğ-
mamıştı ve doğrulmamıştı. Başı 
ve sonu da yoktu. Ama azameti 
vardı. Esresiz, ötresiz, cezmsiz bir 
harf gibiydi de azameti şeddeliydi.   
O halde görebilen için, buyruğun 
sahibi de noktada gizliydi.

Var ile yok; zahir ile batın ara-
sında tüm bunları yazarken. Lâl 
oluş ile gevezeliğin çizgisinin de 
noktadan geçiyor olduğunu fark 
ettim. O halde cümle ile boşluğun; 
söz ile suskunluğun çizgisi de 
noktaydı. 

Âdemin defteri alnındaydı. 
Alnındaki, kader defteriydi, amel 
değil. Alın, kara bir noktanın ön 
yüzüydü. O halde kaderi ile tecelli-
nin de sınırı noktaydı.

Bu kadar çok misal yazmışken 

ve daha sonsuz kez 
noktaya anlam yükle-
yebilecekken yorulu-
yorum artık. 

Muharrir oluşum 
izin vermese de bu 
tembelliğe, ömrüm-
ce yazacağım hiçbir 
şeyin noktadan öteye 
geçemeyeceğinin far-
kına varıyorum. Çünkü 

asıl olan noktaydı, zahir olan nok-
tadan sonrası. İllâ olan noktaydı; 
zinhar olan noktadan sonrası. Ev-
vel olan noktaydı; ahir olan nokta-
dan sonrası.

Her şeyi içeren, fakat hiçbir 
şeyin içinde olmayan... İçerecek 
kadar azametli ve geniş olup, içre 
olacak kadar asla küçük olmaya-
cak olan da noktaydı.

Nokta hem cümlede, hem 
sözde, hem hurufta saklıydı. Nok-
ta göze kaçmış, göz yaşarmış, 
sonra da gözün bahtına düşüp 
gören olmuştu. Oysaki göz, nok-
tada saklıydı; aşk gözde.

Âşıklar ise bu yüzden göze 
tutsaklıydı.

Tutsaklık noktayaydı.
Ol bir hikmet ile daha doğma-

mış olan cenin noktaya dönmeye 
çalışan Vav’a benzerdi. Öyleyse 
ruh da noktada saklıydı beden de. 
Adım da nokta da saklıydı hedef 
de.

Bütün mümkünler faslını ve 
imkânsızları yazacak oluyorum 
bitmeye yaklaşan kalemimle. 
Oysa hokka da noktaya benzer, 
kalem de. Bakmayın siz kalemin 
Elif’e özendiğine. Elif’in mahareti 
de iki noktanın birleşmesinde.

Gözlerimiz küçük ama cihan 
değil. Oysa şu koca dünya kim 
bilir ne küçük bir noktadır Yara-
dan’ın gözünde.

Misalde hata olmasın. Lâkin 
teşbihte caizlik var. Uzaktan gelen 
nokta, uzağa giden nokta...

Yokluk da noktada, varlık da.
Hasret de noktada, vuslat da.
Selam da noktada, veda da!

NOKTA!

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ
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Selçuklu Belediyesi, 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anısına duygu yüklü bir kısa film hazırladı. Filmde 15 Temmuz ruhunun Çanakkale ruhu 
olduğuna vurgu yapıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “O karanlık gece bu asırlık toprakların yeniden dirilişinin mücadelesidir” dedi

Selçuklu’dan duygu yüklü film

Selçuklu Belediyesi, 15 Tem-
muz’un yıldönümüne özel bir kısa 
film hazırladı.  #15TemmuzDestanı 
ve #15TemmuzuUnutmaUnuttur-
ma hashtagiyle Selçuklu Belediyesi 

sosyal medya hesaplarından pay-
laşılan film büyük ilgi gördü. Mil-
li Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
“Âsım’ın nesli diyordum ya...nesil-
miş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmû-

sunu, çiğnetmeyecek” dizelerine 
yer verilen filmde “Dün Çanakkale, 
bugün İstanbul, Ankara... Düşman 
aynı, niyetleri aynı, hezimetleri de 
aynı” vurgusu yapıldı. 

15 Temmuz ruhunun Çanak-
kale ruhu olduğuna vurgu yapılan 
filmde,”Çanakkale cephesinde düş-
mana karşı mücadele için cepheye 
giden Mehmet’in  ruhu ile 15 Tem-

muz hain darbe girişimine karşı va-
tan, millet, bayrak ve bağımsızlığı 
uğruna şehadet için ellerinde ay 
yıldızlı bayraklarıyla meydanlara ko-
şan ruhun aynı olduğuna dikkatleri 
çekiyor. Film 102 yıldır düşmanın 
aynı olduğunu ve bu kutsal toprak-
ları parçalamayı amaçlayanların he-
zimetlerinin aynı olacağını anlatıyor. 

15 TEMMUZ 
MİLLETİMİZİN DESTANIDIR 

Türk Demokrasi tarihine kara bir 
leke olarak geçen 15 Temmuz gece-
sinde yaşanan hainliğin asla unutul-
mayacağını ve unutturulmayacağını 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay,” O karanlık 
gecede 7’den 70’e tüm vatandaşla-
rımızın Cumhurbaşkanımızın çağrı-
sı ile meydanlara dökülerek verdiği 
mücadele bu asırlık toprakların ye-
niden dirilişinin mücadelesidir. Tek 
devlet, tek millet, tek vatan ve tek 
bayrak için gözünü kırpmadan şeha-
dete yürüyen aziz milletimizin ver-
diği mücadeleyi unutturmamak ve 
gelecek nesillere aktarmak bizim en 
önemli vazifemizdir. Selçuklu Bele-
diyesi olarak 15 Temmuz Destanı-
nın 1. yıldönümünde verilen şanlı 
mücadeleyi hatırlamak ve şehitleri-
mizi gururla anmak için bir kısa film 

hazırladık. Bu vesile ile 15 Temmuz 
şehitleri olmak üzere bu topraklar 
için can veren tüm şehitlerimizi say-
gı, minnet ve rahmetle anıyoruz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay

‘15 Temmuz milli 
iradenin kazandığı gün’

15 Temmuz’un 
yıldönümü öncesi açık-
lamalarda bulunan 
Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜ-
SİAD) Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, 
“Milletimiz 15 Temmuz 
gecesi canını ortaya ko-
yarak darbeye karşı 
koymuş ve Türkiye’de 
bir daha darbe yapıla-
mayacağını tüm dün-
yaya ilan etmiştir” dedi. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, yaptığı açıklama-
larda şu görüşlere yer verdi: “Türki-
ye, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi 
önce karanlığı, sonra da ortaya konan 
büyük inanç ve kararlılık ile de aydın-
lığı yaşamıştır. O gün sıradan bir gün 
olmaktan çıkarak, her türlü vesayetin 
ve işgalin reddedildiği, Milli İradenin 
kazandığı bir gün haline dönüşmüş-
tür.

