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Renault ve Dacia yaza damga vurdu
Renault ve Dacia uygu-

ladığı, Temmuz ayı içeri-
sinde geçerli olan ve araç 
modellerine göre değişen 

kampanyalar ile vatandaşlar 
avantajlı bir şekilde araç 

sahibi olabiliyor.

İsrail’in Mescid-i Aksa’da 
ibadeti yasaklamasına Konya 

İHH’dan tepki geldi. Açıkla-
mada “Tüm İslam ülkelerini, 

ses çıkarmaya davet ediyo-
ruz” denildi.

Selçuklu Belediyesi tara-
fından “Selçuklu Torunları 

Osmanlı’nın İzinde” projesi 
kapsamında Bilecik ve 

Söğüt’e düzenlenen kültür 
turlarında ikinci etap 

başlıyor.

Osmanlı mirası yerinde görülüyor Katil İsrail’in zulmü giderek artıyor!

n  HABERİ SAYFA 17’DE n  HABERİ SAYFA 5’TE n  HABERİ SAYFA 6’DA

Şehitten geriye
yetimleri kaldı

Karatay’dan 
kütüphane desteği

İstanbul’da bir hırsızla yaşa-
nan kovalamaca esnasında 
vurularak şehit olan Konyalı 
polis memuru Battal Yıldız için 
Tuzla’da tören düzenlendi. Şe-
hidin 6 yaşındaki oğlunun tören 
boyunca babasının fotoğrafına 
sarıldığı görüldü.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi ve Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
arasında yapılan protokol ile 
Karatay’a halk kütüphanesi ka-
zandırıldı. Kütüphane, Karatay’ın 
kültürel birikimine önemli katkı 
sağlayacak. n HABERİ SAYFA 16’DA

‘15 Temmuz’da tek
gayemiz vatandı’

Silahlı kavgada 
bir kişi öldü 

Minibüsçülerden
Emniyet’e gül

Şüpheli çanta fünye 
ile patlatıldı!

‘Çocuklar verimli 
bir yaz geçirmeli’

Milli ruh ayakta!
Hain darbe girişiminin yıldönümünde Mevlana Meydanı kırmızı beyaza büründü. Devlet-millet bütünleşmesiyle 

hainlere birlik ve beraberlik mesajı verilirken, o karanlık gecede hayatını kaybeden 249 şehit dualarla anıldı

DEVLET-MİLLET EL 
ELE MESAJ VERDİ

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasının 
(PDY) hain darbe girişiminin birinci yıl 
dönümünde binlerce vatandaş, ellerinde 
Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı’na 
akın etti. Konya protokolü de etkinlikte yer 
aldı. Konuşmalarda devlet-millet bütün-
leşmesine dikkat çekildi. 

DUALAR EDİLDİ, 
SABAH NAMAZI KILINDI

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı se-
lalar okundu. Programda, TBMM’ye ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmalarından canlı bağlantılar yapıldı. 
Edilen dualar, söylenen ilahiler ve atılan 
sloganlarla devam edilen program halkın 
sabah namazını kılmasının ardından sona 
erdi.

GENÇ YAŞLI DEMEDEN 
ALAN DOLDU TAŞTI

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

HÜZÜN, GURUR, ÖFKE
 BİRARADA YAŞANDI

15 Temmuz’da yaşanan olayların iz-
lenmesi sırasında hüzün, gurur, öfke bir 
arada yaşandı. O gün şehit olan kahraman-
ların hikayeleri hüzünlendirirken, FETÖ’ye 
olan öfke de vatandaşların yüzlerinden 
okunuyordu. Öfkelerini sloganlar atarak 
haykıran vatandaşlar “İdam” talebini ye-
niledi. 
n HABERİ SAYFA 2 VE 3’TE

147 1567

Onbinler 
Mevlana 

Meydanı’nda 
buluştu

Konya protokolü ile vatandaşların biraraya gelmesiyle  devlet-millet olarak hainlere karşı birlik beraberlik mesajı verildi 
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Hain darbe girişiminin yıldönümünde millet yine meydanları doldurdu. FETÖ hainlerine karşı milletin gösterdiği üstün kahramanlık bir kez daha 
hatırlandı. O karanlık gecede hayatını kaybeden 249 şehit dualarla anıldı. Yapılan konuşmalarda Türk Milleti’nin hainliklere geçit vermeyeceği vurgulandı 

‘Kahramanlık destanı’
15 Temmuz Fetullahçı Terör 

Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapı-
lanmasının (PDY) hain darbe girişi-
minin birinci yıl dönümünde binler-
ce Konyalı vatandaş, ellerinde Türk 
bayraklarıyla Mevlana Meydanı’nda 
düzenlenen programa akın etti. Kon-
ya protokolü de etkinlikte yer aldı. Ko-
nuşmalarda FETÖ’nün hain darbe gi-
rişiminin devlet-millet bütünleşmesi 
karşısında başarısız olduğuna dikkat 
çekildi ve 15 Temmuz’un kahraman-
lık destanları içinde yer aldığı ifade 
edildi. 

VALİ CANBOLAT: 15 TEMMUZ’DAKİ 
KAHRAMANLIK TARİHE GEÇTİ 
“Fetullahçı Terör Örgütü tara-

fından gerçekleştirilen hain darbe ve 
ülkeyi bölme girişimi hamdolsun ki 
Cenabı Hakkın lütfü ile Sayın Cum-
hurbaşkanımızın cesareti ve üstün 
liderliğiyle harekete geçen güç ile 
milletimiz tankın, uçağın, helikopte-
rin, tüfeğin karşısına sadece imanıyla, 
inancıyla, yüreğiyle dikilmiş o karan-
lık gecenin sabahını aydınlığa çevir-
miştir” diyen Vali Yakup Canbolat, 
15 Temmuz’un milletin kahramanlık 
destanı olarak tarihe geçtiğini belirtti. 

Canbolat, milletin bu duruşuyla 
gecenin karanlığının aydınlığa dö-
nüştüğüne değinerek, “O gün ülke-
mizi bölmek isteyen dış mihrakların 
maşası hainler, böylesi sinsi bir planı 
uygulamaya çalıştı. Ancak unuttu-
lar ki tarih b oyunca hür ve bağımsız 
yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete 
alışık olmayan asil bir millettir. O gece 
kurşuna, tanka karşı yürüyen bu mil-
letin aziz evlatları, genlerindeki asil 
ruhla hareket etmişlerdir” ifadesini 
kullandı.
ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU: TÜRK 

MİLLETİ BİRÇOK BADİRE ATLATTI 
Eski Başbakan ve AK Parti Konya 

Milletvekili Ahmet Davutoğlu da şe-
hitlere rahmet diledi.

Toplulukların zor zamanlarda 
gösterdiği refleksin, millet yaptığını 
belirten Davutoğlu, “Bir topluluk eğer 
millet olacaksa zor zamanda canından 
feda edebiliyorsa fitneler etrafı kasıp 
kavurduğunda yumruk gibi oluyorsa 
tarihin sınavları önüne geliyorsa kaç-
mayıp göğüs göğüse o sınavları yü-
rüyorsa işte o topluluğa millet denir. 
Millet olmak kolay değildir. Tesadüfi 
değildir. Millet olmak; aşka, imanla 
yürekle olur” ifadesini kullandı. Davu-
toğlu, Türk milletinin tarihin en zor sı-
navlarından, ateş çemberlerinin için-
den geçerek millet olduğunu bildirdi. 
Türk milletinin tarihinde birçok badi-
re atlattığını vurgulayan Davutoğlu, 
şunları kaydetti: “Çanakkale, Sarıka-
mış zordu ama düşmanı biliyorduk. 
Düşmanla nerde karşılacağımızı bi-
liyorduk. Kime karşı yürüyeceğimizi 
biliyorduk. 15 Temmuz gecesi içimize 
giren bu FETÖ hainleri, en aşağılık 
düşmandan daha aşağıydılar. Çünkü 
milletin kıt kaynaklarından elde etti-

ği uçakları, helikopterleri, mermileri 
millete yönelttiler. Alçakça alçak uçuş 
yaptılar. Ama millete pes ettireme-
diler. Onların karşısında silahsız ama 
imanlı bir millet vardı. Onlar Pensil-
vanya’dan talimat alıyordu, bu millet 
ise içinden çıkan Cumhurbaşkanın-
dan talimat aldı.”

SORGUN: 15 TEMMUZ
 TARİHİN EN BÜYÜK İHANETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 

da, 15 Temmuz’un tarihin en bü-
yük ihaneti olduğunu belirterek, “15 
Temmuz bizim için aynı zamanda en 
büyük zafer. 15 Temmuz madalyonu-
nun iki yüzü var. Bir tarafı nurlu yüzü. 
Bir tarafı kirli yüzü. Kirli yüzünü FETÖ 
temsil ediyor. Nurlu yüzünü Mevlana 
Meydanı’ndaki Konyalılar temsil edi-
yor” şeklinde konuştu.