15 Temmuz yakın tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından birisi-
dir. Milletimiz tankın, topun, uçağın, 
helikopterin, tüfeğin karşısına sadece 
ve sadece imanıyla, inancıyla, yü-
reğiyle dikilmiştir. İradesini vesayet 
altına almak istenen silahlı darbe gi-
rişimini bozguna uğratan Milletimiz, 
günlerce sokakları meydanları boş bı-
rakmayarak istiklaline ve istikbaline 
sahip çıkmış, meydanların darbecile-
re teslim edilmeyeceğini ortaya koy-
muştur. Bu tür saldırılarla milletimizi 
bölemeyecek, bayrağımızı indireme-
yecek, vatanımızı parçalayamayacak, 
devletimizi kesinlikle yıkamayacak ve 
ezanlarımızı asla ama asla sustura-
mayacaklar. Bu ülkenin evlatları Al-
lah’ın izniyle asla diz çökmeyecektir.

 Ülkemizde, 15 Tem-
muz’daki darbe girişiminin ardından 
belli çevrelerce maşa olarak kullanı-
lan terör örgütleri de doğrudan mil-
letimizin iradesini ve demokrasimize 
hedef alan saldırılar gerçekleştirmiş-
lerdir. Ayrıca bölgede sınır güven-
liğinin artırılması ve bölgenin terör 
örgütlerinden temizlenmesi için Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütü-
len operasyon ülkemiz için oldukça 
önemliydi. Ülkemizin güneydoğu-
sunda yeni bir devletin kurulması ni-
yetiyle atılan adımları durdurmak için 
başlatılan operasyonlar, aynı zaman-
da 15 Temmuz’un hemen akabinde 
güney ve doğu illerimizde sayısı art-
tırılan terör saldırılarına da bir cevap 
niteliği taşımaktaydı. Gerçekleştirilen 
alçak saldırılara karşı millet olarak ya-
şanan tüm olaylarda dimdik ayakta 
kaldığımızı hep gösterdik ve bundan 
sonra da göstermeye devam edece-
ğiz. Hiçbir terör örgütünün ve onları 
destekleyen hiçbir gücün, bu birlik 
ve beraberlik karşısında başarılı olma 

şansının olmadığı iyi bi-
linmelidir. 

 Darbe girişimi 
ve terör saldırıyla birlik 
ve beraberliğimizi alt 
edemeyen şer odakla-
rı ekonomi alanında da 
saldırıya geçtiler. Bir ta-
kım algı operasyonlarıyla 
Türkiye ekonomisinde 
kriz oluşturmaya çalış-
tırlar. Ancak, o karanlık 
geceyi iyi okuyan mille-

timiz, güvenlik güçlerimiz meydan-
larda darbeci, cuntacı hainlerle göğüs 
göğüse mücadele ederken, ekonomi 
bürokrasimiz de sabaha kadar bu 
ülkenin ekonomik istikrarı için mü-
cadele ettiler. O gece sabaha kavu-
şuncaya kadar ATM’lerde para hiç 
bitmedi. Şu unutulmamalıdır ki, kriz 
olan, savaş olan ve darbe yapılan bir 
ülkede ATM’lerde para olmazdı. Va-
tandaşlarımız ve yatırımcılarımız da 
dövizlerini TL’ye çevirdi ve bankala-
ra yatırarak Türk Lirasına sahip çıktı. 
Daha sonra bazı kredi derecelendir-
me kuruluşları ülkemizin kredi notu-
nu düşürerek başka bir saldırı taktiği 
denediler. Ancak buna da cevap ve-
rildi ve açıklamalara itibar edilmeye-
rek yatırımlar devam etti. Böylelikle 
darbe girişiminin ekonomik ayağı da 
başarılı bir şekilde püskürtüldü. 

 Özellikle o günden sonra 
ülkemize ve Konya’mıza yatırımlar 
daha da artmaktadır. Ülkemizin eko-
nomi alanında 15 Temmuz öncesin-
den daha iyi yerlere gelmesi için ça-
lışmaktayız. TUİK ve TİM tarafından 
açıklanan büyüme ve ihracat rakam-
ları geleceğe dönük umutlarımızı ye-
şertmiş, aynı zamanda da geleceğe 
dönük planlarımızda ışık olmuştur. 
Türkiye olarak hedeflerimizden vaz-
geçmedik ve üretmeye ve büyümeye 
devam edeceğiz.

Bağımsızlığımıza, birlik ve be-
raberliğimize kastedilen o karanlık 
15 Temmuz gecesinde, MÜSİAD 
Konya, milletimizin safında, bütün 
üyeleriyle birlikte meydandaydı. MÜ-
SİAD, vatanımızın istiklaline ve istik-
baline sahip çıktı ve bundan sonra da 
çıkmaya devam edecektir. Sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın tarihine 
geçen, eşi ve benzeri bir başka yerde 
görülmeyecek bir inançla vatanına 
sahip çıkmak için gece nöbet mey-
danlarını boş bırakmayan gündüz 
ise ekonomisini diri tutmak için canla 
başla çalışan Milletimizi bir kez daha 
tebrik ediyoruz. Bu vesile ile 15 Tem-
muz’un 1’inci yıldönümünde kahra-
man şehitlerimize Allah’tan rahmet 
ve ailelerine sabırlar, gazilerimize de 
acil şifalar diliyoruz. Allah bu millete 
bir daha böyle karanlık geceler gös-
termesin ”
n HABER MERKEZİ 

‘İhanetlere izin vermeyeceğiz’
İttifak Holding, 15 Temmuz’un 

birinci yıldönümünde anlamlı bir ser-
giye imza atıyor. İttifak, ressam ve çi-
zer Şafak Tavkul’un darbecilere karşı 
direnmek için Çengelköy’de sokağa 
çıktıktan sonra yanındaki deftere ta-
nık olduğu olayları çizmesiyle oluştur-
duğu eserlerin sergisine ev sahipliği 
yapıyor.  

15 Temmuz Milletin İttifakı isimli 
sergi, 12-16 Temmuz tarihleri arasın-
da Kulesite’de ziyaret edilebilecek.   

İttifak Holding, milletin birlik ve 
bütünlüğüne kast eden hain darbe 
girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’un 
birinci yıl dönümde anlamlı bir sergi-
ye ev sahipliği yapıyor.

Ressam-çizer Şafak Tavkul’un 
15 Temmuz’u bir destan olarak ak-
tardığı çizimlerinin yer aldığı eserler, 
12 Temmuz’da Kulesite’de yapılan 
açılış töreniyle ziyaretçilere açıldı. Şa-
hit olduğu olayları o anda çizen ve bu 
yanıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği 
taşıyan Şafak Tavkul’un eserleri; 15 
Temmuz 2016 tarihinde darbecilere 
karşı direnmek için Çengelköy’de so-
kağa çıkması ve açılan ateş sırasında 
sipere yatarak yanındaki deftere tanık 
olduğu olayları çizmesiyle ortaya çıktı. 

Ak Parti Konya Milletvekili Mu-
hammet Uğur Kaleli, Konya Vali Yar-
dımcısı Hasan Karakaş, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altın-
taş, İttifak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ünsal Sözbir ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, sanatçı Şafak Tavkul, 
basın mensupları ve birçok davetlinin 
katılımıyla gerçekleştirilen serginin 
açılış töreninde konuşan İttifak Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal 
Sözbir; “Bugün 15 Temmuz anma 
etkinlikleri kapsamında yaptığımız 
anlamlı bir sergi için buradayız. Hepi-
niz hoş geldiniz. 15 Temmuz’un her-
kes için farklı anlamları var. Biz İttifak 
için bambaşka bir anlamı var. O gün, 
en önemli projelerimizden bir tanesi 
olan Zermeram projemizin temelini 
attığımız gündü. Gününde temelini 
attık, akşamında ülkemiz hain darbe 
girişimi ile karşı karşıya kaldı. Ülke ta-
rihinde görmediğimiz hain bir girişim 
yaşadık. Hepimiz iliklerimize kadar 
hissettik. Biz İttifak olarak 2016 faa-
liyet raporumuzda sanatçımız Şafak 
Tavkul’un eserlerinden bir kısmını 
kullanmıştık. Bugün de burada 55 
adet eseri Konyalı hemşerilerimizle 
buluşturuyoruz. Yine o gecenin anısı-
na, 15 Temmuz’da temel atma prog-
ramı yapmış olduğumuz Zermeram 
projesine 249 artı 1 çınar dikiyoruz. 
249 tanesini şehitlerimiz anısına, bir 
tanesini de milletimizin birliğini tem-
sil etmesi için dikiyoruz. İnşallah 250 
çınarla 15 Temmuz’u ölümsüzleştir-
me arzusundayız” dedi. 

Milletimize, devletimize, demok-
rasimize ve birliğimize kast eden 15 

Temmuz gecesindeki hain darbe gi-
rişimini lanetlediklerini söyleyen Söz-
bir, “Milli iradeyi hiçe sayan bu alçak 
girişim sonrası cesaretle demokra-
simize ve geleceğimize sahip çıkan 
halkımıza yeniden minnetlerimizi su-
nuyoruz. Bu uğurda şehit olan vatan 
evlatlarımızı da rahmetle anıyoruz.” 
dedi. İttifak Holding’in, Türkiye’nin 
demokrasi, birlik ve beraberlik mü-
cadelesinin her zaman tam destekçisi 
olduğunu belirten Sözbir, “Hepimiz 
bu ülkenin evlatlarıyız ve ülkemizi 
karanlıklara sürüklemek, dirlik ve 
bütünlüğümüzü bozmak isteyenlerin 
dimdik karşısındayız. İhanetle, terörle 
bu ülkeyi istikrarsızlaştırmak, yıkmak 
ve bölmek isteyenlere izin vermeye-
ceğiz. Ve 15 Temmuz’u bu ülkeye 
yaşatanları hiçbir zaman unutmaya-
cağız, unutturmayacağız” açıklama-
sında bulundu. 

Sanatçı Şafak Tavkul’a eserlerinin 
sergilemesi konusunda gösterdiği ya-
kın alaka için teşekkür eden Sözbir, 
“Şafak Bey’i, ortaya koyduğu bu eser-
lerle 15 Temmuz’un gelecek nesillere 
aktarılması için bir sanatçı olarak üze-
rine düşen sorumluluğu layığınca ye-
rine getirdiği için tebrik ediyorum. 15 

Temmuz gecesine dair hafızalarımıza 
kazınan en önemli gelişmeleri kendi 
üslubu ile yorumlayarak çok etkileyici 
eserler meydana getirmiş. Kendisi-
ne bir kez daha teşekkür ediyorum” 
dedi.  

Serginin açılışında konuşan Ak 
Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, 
serginin hayırlı uğurlu olmasını te-
menni ederek sözlerine başladı. Kaleli 
konuşmasında; “Hepimiz biliyoruz ki 
15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvet-
leri içerisinde yuvalanmış FETÖ te-
rör örgütü mensubu teröristler hem 
devlete hem de millete saldırdılar. 
İnşallah bunları unutmayacağız ve 
unutturmayacağız. Sayın Cumhur-
başkanımızın millete seslenişi mil-
lette karşılık bulmuş, millet sokakları 
caddeleri doldurmuş, bu hain darbe 
girişimine karşı adeta tanka, topa, 
tüfeğe, helikoptere, uçağa karşı göv-
desini siper etmiş ve bu ülkeyi kur-
tarmıştır. Kazanan Türkiye olmuştur, 
kazanan demokrasi olmuştur. Tekrar 
bizlere bu sergi vesilesiyle 15 Tem-
muz’u hatırlatan İttifak Holding’in 
değerli başkanına, değerli yönetim 
kurulu üyelerine ve siz değerli ka-
tılımcılara çok teşekkür ediyorum” 

dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından 

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rama-
zan Altıntaş 15 Temmuz şehitlerimiz 
için dua okudu. Duanın ardından 
kurdele kesimi yapılarak sergilenen 
eserler ziyarete açıldı. Eserler, 16 
Temmuz Pazar gününe kadar Kulesi-
te etkinlik alanında görülebilecek.