Sorgun, meydandaki kalabalığı 
gördüğünde milletle bir kez daha ifti-
har ettiğini söyledi.

Alaaddin Tepesi’nden Mevlana 
Meydanı’na kalabalıktan dolayı güç-
lükle geldiğini aktaran Sorgun, geçen 
yıl olduğu gibi meydanların yine coş-
kuyla dolduğuna işaret etti. Sorgun, 
15 Temmuz’un tarihin en büyük iha-
neti olduğuna dikkati çekerek, şöyle 
konuştu: “Bizim için aynı zamanda 
en büyük zafer. 15 Temmuz’da ma-
dalyonun iki yüzü var. Bir tarafı nurlu 
yüzü diğer tarafı kirli yüzü. Kirli yüzü-
nü FETÖ temsil ediyor. Nurlu yüzünü 

de Mevlana Meydanı’ndaki Konyalılar 
temsil ediyor. İşgal girişimi üzerinden 
bir yıl geçti. O gece birlik ve beraber-
lik içerisinde, hainlere ve ağababala-
rına karşı nasıl coşkuyla bu meydanı 
doldurmuşsak, bugünde aynı şekilde 
toplandık. Türkiye’yi ele geçirip emir 
aldıkları emperyalistlere teslim etmek 
isteyenler, milletten öyle bir şamar 
yediler ki 40 yılda biriktirdiklerini 4 
saatte yok oldu. İşte bunların tuzakları 
bu kadar basit.”

BAŞKAN AKYÜREK: İHANET
 KALKIŞMASINI HEP BİRLİKTE ÖNLEDİK

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 15 Temmuz 
gecesinin karanlık bir gece olduğunu 
vurgulayarak, “Fakat hamdolsun 16 
Nisan milletimizin için ülkemiz için 
aydınlık bir gün olmuş oldu. Türk tari-
hinde ilk defa millet eliyle bir darbeyi 
bir ihaneti bir kalkışmayı hep birlikte 
önledik” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa 
Arat ise, bu aziz milletin korkusuz ol-
duğunu dile getirerek, “Bu millet Pey-
gamber Efendimizin övgüsünü almış 
bir millettir. İşte bu millet imanı ve 
Rabbimizin lütfuyla ihanetin çelikten 
örülmüş makinalarını yendi” dedi.

Konuşmaların ardından Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Havzan Mahallesi’nde yaptırılan “15 
Temmuz Anıtı”nın açılışı protokol 
üyeleri tarafından yapıldı. Program 
kapsamında ayrıca Türkiye’nin 81 
ilinde eş zamanlı selalar okundu. 
Programda, TBMM’ye ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmalarından canlı bağlantılar 
yapıldı. Edilen dualar, söylenen ilahi-
ler ve atılan sloganlarla devam edilen 
program halkın sabah namazını kıl-
masının ardından sona erdi.

KONYA PROTOKOLÜ 
MEYDANDA HAZIR BULUNDU 

15 Temmuz etkinliğine Eski Baş-
bakan ve AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Can-
bolat,  AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, 
Muhammet Uğur Kaleli, Hüsnüye Er-
doğan, Ziya Altunyaldız, Ömer Ünal, 
Leyla Şahin Usta, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO Kara-
tay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. 
Dr. Bayram Sade, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Bestami Tezcan, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya 3. 
Ana Jet Hava Üs Komutanı ve Garni-
zon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral 
Mehmet Özlü, İl Jandarma Komutanı 
Albay İsmet Cansaran, Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, KONESOB Başkanı 
Ali Osman Karamercan, AK Parti İl 
Başkanı Musa Arat, MHP İl Başkanı 
Av. Murat Çiçek, SP İl Başkanı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar,  idari ve askeri 
erkan ve 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında gazi olan Konyalı Halit Şe-
ner katıldı.
n HÜSEYİN MENEKŞE/UFUK KENDİRCİ   

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasının (PDY) hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde vatandaşlar  ellerinde Türk Bayraklarıyla Mevlana Meydanı’na akın etti.

Yakup Canbolat Ahmet Davutoğlu Ahmet Sorgun Tahir Akyürek
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlana Meydanı yine coşkulu bir geceye sahne oldu. Meydan 
kırmızı-beyaza bürünürken, 15 Temmuz şehitleri hatırlandı, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Açılan pankartlar ise dikkat çekti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında meydanda toplanan vatandaşlar pankartlarla önemli mesajlar verdiler. Ayrıca KTO, KSO ve KTB vatandaşlara alanda pilav, ayran ve su ikramı yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Meydanda protokol üyeleri ile vatandaşların bir arada verdiği pozlarla, “devlet-millet el ele” mesajı verildi.

‘Gonyalıyım, nöbetteyim!’

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ta-
rafından gerçekleştirilen darbe giri-
şiminin 1. Yılı münasebetiyle Cum-
hurbaşkanlığı himayesinde, Valilikler 
koordinasyonunda 81 ilde meydan-
larda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinlikleri yapıldı.   Bu 
kapsamda Konya’da da yürüyüşle 
başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü’nde başta 62.,63., 
ve 64. Hükümetlerin Başbakanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Can-
bolat, Konya milletvekilleri, 3. Ana 
Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. 
Tümgeneral Mehmet Özlü, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tez-

can, Merkez İlçe Belediye Başkanları, 
Oda ve Borsa Başkanları, Konya pro-
tokolünün diğer üyeleri, kamu kurum 
çalışanları başta olmak üzere on bir-
lerce vatandaş Mevlana Meydanı’na 
akın etti. 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri geçen 
yıl 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe 
girişiminin ardından 22 gün boyun-
ca tutulan nöbetleri akıllara getirdi. 
Yine aynı coşku, birlik ve beraberlik 
ruhuyla, Türk bayraklarıyla meydanı 
dolduran on binlerce vatandaş, hain 
darbe girişiminin 1. yılında “Devlet ve 
milletin el ele olduğu” mesajını verdi. 

GENÇ YAŞLI DEMEDEN 
ALAN DOLDU TAŞTI

Geçtiğimiz yıl nöbetlerde yaşa-
nan renkli görüntüler, 15 Temmuz 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkin-
liklerinde de kendini gösterdi. Mev-
lana Meydanı’na kadar süren yürü-
yüşle başlayan etkinlikler Meydan’da 
devam etti. Vatandaşlar aileleri ile 
genç-yaşlı, kadın-erkek demeden el-
lerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı 
tişörtlerle alanı doldurdu. Müzikler 
eşliğinde coşan kalabalık, milli birlik 
ve beraberliğin en güzel tablosunu 
oluşturdu. 

ODALAR VE BORSA 
İKRAMDA BULUNDU

Alana gelen vatandaşlara binlerce 
Türk bayrağı dağıtıldı. Ayrıca Konya 
Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret 
Odası (KTO) ve Konya Ticaret Borsası 
(KTB) tarafından alana ikram araba-
ları kuruldu. Arabalardan vatandaş-

lara pilav, su ve ayran ikramı yapıldı. 
Böylece saatlerce meydanda duran 
vatandaşların ihtiyaçları giderilerek 
vatandaşların herhangi bir mağduri-
yet yaşamamaları sağlandı. 

COŞKULU ANLAR YAŞANDI
Mevlana Meydanı’nı dolduran on 

binlerce vatandaşlara dev ekranlar-
dan 15 Temmuz hain FETÖ darbe 
girişiminde yaşanan acı olaylar izle-
tilerek kara gün yeniden hatırlandı. 
Bu hain darbe girişimine karşı dimdik 
duran ve hainlere fırsat vermeyen 
şehitlerin cesaretleri gururla izlendi. 
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde 
yaşanan olayların izlenmesi sırasında 
hüzün, gurur, öfke bir arada yaşandı. 
O gün şehit olan kahramanların hi-
kayeleri hüzünlendirirken, FETÖ’nün 
yaptığı hainliklerin yeniden hatırlan-
masıyla FETÖ’ye olan öfke de vatan-
daşların yüzlerinden okunuyordu. 
Öfkelerini sloganlar atarak haykıran 
vatandaşlar “İdam” talebini yeniler-
ken, açılan çok sayıda pankartla da 
FETÖ’ye ve işbirlikçilerine önemli 
mesajlar verildi. Ayrıca alan Konya 
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı 
tarafından çalınan marşlarla, ellerinde 
Türk bayraklarıyla coşan vatandaşlar, 
marşlara eşlik etti, hainlere korku sal-
dı. 