ŞAFAK TAVKUL KİMDİR?
Aslen Konyalı olan Şafak Tavkul, 

1963 yılında Kastamonu’da dünyaya 
geldi. TED Ankara Koleji’nden sonra, 
M.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde 4 yıl, Endüstri Tasarım, 
İç Mimarlık ve Heykel Bölümlerinde 
birer yıl eğitim gördü. Üniversitede 
animasyon ve illüstrasyon dersleri 
veren Tavkul, Türkiye’de ilk ve tek 
Storyboard Sergisi açan sanatçıdır. 
1991 yılında Çocuk Vakfı tarafından, 
çocuk dünyasına en iyi hizmet eden 
40 kişiye verilen hizmet ödülü, çizgi 
film dalında Şafak Tavkul’a verildi. 
Çocuğun Duası adlı kitap çalışmasıy-
la Çocuk Edebiyatçıları Birliği “En İyi 
Resimli Çocuk Kitabı Ödülü”ne layık 
görüldü. Şafak Tavkul evli ve 2 çocuk 
babasıdır.  n HABER MERKEZİ 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka
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Kocaman bir hikaye! - 2
Sanki masallardaki gibi. Sihirli lambaya dokunmuşuz da 3 dilek hakkımızı 3 yıllık Aykut Kocaman dönemi için kullanmışız. Kim derdi 2011’de kapanmak 

üzere olan Konyaspor Avrupa’larda boy gösterecek, Türkiye Kupası’nı alacak? Ama bir bir gerçekleşti hayaller. Ama yeni dilek hakkımız kalmadı. Ve 
gerçekleşti, olmasından korkulan. Aykut Kocaman gitti arkasında bir ömür yetecek hatıra bırakarak… Konya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Yunus 

Altınbeyaz’ın Yeşil Beyaz Konya Dergisi’nde yazdığı ‘Yuvana hoş geldin’ ile başlayan omuzlarda sona eren Kocaman bir hikaye’nin ikinci bölümü sizlerle
Sonunda korkulan geldi başa. 3 

yıllık Aykut Kocaman dönemi sona 
erdi. Başarılarla dolu, zihinlerden 
asla çıkmayacak ve her geçen gün 
değeri daha fazla anlaşılacak altın 
değerinde 3 sezon. Neler sığmadı 
ki bu 3 yıla. Büyük başarılar, ağır 
darbeler, krizler…

Ama mutlu başlayan hikaye 
ara sıra savrulsa da yine buruk bir 
mutlulukla sona erdi. Tarih elbette 
bu destanı yazacaktır. Ancak Yeşil 
Beyaz’ın görevi de tarihe yardımcı 
olmaktır. İşte 3 koca yılda yaşa-
nanlardan bazı bölümler… - 2

RÜYA SEZON
Bir önceki sezonu rahat bir şe-

kilde tamamlayan ve yeni sezon-
da 46 puanın üstü hedefini koyan 
Konyaspor, yönetim ile teknik ekip 
arasında yaşanan transfer anlaş-
mazlığı gündemi ile başlıyordu 
yeni sezona. Türk futbol tarihinde 
pek alışılmadık bir şekilde bu sefer 
teknik ekip transfer istemezken, 
yönetim kadro kalitesinin yetersiz 
olduğu iddiasıyla transfer yapılma-
sı yönünde baskı yapıyordu Aykut 
Kocaman ve ekibine. 

YÖNETİM TRANSFERLERİ
Aykut Kocaman’ın “Rahat olun 

ben bu kadro ile en az 50 puan 
alırım. Paranız varsa borcunuzu 
ödeyin” çıkışı ile genç oyunculara 
olan güvenini ortaya koyarken yö-
netim taraftarın tepki gösterme ih-
timalini göze alamıyor teknik ekip 
üzerindeki baskısını artırıyordu. İki 
tarafın da birer adım geri atmasıy-
la sorun büyümeden erteleniyor 
ve Konyaspor sezona, 
Serkan, Dossa Juni-
or, Holmen, Meha, 
S e l ç u k , 
S i s o k o , 
Bajic, Tra-
ore, Ömer 
Şişmanoğlu gibi 
önemli takviye-
lerle giriyordu.

“TRİBÜNLER ÜSTÜMÜZE YIKILDI”
Konyaspor ligin ilk haftasın-

da Akhisar Belediyespor maçı ile 
görücüye çıkarken, maça Aykut 
Kocaman’ın  kadro tercihi damga 
vuracaktı. Yeni transfer Bajic’in gol 
umudu olduğu karşılaşmada Vol-
kan Fındıklı, Vedat Bora, Kaya Ta-
rakçı, Uğur İnceman gibi taraftarın 
mesafeli olduğu isimler kendine 
yer buluyordu. 20. dakikada Custo-
dio’nun golü ile o zamanki ismiyle 
Torku Arena Ağustos ortasında buz 
kesmişti. Ardından uğultular, ıslı-
ğa dönüşürken, ilk yarının sonuna 
doğru Konyaspor taraftarı ligin ilk 
maçında her geri pasta takımını 
protesto ederek tarihe geçecekti. 
Aykut Kocaman’ın deyimi ile tri-
bünlerin üzerlerine yıkıldığı andı.

YÖNETİM HOCA GERGİNLİĞİ 
DIŞARI YANSIYOR

Aykut Kocaman yönetimi ve 
taraftarı pek de memnun etmeyen 
kadro tercihinde diretiyordu. Akhi-
sar maçı kadrosundan sadece Uğur 
İnceman-Traore değişikliğine gi-
den Kocaman, performansları tartı-
şılan Volkan, Vedat, Mehmet Uslu, 
Kaya gibi isimlere sahip çıkıyordu. 
İşte ne olduysa o maçta oldu. Kon-
yaspor başkanı Ahmet Şan ile Fut-
bol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy 
‘un Aykut Kocaman’ın kadro tercih-
leri nedeniyle tartıştığı ilerleyen 
dönemde Konyaspor kulislerinin en 
önemli gündem maddesi olacaktı.

GALATASARAY HEZİMETİ 
VE TOPARLANMA

Akhisar’ın ardından Kayseri ile 
de berabere kalan Konyaspopor’da 
Galatasaray’dan alınan ağır yenil-

giden sonra yine aynı korkular 
baş göstermişti. Aykut Koca-
man ise camiayı sakin olmaya 
davet ediyordu. 7 haftayı he-
def gösteren deneyimli teknik 
adam asıl oyunlarını 7. hafta-

dan sonra ortaya koyacakla-
rının altını çiziyordu. Ancak 

7. Haftayı beklemeye 
gerek kalmayacak-

tı. Osmanlıspor 
galibiyeti ve 
Sivas bera-
berliği ca-
mianın bir 
nebze nefes 
o lmas ın ı 
sağlamıştı. 

O s -
manlıspor 
maçı kır-
mızı kart 
g ö r e n 
D o s s a 
Junior’ın 

Aykut Koca-
man’ın kara 
listesine girdi-

ği ve bir daha çı-
kamadığı maç olarak 

kazındığı zihinlere.
YÜKSELİŞİN AYAK 

SESLERİ
Aykut Kocaman’ın 

işaret ettiği tarih yakla-
şırken zaman deneyimli 
teknik adamı haklı çıkar-
mak için büyük uğraş ve-
riyordu adeta. Ardı ardına 
gelen  Mersin, Trabzon 
ve Gaziantep galibiyetleri 
bir anda Konya’yı bahar 
havasına sokuyordu. Bu 
süreçte başkan Ahmet 
Şan’ın Aykut Kocaman’ın 
oyun sistemini eleştiren 
açıklamaları gündem-
de bomba etkisi yara-
tacaktı. Başkan yanlış 
anlaşıldığını iddia etse 
de yönetim ile Kocaman 
arasındaki soğuk savaş 
devre arasındaki yüzleş-
meye kadar sürecekti.

TARAFTAR KENDİNİ 
HİSSETTİRİYOR
Yeniden 3 maçlık 
zorlu bir periyoda 

giren Konyaspor, tam ritmini bul-
muşken bir kez daha tökezliyor-
du. Başakşehir’den alınan 4 farklı 
mağlubiyet, Gençlerbirliği bera-
berliği ve Fenerbahçe mağlubiyeti 
yeşeren umutlara darbe vuruyordu. 
Ancak Başakşehirspor maçındaki 
4-0’lık mağlubiyete rağmen taraf-
tarın oyuncuları tribüne çağırması 
ve koşulsuz destek vermesi, ikinci 
yarıdaki kenetlenmenin işaret fişe-
ği gibiydi.

GOL KISIRLIĞINA KISA BİR ARA
Ardından yeniden yükselişe ge-

çen Kartal, Eskişehirspor’u evinde 
3-2 mağlup ettikten sonra Çaykur 
Rizespor golsüz berabere kalı-
yordu. Eto’o’lu Antalyaspor’a 
da Es-Es’e uygulanan tarife-
nin aynısını uygulanırken, 
Yeşil-beyazlılar 14. hafta 

sonunda 23 puanla kendini 
ilk 7‘nin içine atıyordu. Bu sü-
reçte dikkat çeken en önemli 
nokta ise sezon başından 
beri gol sıkıntısı çeken ve 
bu nedenle eleştirilen Kon-
yaspor’un Es-Es ve Antal-
ya’ya 3’er gol atmasıydı.

İSTANBUL’UN LANETİ
Fenerbahçe ve İstan-

bul Başakşehir’e kay-
bederek İstanbul 

takımlarından puan çıkaramayan 
Konyaspor’da ilk yarıda son 3 haf-
taya girilirken fikstürde iki İstanbul 
deplasmanının olması kafalarda 
soru işareti bırakıyordu. Kasımpa-
şa’ya 2-1, Beşiktaş’a 4-0 kaybeden 
Anadolu’nun Hükümdarı ilk yarıda 
İstanbul hegemonyasına boyun 
eğecekti. Aradaki Bursaspor galibi-
yeti ise teselli ikramiyesiydi. Kon-
yaspor ilk yarıyı 26 puanla 7. sırada 
tamamlamıştı.
DEVRE ARASI KENETLENMESİ VE 

YEŞİL-BEYAZ DESTAN
Beşiktaş hezimeti ile ilk yarıyı 

noktalayan Konyaspor’da Teknik 
Direktörü Aykut Kocaman, önce 
hastalığı teşhis ediyor, devre ara-
sında uygulanacak tedavinin ayrın-
tılarını 

veriyordu. İstanbul takımlarından 
puan çıkaramayan deneyimli tek-
nik adam için ikinci yarının en 
önemli hedefi İstanbul büyüsünün 
bozulmasıydı. Bu arada takıma 
takviye yapılacak bölgeler de net-
leşmişti. 

Devre arası kampını Antalya’da 
sürdüren takımı ziyaret eden yö-
netim kurulu, ikinci yarıdaki ola-
ğanüstü performansın kıvılcımını 
yaktıklarından habersizdi belki de. 
İlk yarıdaki yönetim-hoca gerginli-
ği bu kamp sürecinde tarihe gömü-
lürken, Uğur İnceman’ın beklen-
medik vedasındaki duygusal hava, 
takımdaki bütünleşmenin temeli 
olacaktı. 

Yönetim ile teknik ekip arasın-
daki transfer anlaşmazlığı da Aykut 
Kocaman lehine çözümlenmişti. 
Kocaman’ın isteği ile ses getiren 
transfer beklentisi yerine Skubic, 
Barry Douglas ve Amir transferleri 
yapıldı. 

Ayrıca Türkiye Kupası’nda nis-
peten kolay bir grupta mücadele 
eden Kocaman’ın askerleri tarih 
yazarak 16 puanla bir üst tura yük-
seliyor ve Antalyaspor’un rakibi 
oluyordu. 2015’in son maçında 
Eto’o liderliğindeki Antalyaspor’u 
kupadan eleyen Kartal, çeyrek fi-
nalde Beşiktaş’ın karşısına çıkma-
ya hazırlanırken yazacağı destan-
dan habersizdi.

AKHİSAR ZAFERİ VE 
İNANILMAZ SERİ

Rüzgarlı ve soğuk bir Manisa 
akşamında Akhisar Belediyespor 
karşılaşıyordu Konyaspor. Beraber-
liğin kazanç olarak görüldüğü maçı 
2-0 kazanarak ise kendi taraftarını 
bile şaşırtıyordu. İçerdeki Kayseri 
galibiyetinden sonra, Galatasaray 

deplasmanından alınan bera-
berlik devre arasındaki tedavi 

sürecinde İstanbul’dan alı-
nan ilk puan olarak kayıtlara 
geçecekti.

Bir başka yükselişe 
geçen takım olan Osman-
lıspor beraberliği kayıp 
olarak görülse bile Sivas ve 

Mersin galibiyetleri  tabloyu 
tadından yenmez hale geti-
recekti. Ve Konyaspor 23. 
Haftadaki Mersin galibi-
yeti sonrası ilk kez kendine 

3. sırada yer bulacaktı.
Aykut Kocaman hikaye-

sinin üçüncü ve son bölümü 
yarın Konya Yenigün Gazetesi’nde 
olacak.

n YUNUS ALTINBEYAZ
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Konya’da düzenlenen U17 Voleybol Avrupa Şampiyonası sona erdi
Avrupa Voleybol Konfederasyonu 

(CEV) tarafından bu yaş kategorisinde 
ilk kez düzenlenen ve Konya’nın ev 
sahipliği yaptığı 2017 CEV 17 Yaş Altı 
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyo-
nası’nda şampiyon, Belçika’yı 25-17, 
21-25, 23-25, 26-24 ve 15-10’luk set-
lerle 3-2 yenen İtalya oldu. Üçüncülük 
– dördüncülük maçında Bulgaristan’ı 
14-25, 20-25 ve 24-26’lık setlerle 0-3 
mağlup eden Türk Milli Takımı ise 
şampiyonayı üçüncülükle tamamla-
dı.