YER-GÖK AY YILDIZ
Ellerinde Türk bayrakları ile va-

tandaşlar alanda güzel bir görüntü 
oluşturdu. Bu arada Meydan’a yakın 
binalara da Türk bayrakları asıldı. 
Yine Meydan’da Türk bayrağı şeklin-
deki balonlar göğe yükseltildi. Adeta 
yerin e göğün kırmızı beyaza bürün-
mesi, güzel görüntüler oluşturdu. 

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Meydanın dışında şehirde 15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Bir-
lik Günü etkinliklerine araçlarla da 
destek verildi. Araçlara asılan Türk 
bayrakları ile uzun konvoylar oluştu-
rularak, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri kutlandı. 
Coşkulu vatandaşlar arabaların cam-
larından salladıkları Türk bayrakları 
ve attıkları sloganlar ile birlik ve bera-
berlik mesajları verdi. 
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI 

Geçtiğimiz günlerde Meram’da 
bir villada yapılan operasyonla 5 DE-
AŞ’lı teröristin öldürülmesinin ar-
dından, önemli ayrıntılar da ortaya 
çıkmıştı. Teröristlerin Konya’da ses 
getirecek bir eylem hazırlığı içerisinde 
oldukları ve hatta 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik-
lerini kana bulayabilecekleri iddiaları 
dile getirildi. Bu olayın da etkisiyle 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında Mevla-
na Meydanı’nda emniyet güçleri kuş 
uçurtmadı. Alınan güvenlik tedbirle-
rine Özel Harekat polisleri de destek 
verirken, vatandaşlar meydana didik 
didik aranarak alındı. Alınan başarılı 
güvenlik tedbirleri nedeniyle 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinliklerinde herhangi bir olumsuz 
durum da yaşanmadı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Mevlana Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. 
Meydan Türk bayrakları ile adeta kırmızı-beyaza büründü.
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Türkistan’dan Anadolu’ya daima var 
olma kavgası içinde olduk. 

İslam’ın bugün dahi sancaktarlığını 
yapan bir millet olarak sayısız hainliklerle 
karşı karşıya kaldık... 

Sayısız savaşlarla hilali savunduk... 
Milli ruhu savunduk... 
Vatanı koruduk...
Şehit verdik, yılmadık, yıkılmadık... 
Öldüğümüz sanılan yerde yeniden 

dirildik... 
İşte 15 Temmuz’da bu anlamda 

atalarımızın Orhun Abideleri’ne kazdığı 
gibi, TİTREYİP KENDİMİZE GELDİĞİ-
MİZ tarih olmuştur. 

15 Temmuz 2016, Türkiye için yeni 
bir dirilişin tarihi. 

Yeni bir kahramanlık destanı.  
Vatan savunmasının yeniden başla-

dığı gün...
Türkiye’yi bölgede aktör olarak gör-

mek istemeyenler, Türkiye’yi yeni payla-
şım planlarına dahil etmek isteyenler 15 
Temmuz’da yeni başarısız oldu. 

Tıpkı 100 yıl önce yaşadıkları hüs-
ran gibi devletimizin dik duruşu, milleti-
mizin kahramanlığı ile neye uğradıklarını 
şaşırdıklar. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’yü 
kullanarak Türkiye’yi ele geçirecekle-
rini düşünen ahmakların oyunu yine 
tutmadı. 

ABD’de hanilik planları kuran FETÖ 

lideri Fetullah Gülen, yerli işbirlikçi 
hainlere verdiği talimatlarla Türkiye’yi 
karanlığa göstermek isterken, kendisi 
yerle yeksan oldu...

Haç ile Hillal’in kavgasında yine hilal 
galip geldi. 

Çünkü  Yusuf Suresi›nde 
buyrulduğu gibi VE LÂ GÂLİBE İLLAL-
LAH... Galip Olan Allah’tır... 

***
Türk Milleti, 15 Temmuz’da ölü-

müne meydan okudu... Tankların altına 
yattı, top mermilerine aldırış ettirmedi, 
mermilerin üzerine yürüdü, bombalar-
dan korkmadı... 

Tekbir getirerek yürüdü ama vatanı, 
bayrağı, ezanı gafillere, hainlere teslim 
etmedi... 249 can verdik o karanlık ge-
cede... Yüreğimiz yandı, gözyaşları sel 
oldu... Ama gururlandık, geçmişimizden 
gelen milli ruhla yeni bir destan yazma-
nın gururunu yaşadık... Çocuklarımıza 
anlatacağımız bu vatanda yaşamanın 
bir bedelinin olduğunu gösterebileceği-
miz destanı yazdık...

O karanlık gecenin üzerinden 1 yıl 
geçti ve yine aydın duygularla meydan-
ları doldurduk. 7’den 70’e milli coşkuya 
ortak olduk... Ellerimizde Türk Bayrakla-
rı ile “BAYRAK İNMEZ, EZAN DİNMEZ, 
VATAN BÖLÜNMEZ” dedik, yemin 
ettik... 

Hainlere bir kez daha, “BİZ BU-

RADAYIZ, TOPUNUZ 
GELİN” dedik... Demok-
rasi tiyatrosu sergileyen 
Batı’ya demokrasiyi gös-
terdik, 249 şehidimizi du-
alarla andık... 

15 Temmuz gecesin-
de olduğu gibi 81 ilin tüm 
camilerinden aynı anda 
okunun Sala ile o günü 
hatırladık....

***
Mevlana Meydanı da 15 Tem-

muz’un en coşkulu yaşandığı yerlerden 
biri oldu. 

Konya halkı “Nöbette-
yim” sloganı ile aldı eline 
Türk Bayrağını, Hz. Mev-
lana’nın huzurunda top-
landı... 

Kimi meydanda yer 
aldı kimi meydan dışında 
çoluk çocuk sabaha kadar 
nöbet tuttu. Birlikte yemek-
ler yendi, şehitler için dua 
edildi, birlik ve beraber-
liğin en güzel görüntüsü 

oluştu... 15 Temmuz hain FETÖ darbe 
girişiminde yaşanan acı olaylar izletile-
rek kara gün yeniden hatırlandı. Bu hain 

darbe girişimine karşı dimdik duran ve 
hainlere fırsat vermeyen şehitlerin ce-
saretleri gururla izlendi... Hüzün, gurur, 
öfke bir arada yaşandı... 

Dostu sevindiren, düşmanı üzen 
böyle güzel bir görüntü oluşturdukları 
için Vali Yakup Canbolat’a, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e, ilçe 
belediye başkanlarına, oda başkanlarına 
teşekkür etmek gerekiyor... 

Mevlana Caddesi’ndeki girişte Kon-
ya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası 
ve Konya Ticaret Borsası’nın, çeşitli si-
vil toplum örgütlerinin, hayırseverlerin 
ikramları... Paylaşma duygusu da en 
güzel şekilde yaşandı... 15 Temmuz ge-
cesinde Konya her türlü hainlikte ayakta 
olduğunu, nöbette olduğunu göster-
di... Birlik ve beraberlik ruhuyla, Türk 
bayraklarıyla meydanı dolduran Konya 
halkı, hain darbe girişiminin 1. yılında 
“DEVLET VE MİLLETİN EL ELE OLDU-
ĞU” mesajını verdi.

***
Milli coşkunun yaşandığı o gecede 

dikkat mi çeken ise Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker oldu... Akşam Namazı’nda 
platformun arkasında oluşturulan alan-
da cemaate imamlık yapan Sayın Şeker, 
görenleri gururlandırdı... “ŞÜKÜR” de-
dim... 15 Temmuz’u planlayan aynı şer 
odakları 28 Şubat’ta da laiklik savunma-

sı, kamusal alan safsatası ile bırakın bir 
rektörün namaz kıldırmasını, odasında 
namaz kılan akademik personele bile 
tahammülleri yoktu... Sayın Şeker, o 
görüntüsü ile aslında meydanın ana ru-
hunu yansıttı. Artık bu ülkede hiç kimse 
inancı nedeniyle dışlanamaz, ikinci sınıf 
insan muamelesi göremez. Üniversiteler 
inançsız kurumlar değildir ve olmamalı-
dır da... Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
böyle güzel bir davranış gösterdiği için, 
bilim adamına yakışır duruş sergilediği 
için kutluyorum, teşekkür ediyorum... 

Allah duruşunu daim, yolunu açık 
etsin inşallah...

***
Türkiye olarak tarihimizde bir karan-

lık dönemi daha kahramanlıkla aydın-
lattık... Ancak şurası bir gerçek ki Tür-
kiye’nin büyümesini istemeyenler, her 
daim hainliklerini sergilemeye devam 
edecektir.... Son aylarda mülteciler üze-
rinden, terör olayları üzerinden, adalet 
yürüyüşü üzerinden yapılmak istenenler 
aslında oyunun bitmediğini göstermek-
te... Millet olarak bizim görevimiz uyanık 
olmaktır, bilinçli olmaktır, oyunlara, pro-
vokasyonlara gelmemektir... 

Allah, inşallah bir daha 15 Temmuz 
gibi hainlikleri bu millete yaşatmaz... 
Aminnn...

DİRENİŞ 15 TEMMUZ... 

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

Konyalı Polis Battal Yıldız, bir hırsızla yaşanan kovalamaca sırasında vurularak şehit 
oldu. Şehit Polis Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi

Şehit Yıldız için 
tören düzenlendi

Tuzla’da 
bir hırsız-
la yaşanan 
kovalamaca 
sırasında vu-
rularak şehit 
olan polis 
m e m u r u 
Battal Yıldız 
için Tuzla 
İlçe Emniyet 
Müdür lü -
ğü’nde tören 
düzenlen-
di. Şehidin 
6 yaşındaki 
oğlunun tö-
ren boyunca 
babasının 
fotoğrafına sarıldığı görül-
dü. Evli ve 2 çocuk babası 
Yıldız’ın naaşı törenin ar-
dından memleketi Konya’ya 
gönderildi. 

Tuzla’da dün gece yarısı 
bir hırsızla yaşanan kovala-
maca esnasında vurularak 
şehit olan polis memuru 
Battal Yıldız için Tuzla İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde 
tören düzenlendi. Törene 
şehidin babası Ali Yıldız, 
annesi Kezban Yıldız ve eşi 
Emine Yıldız başta olmak 
üzere İstanbul İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Çalışkan, 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, meslektaşları ve 
yakınları katıldı. 

Evli ve iki erkek çocuk 
babası şehit Yıldız’ın Türk 
bayrağına sarılı naaşı mes-
lektaşlarının omuzlarında 
alana getirildi. 

Saygı duruşuyla başla-

yan cenaze 
töreni şehit 
polis Yıldız 
için yapılan 
dualarla de-
vam etti.

Törende 
bir konuşma 
yapan İstan-
bul İl Emni-
yet Müdürü 
M u s t a f a 
Çal ışkan, 
“Dünyada-
ki görevini 
onurlu bir 
şekilde ta-
mamlayan 
Battal Yıldız 

şehitlik mertebesine yük-
selmiştir, mekanı cennet 
olsun. Böylesine bir mesleği 
hakkıyla yaparak nihayetini 
şehadetle tamamlamıştır. 
Şunun da bilinmesini iste-
rim, bu toplumun birliğini 
bozmak isteyenlere fırsat 
vermeyeceğiz. Şehidimizin 
eşi bizim kardeşimiz, çocuk-
ları da bizim çocuklarımız-
dır. Onlara ve şehidin yakın-
larına başsağlığı diliyorum” 
dedi.

Şehit polisin, Hasan İl-
yas (6) ve Mehmet Ali (2) 
adında iki oğlu olduğu öğ-
renildi. 6 yaşındaki Hasan 
İlyas’ın tören boyunca ba-
basının fotoğrafına sarıldığı 
görüldü.

Yıldız’ın naaşı yapılan 
duaların ardından defnedil-
mek üzere memleketi Kon-
ya’ya gönderildi.
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Ereğlililer 15 Temmuz
nöbetinde biraraya geldi

Ereğli’de, 15 Temmuz etkinlik-
leri kapsamında hain kalkışmanın 
yıldönümünde binlerce Ereğlili 15 
Temmuz nöbetinde bir araya geldi. 
Anıt önünde başlayan yürüyüş Yu-
nus Emre Meydanı 15 Temmuz De-
mokrasi ve Şehitler Parkı’nda son 
buldu. Meydanda saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının ardından Kur’an-ı 
Kerim okundu. Sonrasında 15 Tem-
muz ve tüm şehitler için dua edildi. 
Ereğli Belediyesinin kurduğu meh-
ter takımının gösterisinin ardından 
15 Temmuz’u anlatan video gös-
terileri Ereğlililere duygusal anlar 
yaşattı. Programda konuşan Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Geçen sene bu gece ülkemizi böl-
meye, parçalamaya kalkan hain ve 
düşmanların darbe yapmaya ça-
lıştıkları gündü. Hain ayrı düşman 
ayrı, hain en kötüsü. Ama bu hain-
ler; bu aziz milletin Çanakkale, Kur-
tuluş Savaşı ruhu taşıdığını hesap 
edemediler. Onun için milletimize 
ne kadar teşekkür etsek az ve bu 
asil milletin bir ferdi olduğumuz için 
Allah’a ne kadar şükretsek az. 250 
vatan evladı o gece gözlerini kırp-
madan canını bu vatan için verdi. 
Ruhları şad olsun, mekanları cen-
net olsun. Allah bizleri öbür dün-
yada bu kardeşlerimizle bir arada 
kılsın inşallah. Aslında 15 Temmuz 
tarihimizde bir taraftan kara sayfa 
bir taraftan da destan olarak yeri-
ni aldı. Bizden sonraki nesiller 15 
Temmuz’dan gerekli dersleri çıka-

racaklardır. Hainlerin tek bir amacı 
vardı büyüyen Türkiye’nin önünü 
kesmek, Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın önünü kes-
mekti. Ama Allah’ın yardımıyla bu 
aziz millet onlara unutamayacakları 
bir ders verdi; vatanını bu hainlere 
bırakmadı. Ereğli’min kıymetli in-
sanları geçen sene de bu meydanı 
doldurdunuz bu sene daha da ka-
labalık sizlere sonsuz teşekkürler. 
Ereğli’mizin tek vatan, tek millet, 
tek bayrak, tek devlet şuuruyla her 
daim hazır olduğunu gösterdiğiniz 
için sizlerle gurur duyuyorum. Rab-
bim birliğimizi beraberliğimizi daim 
eylesin. Cumhurbaşkanımız tamam 
diyene kadar hep beraber nöbete 
devam edeceğiz” dedi.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi 
Yaran da, “Geçtiğimiz yıl bu tarihte 
başlatılan hain darbe teşebbüsünün 
ve bunun defedilişinin birinci yıl-
dönümü. Bu aziz millet her zaman 
ve her çağda ülkesine, birliğine ve 
beraberliğine kasteden düşmanlara 
fırsat vermedi, vermeyecektir. Allah 
devletimize ve milletimize bir daha 
böyle kara geceler yaşatmasın inşal-
lah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize acil şifalar diliyorum” 
şeklinde konuştu.

Ayrıca programda 15 Temmuz 
konulu resim ve şiir yarışmalarında 
ilk üçte yer alan öğrencilere Ereğli 
Belediyesi tarafından çeyrek altın 
hediye edildi.
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Şehit olan polis memuru 
Battal Yıldız için Tuzla İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’nde 
tören düzenlendi. Evli ve 2 

çocuk babası Yıldız’ın naaşı 
törenin ardından memleketi 

Konya’ya gönderildi.



Ülkemizi kana bulayan FETÖ te-
rör örgütünün hain kalkışmasının 
birinci yıldönümü Ahırlı İlçesi’nde 
de düzenlenen etkinlikler ile bir kez 
daha hüzünle anıldı. Ahırlı İlçesi 
Merkez Mahallesi Muhtarı Sadettin 
Oflaz, Kıbrıs Gazimiz Mehmet Bütün 
ve tüm Merkez Mahalle sakinlerinin 
katkıları ile düzenlenen etkinliklerde 
İlçe Merkezi ve diğer İllerde yaşayan 
yüzlerce yöre sakini hain kalkışmanın 
birinci yıl dönümünde tek yürek ola-
rak güzel bir birliktelik mesajı verdi. 
Önceki gün akşam saatlerinde başla-
yan etkinliklerin ilk bölümüne Ahırlı 
İlçe Kaymakamı Yasin Akgül, Ahırlı 
İlçe Belediye Başkanı İsa Akgül, Ahırlı 
İlçesi mahalle muhtarları, mahalle sa-
kinleri, Konya ve diğer illerden gelen 
çok sayıda vatandaş katıldı. Mahal-
le Muhtarı Sadettin Oflaz, Ahırlı’da 
böylesine anlamlı bir etkinlik düzen-
lemekten gurur duyduklarını ifade 

etti. Oflaz, “Ülkemizi kana bulayan 
15 Temmuz olaylarını millet olarak 
unutmamız mümkün değil.  