Finalleri şampiyon olarak ta-
mamlayan İtalya’ya madalyalarını, 
CEV Avrupa Spor Organizasyonları 
Komitesi Üyesi ve Turnuva Jüri Üyesi 
Tomas Singer ve TVF Merkez Hakem 
ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı 
ve CEV Hakem Kurulu Üyesi Aziz Ye-
ner, şampiyonluk kupasını ise CEV 
Asbaşkanı Margaret Ann Fleming 

takdim etti. Turnuvayı ikinci sırada ta-
mamlayan Belçika’ya gümüş madal-
yalarını, CEV Avrupa Spor Organizas-
yonu Komitesi Üyesi ve Turnuva Jüri 
Üyesi Willy Bruninx ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi Daire Başkanı Cev-
det İşbitirici takdim etti. Şampiyonayı 
üçüncülükle tamamlayan milli takı-
mımıza bronz madalyalarını Gençlik 
Spor Şube Müdürü Ali Kanber ve CEV 
(Avrupa Voleybol Konfederasyonu) 
Avrupa Spor Organizasyonları Komis-
yonu Üyesi & Turnuva Jüri Üyesi Sta-
nislav Nikolov ve Konya İl Temsilcisi 
Mustafa Tarman takdim etti.

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli 
Takımımızın bronz madalya ile ta-
mamladığı 2017 CEV 17 Yaş Altı Er-
kekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 
Finalleri’nde oluşan son sıralama 
şöyle;
n SPOR SERVİSİ

2017 CEV 17 Yaş Altı 
Erkekler Avrupa Voleybol 

Şampiyonası Final Sıralaması
1 İTALYA
2 BELÇİKA
3 TÜRKİYE
4 BULGARİSTAN
5 RUSYA
6 BELARUS
7 YUNANİSTAN
8 SIRBİSTAN
9 HOLLANDA
10 ÇEK CUMHURİYETİ
11 FİNLANDİYA
12 İSPANYA

Genç bisikletçilerden 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Bisiklet Genç Milli Takım heyeti, Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret 
etti. 23-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Maca-
ristan’da yapılacak olan EYOF Gençlik Olimpiyatla-
rı’nda mücadele edecek olan Bisiklet Genç Milli Ta-
kım sporcularla birlikte Genç Milli Takım Antrenörü 
Ayhan Aytekin, Antrenör Yardımcısı Sedat Yılmaz ve 
Mekanisyen Özcan Kodaz, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret ederek ça-
lışmaları hakkında bilgiler verdi. Bisiklet Genç Milli 
Takımı 15 Temmuz Haftası Anma Programı kapsa-
mında düzenlenecek olan Milli Birlik ve Beraberlik 
yürüyüşüne de katılacak.  n SPOR SERVİSİ

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi’nde müca-
dele edecek olan temsilcimiz Ereğlispor’da transfer 
çalışmaları devam ediyor. Güçlü bir kadro kurarak 
çıkış yakalamak isteyen yeşil beyazlılar, son olarak 
geçtiğimiz sezon oynadığı oyun ile taraftarın beğe-
nisini toplayan genç golcü Buğrahan Öcalan ile yola 
devam etme kararı aldı. Genç forvet, takımının yeni 
sezon kampına katılacak. Yeşil beyazlı temsilcimiz 
Ereğlispor’da transfer çalışmaları devam edecek.
n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor’da transfer 
çalışmaları sürüyor

15 Temmuz Anma 
Koşusu düzenlendi
15 Temmuz haftası anma programı spor etkinlik-

leri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri’ni Anma Atle-
tizm Halk Koşusu etkinliği düzenlendi. Edirne Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün himayesinde 15 
Temmuz haftası anma programı spor etkinlikleri kap-
samında ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma Atletizm Halk 
Koşusu’ koşuldu. Valilik önünden başlayan koşu, 
Sarayiçi Şehitliği’ndeki bitiş noktasında son buldu. 
Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye 
giren sporculara kupa ve madalyalarını Edirne Valisi 
Günay Özdemir tarafından verildi.  n İHA

Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi’nde kaleci seçmesi yapıldı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor’un Futbol Gelişim 
Akademisi için yapılan kaleci seçme-
leri tamamlandı. Cumhuriyet sahasın-
da gerçekleştirilen seçmelere yurt içi 
ve yurt dışından farklı yaş gruplarında 
50’ye yakın kaleci katıldı. 

1998-2006 doğumlu kalecilerin 
yer aldığı seçmeler 5 kaleci antrenörü 
nezaretinde gerçekleştirildi. Seçmeler-
de ayrıca iki ayrı açıdan kamera kaydı 
yapıldı. Kayıtlar daha sonra kaleci ant-
renörleri ve futbol gelişim akademisi 
yetkilileri tarafından analiz edildi.

Antrenörler raporları ve kayıtların 
incelenmesinin ardından 3 kalecinin 
Atiker Konyaspor bünyesine katılması 
yönünde karar alındı.

TANER AY: SEÇMELERDEN 
MEMNUNUZ

Futbol Gelişim Akademisi menajeri 
Taner Ay, yetenekli kaleci ve futbolcula-
rın Atiker Konyaspor bünyesine kazan-
dırmak için benzer uygulamaların de-
vam edeceğini belirterek, “Hedefimiz 
profesyonel takımımızda forma giyme-
ye aday futbolcuları önce tespit etmek 
sonra onları hazır bir şekilde yukarıya 
göndermek. Bunun için çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl yaptığımız 
seçmelere yoğun ilgi vardı. Bunda pro-
fesyonel takımımızın son yıllarda elde 
tarihi başarıların da önemli rolü oldu-
ğunu söylemeliyiz. Seçmeler sonunda 
geldiğimiz noktadan memnunuz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

‘Yaş ortalaması 
20- 21 olacak’

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Mehmet Güney yeni 
sezonun hayırlı olmasını diledi. Mehmet Güney yaptığı açıklamalarda transfer çalışmalarına 
da değinerek, yaşlı oyuncu almayacaklarını ve yaş ortalamasının 20-21 olacağını ifade etti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Kon-
yaspor’un pilot takımı Konya Anadolu 
Selçukspor, geçtiğimiz günlerde bi-
raraya gelerek yeni sezonu açtı. Genç 
oyunculardan kurulu bir kadro ile yeni 
sezona hazırlanan Yavru Kartal’ın Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney yaptığı açıkla-
malarda yeni sezonun herkes için ha-
yırlı olmasını temenni ederken, takım 
gurbetçi oyuncuların da bulunduğunu, 
yapacaklarını yeni transferin de genç 
olacağını ve yaş ortalamasını yüksek 
olmayacağını belirtti.

GURBETÇİ OYUNCULARIN 
UYUM SAĞLAMASI

Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
başkanı Mehmet Güney sezonun ilk ça-
lışması öncesinde yaptığı açıklamada, 

“Sezonu inşallah hayırlısıyla açtık, bi-
zim temel görüşümüz ve yapımız belli. 
Biz Konyaspor’un bir alt yapı takımıyız, 
ancak 2. Lig’de yine de iddialı olmak 
istiyoruz. Kura çekimi yapıldı. 