Böylesine anlamlı bir günün yıl-
dönümü nedeniyle Ahırlı İlçe Kay-
maklığımız ve Belediye Başkanlığı-
mız tarafından Akkise mahallemizde 
bir etkinlik düzenledi. Bizlerde Ahırlı 
Merkez Mahalle sakinleri olarak ken-
di imkanlarımız ile program yapmak 

için kolları sıvadık. Ve Allah’ın izni ile 
ilk kez kendi imkanlarımız ile düzen-
lenen bir etkinliği başarı ile tamamla-
dık. Ben bir kez daha 15 Temmuz’da 
ülkemizin birliği uğruna bedenlerini 
tankların önüne siper eden kahra-
manlarımızı minnet ile ve bu yolda 
canlarını veren şehitlerimizi rahmet 
ve dua  ile anıyorum.   Ayrıca bizlere 
bu konuda destek olan herkese çok 

teşekkür ederim” dedi. Programın 
açılış konuşmasını ise ilçe sakinlerin-
den Avukat Süleyman Özalp yaptı. 

Özalp, konuşmasında ülke olarak 
birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç 
duyulan bir dönemde Ahırlı İlçesi’nin 
tek vücut olmasının çok güzel bir 
tablo oluşturduğuna dikkat çekerek 
15 Temmuz’u anlatan ifadeler ile ko-
nuşmasını tamamladı. Konuşmaların 
ardından tüm davetliler ilk olarak Ku-
ran-ı Kerim Tilavetinin ardından ha-
zırlanan akşam yemeğinde bir araya 
geldi.  Etkinlikler daha sonra havai fi-
şek gösterisi, Mevlüt programı, şiir ve 
15 Temmuz türkülerinin dinletisi ve 
yüzlerce aracın oluşturduğu ve Ahır-
lı’nın diğer mahallelerini kapsayan 
konvoy ile sona erdi. Programın sona 
ermesinden sonra Ahırlılı gençlerde 
gecenin ilerleyen saatlerine kadar De-
mokrasi Nöbetine devam etti. 
n HABER MERKEZİ
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AYD, demokrasiye tam destek verdi

Aydınlar Yedek Parça, 15 Tem-
muz hain darbe girişiminin birinci 
yıl dönümünde meydanlara inerek, 
bir kez daha darbeciler ve bölücü-
lere karşı ‘dur’ dedi.  Konya’nın dev 
üreticilerinden Aydınlar Yedek Par-

ça(AYD) A.Ş., 15 Temmuz demok-
rasi mitingine tam destek verdi. 3 
bine yakın çalışanı bulunan firmanın 
tüm personelleri Mevlana Meyda-
nı’na inerek, demokrasi şölenine ka-
tıldı. Ellerine bayrakları alarak darbe 

ve darbecilere lanet sloganları atan 
AYD çalışanları, meydanda nöbet-
teydi. AYD olarak millet adına tüm 
organizyonlarda yer aldıklarını ifade 
eden firma yöneticileri, “AYD ailesi 
olarak devletimiz ve milletimiz adına 

tüm organizasyonlarda yerimizi al-
dık. Bugün de 15 Temmuz hain dar-
be girişiminin yıldönümünde yine 
meydanlardayız. Firma olarak fab-
rikamızda da çeşitli organizasyonlar 
yaparak millet ruhunu diri tuttuk. 

Gerek milli üretime verdiğimiz kat-
kı, ihracat, istihdam ile gerekse fiilen 
meydanlarda olarak devletimizin ya-
nında yer almaktan gurur duyuyo-
ruz. Tekrar vatan müdafasında can-
larını veren şehitlerimize Allah’tan 

rahmet diliyoruz. Allah bu millete 
bir daha böyle acılar yaşatmasın” 
ifadelerini kullandı. Firma yöneticile-
ri ve çalışanları gece boyunca nöbet 
tutarak, demokrasi etkinliklerinde 
yer aldı.  n HABER MERKEZİ

Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen 
kültür turlarının 2.’si başlıyor

Oda başkanları şehitliği
ziyaret etti, karanfil bıraktı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde” projesi kapsamında Bilecik 
ve Söğüt’e düzenlenen kültür turla-
rında ikinci etap başlıyor. 

Selçuklu Belediyesinden yapılan 
açıklamada, geçtiğimiz yıl düzenle-
nen Çanakkale Gezisinin tüm Tür-
kiye’de ses getirdiği, bu yıl da Os-
manlı’nın kurulduğu topraklar olan 
Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen kül-
tür turları ile önemli bir organizas-
yona imza atıldığı belirtilerek, “Sel-
çuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” 
ismi ile düzenlenen ve ilk etapta bin 
400 kişinin yararlandığı etkinlikte 
ikinci etap başlıyor. Ön kayıt baş-
vurularının 21 Temmuz tarihine 
kadar devam edeceği etkinlikten 
faydalanmak isteyen vatandaşlar 
www.bununadiask.com adresinden 
online olarak veya Selçuklu Beledi-
yesi hizmet binasından bizzat kayıt 
yaptırılabilecek. Bin 200 vatandaşın 
faydalanacağı etkinliğin ikinci etabı 
için Selçuklu’da ikamet eden, 35 
yaş üstü herkes başvuru yapabile-
cek. Bilecik- Söğüt kültür gezisinde 

seferler 26 Temmuz- 24 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e 
giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi 
ve eşsiz güzelliklerini, Osman Ga-
zi’nin Osmanlı Beyliği’nin temel-
lerini attığı ve bir dönem Osmanlı 
Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt 
ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Er-
tuğrul Gazi’nin kabrini de ziyaret 
ediyor. Selçuklu torunları Bilecik’te 
Şeyh Edebali’nin de kabrini ziyaret 
ederek Şeyh Edebali’nin Osman Ga-
zi’ye ‘Ey oğul’ ile başlayan ve ‘Nere-
den geldiğini unutma ki; nereye 
gideceğini unutmayasın’ tavsiyesi 
ile biten son cümlesini hatırlatmış 
oluyor. 

Kültür ziyaretleri kapsamın-
da Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür 
Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü 
Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu 
torunları, buradaki tarihi ve doğal 
güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. 
Projeye katılan ziyaretçiler daha 
sonra Yüksek Hızlı Tren ile Kon-
ya’ya geri dönüyor” denildi.
n İHA

15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde 
konuşan “Allah bir daha böyle hain bir ihanet kalkışması yaşatmasın” duasında bulunuldu

‘Allah bir daha böyle
ihanet yaşatmasın’

Türk Yazarlar Birliği (TYB) Konya 
Şubesi ve Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 15 
Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması 
Ödül Töreni gerçekleşti. Törene TYB 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kılca da ka-
tıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda konuşan Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, 
15 Temmuz’un birinci yılında düzen-
lenen programlarla o günün adeta ye-
niden yaşandığını belirterek, “Ölüme 
koşarak ve gülerek giden insanları 
hatırlıyoruz. O gün hepimiz şehadet 
şerbetini içmek için evimizden he-
lalleşerek ayrıldık. Bu gün Konya’da 
düzenlenecek önemli programlarda 
şehitlerimiz anılacak” dedi. Bu tür 
programların milli birlik ve beraber-
liğe katkı sağlamak adına önemli ol-

duğunu kaydeden Kılca, yarışmaya 
katılan ve emek veren herkese teşek-
kür etti.

TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 

Hayri Erten de, “Bu etkinliğimiz için 
aylar öncesi çalışmamızı gerçekleştir-
dik. Bazen 5 dakikalık bir film, yarım 
saatlik bir tiyatro gösterimi veya tek 

kare fotoğraf sayfalar dolusu yazıdan 
daha çok şey anlatabilir. Bizlerde bu 
düşünceyle karikatür yarışmasını dü-
zenlemek istedik. Asil milletimiz kül-
lerinden yeniden doğdu. Millete silah 
tutan ellere izin veremezdik, verme-
dik. Gençlerimizin bu tür yarışmalara 
katıldıklarını görmekten dolayı da çok 
mutluyum. Etkinliklerimize katkıla-
rından dolayı Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Tahir Akyürek ve yönetici-
lerine teşekkür ediyorum. Allah bir 
daha böyle hain bir ihanet kalkışması 
yaşatmasın” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından yarış-
mada birinci olan Batuhan Çetin’in 
ödülünü Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Hasan Kılca, üçüncü 
olan Cemil Safitürk’ün ödülünü TYB 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten, Jüri Özel Ödülüne layık görü-
len Ayşenur Palabıyık’ın ödülünü ise 
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar takdim etti.  n UFUK KENDİRCİ