Grubumuz belli oldu. Beyaz grupta 
Konya’yı en iyi şekilde temsil edece-
ğiz. En azından play-off oynayacak bir 
takım oluşturmak istiyoruz ve bu sezon 
ki transferlerimizin büyük bir çoğunluğu 
Avrupa’dan geldi. 

Gurbetçi genç kardeşlerimiz takı-
mımıza katıldı. Bu kardeşlerimiz Avru-
pa’da birçok takımda genç milli oldular.  
Eğer kısa zamanda kaynaşmayı sağla-
yabilirsek Avrupa’dan gelen gurbetçi 
kardeşlerimiz kısa zamanda uyum sağ-
layabilirse güçlü bir ekip oluruz. Bu tür 

oluşumlarda biliyorsunuz ki adaptasyon 
biraz zaman alıyor. Hedefimiz İnşallah 
Atiker Konyaspor’umuza her yıl birkaç 
tane sporcu takviye yapabilmek “ şek-
linde konuştu.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞECECEK
Konya Anadolu Selçukspor’da bu 

sezon yaş ortalamasının 20-21 civarın-
da olacağını kaydeden Kulüp Başkanı 
Mehmet Güney, “En azından hedefimiz 
bu yaş ortalamasını yakalayabilmek. 

Elbette aramızda tecrübeli isimlerde 
olacak ancak bir alt yapı kulübü olarak 
35 yaşındaki arkadaşları kadromuza kat-
maya devam edersek ne Konyaspor’a 
nede gençliğe çok fazla katkımız olmaz. 

Bu nedenle biz bu genç yaş aralığın-
daki kardeşlerimizle devam etme karar-

lılığındayız. İnşallah bunu başarabiliriz. 
Bizim esas istediğimiz Konya’dan, Kon-
yaspor’un, Anadolu Selçukspor’un alt-
yapısından, U21 takımlarından gelecek 
oyuncuların aramıza katılarak bizlerle 
birlikte olması. Yine oradan gelen genç 
kardeşlerimiz de var ama bunun sayı-
sını daha da artırmak bizim en büyük 
isteğimiz. 

Geçtiğimiz sezon ki kadromuzdan 
bir çok oyuncumuz üst liglere transfer 
oldu. TFF 1. Lig’e giden, Atiker Kon-
yaspor kadrosunda bulunan oyuncula-
rımız var. Bu bizi mutlu ediyor. Sadece 
Konyaspor’a değil liglerimizdeki diğer 
takımlara da oyuncu kazandırabilmek 
bizim için gururdur” ifadelerini kullandı.
n METE ALİ MAVİŞ

Mehmet Güney
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Roma, Medipol Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder’i trans-
fer etmek üzere. İtalyan kulübünün, 13 milyon Euro karşılığında tu-
runcu-lacivertli kulüple anlaştığı iddia edildi. 

İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesi, Roma’nın Cengiz Ün-
der için Medipol Başakşehir ile 13 milyon Euro’ya anlaştığını iddia 
etti. Söz konusu haberde, 20 yaşındaki genç oyuncunun cuma günü 
sağlık kontrolünden geçirilerek, pazar günü İtalyan ekibinin ABD’de 
katılacağı turnuvada takımla beraber olacağı belirtildi. Milli oyun-
cunun, Roma ekibiyle 5 yıllık bir kontrata imza atacağı da açıklandı.
n İHA

 Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo, 8.5 milyon Euro karşılı-
ğında Fransız ekibi Olimpique Lyon’a transfer oldu. 

Beşiktaş, Marcelo’yu Lyon’a sattı. Fransız ekibi, uzun süredir 
devam eden görüşmeler sonucunda Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperini 
kadrosuna katmayı başardı. 8.5 milyon Euro karşılığında Lyon’a 
transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geç-
mesi bekleniyor.  n İHA

Süper Lig ekiplerinden Göz-
tepe, Gaziantepspor’dan Nabil 
Ghilas’ı kadrosuna dahil etti. Göz-
tepe Kulübünden yapılan yazılı 
açıklamada, geçen sezon Gazian-
tepspor’da forma giyen 27 yaşın-
daki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme 
imzalandığı bildirildi. Cezayirli 
forvet oyuncusu daha önce Fran-
sa’da Cassis Carnoux, Portekiz’de 
Moreirense, Vizela ve Porto, İs-
panya’da Cordoba ile Levante’de 
forma giydikten sonra geçen yıl 
Gaziantepspor’a transfer oldu.

Ghilas, geride kalan sezon lig-
de 29 maçta 8 gol kaydetti.  n AA

Roma’dan Cengiz’e 
13 Milyon Euro

Marcelo 8.5 Milyon Euro’ya 
Lyon’a transfer oldu

Nabil Ghilas 
Göztepe’ye imza attı

Akçay: Zorlukların üstesinden geleceğiz

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
ilk hafta deplasmanda karşılaşacağı 
Trabzonspor’un oyuncusu Olcay 
Şahan, fikstür hakkında konuştu. 
Şahan, “Her takıma karşı iki kere 
oynayacaksın ve kendi yerini kendin 
belirleyeceksin. Ben ilk 5 haftaya de-
ğil, ilk maçımız olan Konyaspor kar-

şılaşmasına bakıyorum. O maçta se-
yircilerimizin desteğiyle lige puanla 
başlamak istiyoruz. Bu sezon herkes 
çok farklı bir Trabzonspor izleyecek” 
ifadelerini kullandı. Futbol kariyerini 
Trabzonspor’da noktalamak istedi-
ğinin altını çizen başarılı orta saha, 
“Trabzon’a gelmeden önce insanlar 

bana burayla ilgili iyi şeyler söyle-
medi ama ben gelmek istedim ve 
çok mutluyum. Futbolu Trabzon’da 
bırakmayı düşünüyorum. Ersun ho-
cayla çalışmaya devam ettiğim süre-
ce uzun süre oynayacağımı düşünü-
yorum” diyerek sözlerini noktaladı.
 n İHA

Olcay: Konyaspor maçını düşünüyoruz

Galatasaray’ın Avrupa macerası başlıyor
Galatasaray, 2017 - 2018 sezonunu bu-

gün deplasmanda Östersunds’a karşı oyna-
yacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu 
ilk maçıyla açacak. 

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk 
maçında Galatasaray, bugün deplasman-
da TSİ 20.00’de İsveç ekibi, Östersunds ile 
mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu Süper 
Lig’de 4. sırada bitiren Galatasaray, UEFA 
Avrupa Ligi’nde ön eleme oynama hakkı 
kazanmıştı. Sezonu en erken açan ekip olan 
sarı-kırmızılılar, ilk resmi maçına İsveç dep-
lasmanında çıkacak.

HAZIRLIK MAÇLARI 
KAYIPSIZ GEÇİLDİ

2017-2018 sezonu çalışmalarına Süper 
Lig’in bitmesinden 15 gün sonra 19 Ha-
ziran’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
başlayan Galatasaray, yurt dışı çalışmalarını 
Slovakya’nın Samorin şehrinde geçirdi. Bu-
rada iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, 
Gyirmot’u 1-0, Diaosgyor’u 2-0 mağlup etti.

Yeni transferler, Avrupa maçına hazır

Galatasaray, yeni sezon transfer çalış-
maları kapsamında forvet, orta saha ve de-
fans bölgesine katkılarda bulundu. Teknik 
Direktör Igor Tudor’un Östersunds maçına 
kadar transferini istediği isimler Avrupa ma-
çına yetişti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda 
Bafetimbi Goimis, Younes Belhanda ve Ma-
icon’u kadrosuna kattı. Yeni transferlerden 
Belhanda, Diaosgyor maçında sakatlık yaşa-
mıştı. İsveç’e götürülecek Faslı futbolcunun 
durumu ise maç saati belli olacak.

AVRUPA’DA 268. RANDEVU
Galatasaray, Östersunds karşısında Av-

rupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşması-
na çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampi-
yonlar Ligi’nde 161, UEFA Avrupa Ligi’nde 
73, Kupa Galipleri Kupası’nda 32 ve UEFA 
Süper Kupa’da da 1 kez olmak üzere toplam 
267 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 
kez sahadan galip gelirken, 99 kez rakiple-
rine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitliği 
bozulmazken, rakip filelere gönderdiği 368 
gole karşılık kalesinde 397 gol gördü.  n İHA

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit 
Akçay fikstürü değerlendirdi. Süper Kupa 
maçı ile birlikte yoğun bir sürece girecekle-
rini belirten Akçay, zorlu sürecin üstesinden 
geleceklerine inandığını söyledi.

Akçay, “Yeni sezon fikstürü ülke futbolu-
na hayırlı olsun. İlk 10 hafta bizim için zorlu 
bir süreç. Süper Kupa maçı ile birleştirdiği-
mizde oldukça yoğun bir dönem olacak. Ama 
sonuçta hepsi il oynayacağız zaten. İyi plan-
lama ile, kadromuzun derinliğini de sağlıklı 
sağlayarak bütün bu zorlukların üstesinden 
geleceğimizi düşünüyorum. Kendimizi ilk 
başından itibaren iyi deneyerek, önümüzde-
ki günler için stratejiler üretmek daha sağlıklı 
bir ilerleme için iyi olur diye düşünüyorum. 
Dediğim gibi herkesle oynayacaktık zaten. 
Bununla yüzleşmeliyiz. Başaracağımız ina-
nıyorum. Çünkü oyuncularımızın kalitesi var. 
Yorgunluğa ve zorluğa karşı koyma konu-
sunda oldukça iyiler. Başaracağız. Umarım 
düşündüğümüz gibi geçer. Biz uğraşacağız 
takdir Allah’ın” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Vukovic 
veda etti

Olympiakos’a transfer olan Atiker 
Konyaspor’un başarılı stoperi Jagos 
Vukovic veda etti. Konyaspor TV’ye 

konuşan deneyimli savunmacı transfer 
sürecini de anlattı. Gitme kararının 

tamamen kendisine ait olduğunu 
belirten Vukovic, Konyapor yönetiminin 

transferinde herhangi bir etkiye sahip 
olmadığını söyledi

Spor Toto Süper Lig temsil-
cimiz Atiker Konyaspor’da bir 
ayrılık daha gerçekleşti. Barry 
Douglas’ın ardından ‘Savunma 
Bakanı’ Jagos Vukovic de dün 
resmen Konyaspor’dan ayrıldı. 
Ayrılığın resmi olarak duyurulma-
sının ardından konuşan Sırp sa-
vunmacı Olympiakos’un kariyeri 
açısından büyük bir fırsat olduğu-
nu söyledi. Gitme kararının kendi 
kararı olduğunun altını çizen Vu-
kovic, Konyaspor yönetiminin bu 
kararda herhangi bir etkisi yok” 
dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 
OYNAYACAĞIM

Olympiakos’a transfer olmak 
istemesinin sebeplerini açıkla-
yan Vukovic, “Olympiakos’a git-
mek kariyerimde büyük bir fırsat 
olduğu için ayrılıyorum. Orada 
Şampiyonlar Ligi’nde oynama 

fırsatım olacak, evime yakın ola-
cağım ve yeniden kırmızı beyaz 
formayı giyeceğim için çok mut-
luyum. Konyaspor kulübünden 
ayrılmak kesinlikle benim kara-
rımdı, yönetimin beni göndermek 
istemesiyle ilgili bir durum kesin-
likle söz konusu değil” dedi.

Fenerbahçe’ye transferinin 
söz konusu olmadığını da ekle-
yen Vukovic “Bunu ilk defa duyu-
yorum. Fenerbahçe ile hiç konuş-
madım, hiç öyle bir şey yok” diye 
konuştu.

AYRILMAK ÇOK ZOR
Öte yandan tecrübeli stoper 

Konyaspor’da çok güzel gün-
ler yaşadığını belirtti. Vukovic, 
“Bana verdikleri bütün destek-
lerden dolayı herkese çok teşek-
kür ediyorum. Bu kulüpten Kon-
yaspor’dan ayrılmak benim için 
çok zor bir karardı. Çünkü bu ku-

lübü çok seviyorum. Burada hari-
ka 3 yıl geçirdim. Ailem ve benim 
için çok duygusal bir zaman ama 
artık gitme zamanı. Başkana ve 
Konyaspor yönetimine, şehre 
bana ve aileme verdikleri destek 
için çok teşekkür ediyorum. Bütün 
taraftarlara özel olarak teşekkür-
lerimi sunuyorum. 

Takım arkadaşlarımın hepsi-
ne çok teşekkür ediyorum, eğer 
onlar olmasaydı ben kariyerimde 
bu büyük adımı atamazdım ve on-
lara demek istiyorum ki ‘sizi çok 
özleyeceğim. Çocuklarım bu ka-
rara çok üzüldüler ama onlara du-
rumu anlattıktan sonra anladılar, 
anlayış gösterdiler. 3 oğlum da 
belki bir gün gelir Konyaspor’da 
oynar. Umarım 26 numarayı 
oğullarım için saklarlar.” İfadele-
rini kullandı.
n SPOR SERVİSİ