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) başkan, 
yönetici ve birliği bağlı oda başkan-
ları Konya Garnizon Şehitliğini ziya-
ret etti. Şehitlerin mezarları başında 
dua okuyan başkanlar daha sonra 
şehit kabirlerine karanfil bıraktı. 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 
sene-i devriyesinde KONESOB Baş-
kanı Ali Osman Karamercan, Baş-
kanvekilleri Ahmet Çal, Süleyman 
Yılmaz, Genel Sekreter Ziya Yavuz 
ve KONESOB’a bağlı oda başkan-

ları şehitleri ziyaret etti. Programa 
Konya İl Müftü Yardımcısı Yusuf 
Arıkan da katıldı. Müftü Yardımcısı 
Arıkan, şehitlerin mezarları başın-
da Kur’an-ı Kerim okudu. Yapılan 
duaya eşlik eden oda başkanları 
daha sonra şehit mezarlarına tek 
tek karanfil bıraktı. Oda başkanları 
Garnizon Şehitliğinden sonra Konya 
Mevlana Meydanında gerçekleştiri-
len 15 Temmuz Anma Etkinlikleri-
ne katıldı.
n İHA

Ahırlı halkı 15 Temmuz’daki milli ruhu yaşattı

Türk Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni gerçekleşti.
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Seydişehir’de meydana gelen trafik kazasın-
da bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Seydişehir 
içesi Milli Egemenlik Caddesi Galericiler 
Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Mehmet V.(21) idaresindeki 
42 VA 488 plakalı otomobil sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıktı. Takla atan otomobil sürücüsü 
Mehmet V. ağır yaralandı. Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 
Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. İlk müdaha-
lesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla 
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı.  n İHA

Seydişehir ilçesinde bir çiftçinin traktörünün 
evinin önünden çalındı. Alınan bilgiye göre, 
olay Gevrekli Mahallesi’nde aynı mahallede 
ikamet eden ve çiftçilik yaptığı öğrenilen Hü-
seyin Demirel, evinin önüne park ettiği 42 
B 9778 plakalı traktörünü yerinde bulama-
dı. Demirel, jandarmaya başvurarak şikayetçi 
oldu.   n İHA

Evinin önündeki 
traktör çalındı

Seydişehir’de 
kaza: 1 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybet-
ti. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır 
Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya 
göre, Mahir Tılısbık (31) ile daha önceden aralarında husu-
met bulunan bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir se-
beple tartışma çıktı. 
Tartışmada Mahir Tılısbık av tüfeği ile vurularak ağır yara-
landı. Şüpheli veya şüpheliler plakası öğrenilemeyen araç ile 
kaçarken, çevredeki bir apartmanın balkonundan olaya şahit 

olan vatandaş hemen olayı sağlık ve polis ekiplerine bildi-
rerek, Tılısbık’ın yanına gitti. Ağır yaralanan Mahir Tılısbık, 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 
Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm 
müdahalelere rağmen Mahir Tılısbık hayatını kaybetti. Polis 
ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sırasında yerde bulu-
nan pala dikkat çekti. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak 
için çalışma başlattı.
n İHA

Silahlı kavgada bir kişi öldü

Minibüs ile otomobil
çarpıştı: 7 yaralı

Süt tankeri motosikletin 
üzerine devrildi: 1 ölü

Ereğli’de minibüsün otomobile 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 7 kişi yaralandı.  
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Adana istikametine giden 63 F 
0951 plakalı Mikail G. (41) idaresin-
deki tarım işçilerini taşıyan minibüs, 
Adliye kavşağında karşı yöne geç-
mek isteyen 42 YJ 150 plakalı Fuat 
K.(45) idaresindeki otomobille çar-

pıştı. Kazada otomobilde bulunan 
Fuat, Neriman, Muhammet Hanifi, 
Yasin, Adem Ali K. ile minibüste bu-
lunan Habibe ve Rabia K. yaralandı. 
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil 
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin 
ardından ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.  n İHA

Ereğli’de süt tankeri yol kena-
rında duran motosikletin üzerine 
devrildi. Motosiklet sürücüsü 15 
yaşındaki genç hayatını kaybetti.  
Kaza Ereğli-Adana yolunun 10. kilo-
metresinde meydana geldi. Adana 
istikametine giden 60 ZJ 913 pla-
kalı Ali Yiğit idaresindeki süt tankeri 
direksiyon hakimiyetini kaybederek 
yol kenarında bekleyen motosikletin 

üzerine devrildi. Motosiklet üzerin-
de bulunan 15 yaşındaki sürücü 
Özcan Kurt tankerin altında kalarak 
ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hasta-
nesine kaldırılan genç yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Süt tankeri 
sürücüsünün ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruştur-
ma devam ediyor.  n İHA

Konya İHH, yaptığı yazılı açıklama ile Mescid-i Aksa’daki İsrail’in zulmüne dikkat çekti. Açıklamada, 
“Özgürce namaz kılınabilmesi için tüm İslam ülkelerini, ses çıkarmaya davet ediyoruz” denildi

İsrail, Mescid-i Aksa’da
kan döktü, ibadete kapattı

Konya İHH, Mescid-i Aksa’da 
yaşanan zulme karşı Müslümanları 
birlik olmaya çağırdı. İnsanı Yardım 
Derneği (İHH), sivillerin öldürüldü-
ğünü ve İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 
ibadete kapattığını belirterek, Müs-
lümanlara yönelik baskı ve yıldırma 
politikaları uygulandığına dikkat çek-
ti. Konya İHH’dan yapılan açıklama 
şöyle: “Mescid-i Aksa’nın avlusunda 
3 Filistinli genç, işgalci İsrail askerleri 
tarafından kurşun yağmuruna tutula-
rak şehit edildi. İsrail askerleri, yarala-
dıkları 3 Filistinli’ye tıbbî müdahalede 
bulunmak için gelen ambulansların 
Mescid’e girişine de izin vermedi. 
İsrailli asker ve polisler son yıllarda 
özellikle sivillere yönelik saldırılarını 
arttırmış durumda.

 Bir taraftan Gazze’ye yönelik 
abluka ve kuşatma devam ederken, 
diğer taraftan Kudüs’te yaşayan Filis-
tinlilere ve Mescid-i Aksa’da ibadet-
lerini yerine getiren Müslümanlara 

yönelik baskı ve yıldırma politikaları 
uygulanıyor. 

1967 yılından beri defalarca Mes-
cid-i Aksa’da Cuma namazı kılın-
masını engelleyen İsrail, Mescid’in 
tamamen ibadete kapatılması için 
çirkefliklerine devam ediyor. Bir ta-
raftan hukuksuz bir şekilde Filistinli-

leri evlerinden, yurtlarından çıkararak 
yeni yerleşim yerleri yoluyla işgalini 
genişletmeye çalışan İsrail, diğer ta-
raftan Mescid-i Aksa ve Kudüs etra-
fında yaşayan Müslümanlara yönelik 
fiziki ve psikolojik saldırılarını da her 
geçen gün arttırıyor.

Mescid-i Aksa’nın hemen bugün 

yeniden ibadete açılması ve özgürce 
namaz kılınabilmesi için tüm İslam 
ülkelerini, vicdan ve adalet sahibi 
tüm Filistin dostlarını, fikir adamlarını 
ve siyasileri, siz değerli medya men-
suplarını ses çıkarmaya davet ediyo-
ruz!”
n HABER MERKEZİ 

İzne gelen asker göğsünden 
bıçaklanarak ağır yaralandı

İzne gelen asker göğsünden bı-
çaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 
02.45 sıralarında merkez Meram il-
çesi Alay Caddesi Tren Garı önünde 
meydana geldi. İddiaya göre, kardeşi-
nin düğünü için vatani görevini yaptı-
ğı birliğinden izin alarak gelen Osman 
B’nin de içinde bulunduğu 07 MHF 
45 plakalı otomobilin sürücüsü Murat 
Z. ile 34 TE 8739 plakalı otomobilin 
sürücüsü Ramazan T. trafikte tartıştı. 
Tartışma sırasında Ramazan T. elin-
deki bıçakla aracından inerek diğer 
araçta bulunan Murat Z., Veli M. ile 
Osman B.’yi kovalamaya başladı. Ko-
valamaca sonucu Ramazan T. asker 
Osman B.’yi göğsünden bıçaklayarak 
ağır yaraladı. Ramazan T. olayın he-

men ardından Murat Z’nin aracının 
lastiklerini keserek olay yerinden kira-
lık olduğu öğrenilen araç ile kayıplara 
karıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine 
gelen ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılan ya-
ralı askerin hayati tehlikesinin sürdü-
ğü öğrenildi. Konya Emniyet Müdür-
lüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
Ramazan T.’yi yanındaki Ayşe Y. ile 
birlikte (31) yakaladı. Şahsın ilk ifade-
sinde, “Otomobili ile önüme kırdılar 
ben de gereğini yaptım” dediği ileri 
sürüldü. Ramazan T.’nin sağlık kont-
rolünde 1.60 promil alkollü olduğu 
öğrenildi. 
n İHA

Işık ihlallerine karşı sivil
polis ve seyyar kamera

Seydişehir’de son dönemde ışık 
ihlali ihbarlarının artması üzerine 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi 
ekipleri sivil trafik polisi ve seyyar 
kamerayla denetim düzenledi. 

Özellikle çevre yolları üzerinde 
bulunan Bahçelievler, Karabulak, 
Bozkır ve Marangozlar kavşağın-
da kırmızı ışık ihlali yapan araçlara 
yönelik gerçekleştirilen uygulama-
yı ekipler ilginç bir teknikle yaptı. 
MOBESE sistemi bulunmayan kav-
şaklarda kırmızı ışık ihlallerinden 
kaynaklanan kazaların önüne geçe-
bilmek için çalışma başlatan ekip-
ler sivil bir trafik polisini kavşakta 

görevlendirdi. Kavşakta bulunan 
sivil trafik polisi trafik lambalarını 
görecek şekilde de bir kamera yer-
leştirip kayda başladı. Bu sırada tra-
fik ekipleri polis aracını da kavşağın 
ilerisine park etti. Trafik polisi ve 
aracını görmeyen sürücülerden ba-
zıları kırmızı ışıkta geçti. Kırmızı ışığı 
ihlal eden sürücüler, ilerde bulunan 
trafik ekibi tarafından durdurularak 
cezai işlem uygulandı. Kavşaklarda 
yapılan denetimde 23 araca toplam-
da 4 bin 800 lira para cezası kesildi. 
Ekiplerce uygulamanın sık sık yapı-
lacağı öğrenildi.
n İHA

Konya İHH, Mescid-i Aksa’da yaşanan zulme karşı Müslümanları birlik olmaya çağırdı.
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‘15 Temmuz’da yaşananlar bir CIA darbesiydi!’

Necmettin Erbakan Üniversite-
since (NEÜ) 15 Temmuz hani darbe 
girişiminin yıldönümünde önemli 
bir başarıya imza attı.  “15 Temmuz 
Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşanan-
ların Geleceğe Etkileri” konulu pa-
nelde, darbe girişimi bilimsel olarak 
ele alındı. 

NEÜ’den yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Meram Tıp Fakültesi 
Asım Duman Konferans Salonu’n-
da düzenlenen panele, Vali Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya Milletve-
kili Muhammet Uğur Kaleli, NEÜ 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri, akademisyenleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bül-
bül, Fetullahçı Terör Örgütü’nün en 
gizli ve en sinsi ihanet şebekesi ol-
duğunu belirtti.

FETÖ’nün küresel bir proje ol-
duğuna işaret eden Bülbül, “Tür-
kiye, medeniyetler tarihi açısından 
ötekisi olmayan bir medeniyettir. 
Varlığını bir öteki devlete borçlu ol-

mayan bir ülkedir. Türkiye küresel 
şer odakları tarafından vesayetsiz 
bırakılmayacak bir ülkedir.” ifade-
sini kullandı. Bülbül, bu konunun 
din adamları, psikologlar, siyaset 
bilimcileri, sosyologlar ve özellikle 
din adamları tarafından çok net bir 
şekilde ortaya konması gerektiğinin 
altını çizdi.

Panelistlerden Gazi Üniversite-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Şahin de 2008 yılında kaleme aldığı 
“ABD’nin Müslüman Savaşçıları” 
yazısında FETÖ mensubu kişiler-

den söz ettiğini belirtti.
Bu kişileri, “Tipi bizden olup 

da çipi bizden olmayanlar” olarak 
nitelendirdiğini söyleyen Şahin, 15 
Temmuz’da darbe girişiminde bu-
lunanların amacının milli iradeyi 
gasp etmek olduğunu kaydetti.

15 Temmuz’da yaşananların bir 
“CIA darbesi” olduğunu söyleyen 
Şahin, şunları kaydetti:

“Bu darbe, ABD’nin, Türki-
ye’nin gittiği yolu kendi çıkarına 
ters gördüğü için kendi yetiştirdiği 
kişiler üzerinden yaptığı bir darbe-

dir. Ülkemizdeki bu darbe girişimi-
nin Orta Doğu’daki darbelerden bir 
farkı var. Doğrudan işgal Anadolu 
topraklarında işlemiyor. Doğrudan 
işgale kalktığınızda bu topraklar o 
işgali geri kusuyor. 

Topraklarımızı doğrudan işgal 
edemeyeceklerini bildikleri için zi-
hin işgali ile işgal etmeye kalktılar. 
Bunu da siyaset gibi geçici değil, 
kalıcı olan bürokraside var olarak 
yapmaya çalıştılar. 

15 Temmuz gecesi vatan sev-
gisinin birçok örneğine şahit olduk. 

‘Ev kira ama vatan bizim’ pankar-
tından anlaşılacağı üzere bu halk bu 
toprakları kimseye vermez.”

İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk 
Alkan ve İstanbul Medipol Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla 
Yayla’nın da birer konuşma yaptığı 
panelin moderatörlüğünü Takvim 
Gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş 
yaptı.

Program panelistlere ödül tak-
dimi ve fotoğraf çekiminin ardından 
sona erdi.   n HASİP MUTLU

NEÜ, 15 Temmuz hani darbe girişiminin yıldönümünde “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri” konulu panel düzenledi. 

Minibüscüler Odası’ndan 
Emniyet mensuplarına gül

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin yıldönümü nedeniyle İl Emni-
yet Müdürlüğünü ziyaret eden Kon-
ya Minibüscüler ve Umum Servis 
Araçları Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak ve yönetim kurulu üye-
leri Emniyet mensuplarına teşekkür 
ederek, gül takdim etti.

Konya İl Emniyet Müdürü Şük-
rü Yaman, ziyaretten duydukları 
memnuniyeti ifade ederek “Böyle 
durumlarda Polisimiz tek başına bir 
şey yapamazdı. Teşkilatımız Milleti-
mizle beraber sabahlara kadar çalı-
şarak bu hain işgal girişimine “dur” 
dedi ve vatanına, bayrağına sahip 
çıktı. Halkımızla ve polisimizle çok 
güzel bir beraberlik oldu. Böylesine 
anlamlı bir günde ziyaretinizden do-

layı sizlere teşekkür ediyoruz, bizleri 
mutlu ettiniz” dedi.  

Ziyarette konuşan Muharrem 
Karabacak, “15 Temmuz gecesi 
destan yazarak şehadet şerbetini 
içen şehitlerimize ALLAH C.C.’den 
rahmet, gazilerimize acil şifalar di-
liyorum. 15 Temmuz gecesi Em-
niyet teşkilatımız Milletimizle kol 
kola, omuz omuza hareket ederek 
bu hain işgal girişimine karşı Diriliş 
Destanını yazdı. Başta İl Emniyet 
Müdürümüz Sayın Şükrü Yaman 
‘a olmak üzere 15 Temmuz Kah-
ramanlarımız olan Emniyet teşkila-
tımızın her bir ferdine şükranlarımı 
sunuyor, şahsım ve Esnafım adına 
çok teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

“Gazilerin Dilinden İhanet Gecesi” konulu panelde konuşan 15 Temmuz Gazisi Ebubekir 
Demircan, “Helikopterden üstümüze 20 kalibrelik top mermisiyle üstümüze ateş açtılar” dedi

‘20 kalibrelik top mermisi
ile üstümüze ateş açtılar’

15 Temmuz darbe girişiminde 
kahramanlık gösteren gaziler, iha-
netin birinci yıl dönümünde Selçuk 
Üniversitesi ev sahipliğinde buluştu. 
Gaziler, “Gazilerin Dilinden İhanet 
Gecesi” konulu panelde, 15 Temmuz 
gecesinde yaşadıklarını paylaştı.

Konya Ticaret Odası’nda düzen-
lenen programa Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Karatay Kaymakamı Selim Parlar, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Genel 
Sekreter İbrahim Halıcı, İstanbul Me-
dipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ali Büyükaslan, 15 Temmuz ga-
zilerinden Hatice Işık, Faik Özdemir, 
Muharrem Gündüz, Feyzullah Aydın, 
Cumali İbin, Ebubekir Demircan, Ek-
rem Demircan ve Halit Şener, öğre-
tim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

 “BEYNİNİ, İNANCINI 
BİRİLERİNE KİRAYA VERMİŞ
İNSANLAR İSTEMİYORUZ”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, programın açılı-
şında yaptığı konuşmada, “Gönlümüz 
arzu ediyor ki büyük işler yapalım, 
projeler gerçekleştirelim, onları kut-
lamak üzere bir araya gelelim, güzel 
şeyler konuşalım istiyoruz. Ama bu 
coğrafyanın kaderinde, tarihinde, 
dününde, günümüzde ve çağımızda 
hep bu tür olumsuzluklar ve bu tür 
ihanetler olagelmiştir. 

Arzu ediyoruz ki millet olarak bir-
lik ve beraberliğimizi en üst düzeyde 
tutarak, bundan sonraki ihanetlere 
fırsat vermeyelim.15 Temmuz ge-
cesi hep beraber yaşadık. Üzerinden 
tam bir yıl geçti. Ülkemize nelere 
mal olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. 
Ülkemizin insan kaynaklarının nasıl 
heder olduğunu biliyoruz. Ülkemizde 
insanların birbirine olan güvenlerinin 

nasıl yok olduğunu görmüş olduk. 
İnsanlarımızın birbirlerine nasıl şüp-
heyle baktığını gördük. 15 Temmuz 
gecesini hayata geçiren meş’un yapı 
ülkemizin kırk yıllık birikimini maale-
sef bir gecede yok etti. 

Bize düşen görev bir daha böyle 
geceler, olaylar yaşanmasın. Bir de 
eğitimci kimliğimizi kullanarak in-
sanlarımızı milli birlik ve beraberlik 
yolunda yetiştirmek yönlendirmektir. 
İnsanı güçlü, düşüncesi özgür, beyni 
hür insanlar ve nesiller istiyoruz. Bu 
millet bayrağını,vatanını asla kimse-
ye teslim etmemiştir, etmeyecektir 
”diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından,  
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ali Büyükaslan’ın modera-
törlüğünü yaptığı panele geçildi. 15 
Temmuz Gazileri Hatice Işık, Faik 
Özdemir, Muharrem Gündüz, Fey-
zullah Aydın, Cumali İbin, Ebubekir 
Demircan, Ekrem Demircan ve Halit 
Şener’e tek tek söz verildi. Gaziler, 15 
Temmuz gecesi yaşadıklarını dinleyi-
cilerle paylaştı.

IŞIK: TARİHE GEÇEN OLAYIN 
CANLI KAYNAKLARIYIZ 

Ankara’da gazi olan Hatice Işık, 
“15 Temmuz üzücü bir gece idi. Hu-
zurlu idim. Çocukluğumdan beri hay-
lini kurduğum bir olay vardı. Bu ha-
yalim kurduğum her şey 15 Temmuz 
gecesi herkesle bir ve beraber olarak 
hareket ediyorduk. 

Her çeşit dine, ırka ve siyasal gö-
rüşe farklı insanlarla birlik ve bera-
berlik içindeydik. 15 Temmuz şunu 
gösterdi; demek ki bu birlik ve be-
raberlik yapıla, olunabiliyormuş. Biz 
bu birlik ve beraberliği hepimiz yine 
yapabiliriz. 

15 Temmuz gecesinin görünen 
yüzleriyiz. Bir de çok fazla görünme-
yen kahramanlar var. 15 Temmuz’da 
hepimizin tek gayesi vardı; vatan. 
Şuna inanmak istedik. Halkını, mil-
letini korumakla görevli olan asker-
ler, halkına silah sıkamazdı, sıkmazdı 
buna inanmak istedik” dedi.

DEMİRCAN: 15 TEMMUZ 
BİR İNSALIK SUÇU VE İHANETTİR
15 Temmuz Gazisi Ebubekir 

Demircan ise, “Cumhurbaşkanımız 
15 Temmuz gecesi meydana davet 
etti. Biz de bu davete icabet ederek 
meydanlara çıktık. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi üstündeki helikopterden üs-
tümüze 20 kalibrelik top mermisiyle 
üstümüze ateş açtılar. Bu 20 kalibre-
lik top mermisi savaşta insanın üze-
rine atılırsa savaş suçu olarak adde-
dilirdi. Bu mermi sadece makineleri 
yok etmek için kullanılan bir mermi. 
Allah, 15 Temmuz gecesi bizim gibi 
inananlara cesaret serpti, onlara da 
korku. Tankın, topun, ağır silahın 
karşınsında sadece topraktan olma, 
elinde silahı olmayanlar vardı. O gece 
yanımıza aldığımız tek silahımız bay-
rağımızdı” şeklinde konuştu.

ŞENER: BU MİLLET GAZİ 
BİR MİLLETTİR

Ankara’da gazi olan Konyalı Ha-
lit Şener de “Bir birey olarak mümin 
olarak bir şeyler yapmam gerek oldu-
ğuna inandım ve 15 Temmuz gecesi 
mücadele ederek en önemli kısmı en-
gelledik. Bu işin en önemli kısmı, 15 
Temmuz’da biz ne öğrendik, biz ne 
aldık. Bu kısım çok önemli. Cumhu-
riyet tarihimizde yaşanan birçok dar-
beyi engelleyemedik. Bedir, Hendek, 
Malazgirt, Kurtuluş, Çanakkale Sa-
vaşlarımız ile hep övündük, durduk. 
Hameset yaptık. 

Ama o gece gördük ki; 15 Tem-
muz’da imanın üstündeki külleri 
üfürdü attı.Ve millet uyanarak, vata-
nına, milletine, bayrağına sahip çıktı. 
Bu millet, birlik berabelik içinde dar-
beyi geri püskürttü” diye konuştu. 15 
Temmuz gazilerinden, Faik Özdemir, 
Muharrem Gündüz, Feyzullah Aydın, 
Cumali İbin,  Ekrem Demircan da 15 
Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Program, 15 Temmuz Gazileriyle 
hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

15 Temmuz Gazisi Ebubekir Demircan, “Bu 20 kalibrelik top mermisi savaşta 
insanın üzerine atılırsa savaş suçu olarak addedilirdi” dedi.
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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.

* Metal Presci
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi 
olan  tercih edilecektir)

* 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



17 TEMMUZ 2017 11İLAN

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
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10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

İkinci elde
kalite ve 

güvenin tek 
adresi
Necip Metinöz

0536 603 77 81
Mehmet Metinöz
0532 607 39 40

Ankara Yolu Galericiler Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi 
10414 Sk. No:7/1 Karatay Konya  0332 342 42 85

Yasin Metinöz
0554 723 28 73

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

Pasta - Cila 
Detaylı Temizlik

DURSUN
OTO YIKAMA

Hasan DURSUN
Tel: 0536 253 24 00
Adres: Ankarayolu Galericiler Sitesi 

Fevzi Çakmak Mahallesi 10429 Sokak 
No:10 Karatay

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
CADDE VE MEYDANLARDA ESTETİK DÜZENLEMELER YAPILMASI 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 : 2017/333300
1-İdarenin
a) Adresi  : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi  : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Toplam 128 kalem cadde ve sokaklarda estetiğin sağlanması 
   amacıyla yapım calışmaları yapılması 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 10 gün içinde 
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 550 (beş yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale 
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati  : 08.08.2017 - 10:00
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 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. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
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 % 
50 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:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A) Altyapı İşleri V.Grup :Karayolu İşleri 
(Altyapı + Üstyapı) grubunda yer alan işler veya AXVIII.Grup Saha İşleri  ile yapılacak işe benzer 
nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezuniyet belgeleri
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  100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 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 Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri  için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 637003  - www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı FARUK ERDOĞAN aleyhine 
mahkememizin 2017/559 Esas sayılı dava dosyası  ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 
kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu Konya İli Meram İlçesi Yaka Mahallesi 3175 Parsel 
taşınmazın 2942 sayılı yasanın 8.maddesi uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılmasına, kıymet 
takdir komisyonu başkanlığınca dava konusu taşınmaza 612.000,00-TL  takdir edildiği, ancak davalı 
ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamaması nedeni  ile Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesine istinaden bu dava açılmış 
olup, İLAN OLUNUR.

Basın 636604  - www.bik.gov.tr

Sayı  :2017/559 Esas 
Konu  :

ZAYi VE ELEMAN 
İLANLARINIZ 

İÇİN
BİR TELEFON

KADAR YAKINIZ

Aladağ ailesinin oğlu Berat, sünnet sevinci yaşadı
Mustafa -Emine Aladağ 

çiftçinin küçük oğlu Berat Ala-
dağ sünnet oldu. Karatay Sa-
nayi de gerçekleştirilen sünnet 
düğününde Berat, erkekliğe 
adım atmanın mutluluğunu 
yaşadı. Aladağ ailesi de çocuk-
larının sünnet olmasının mut-

luluğunu yakınları ve sevenleri 
ile paylaştı. Gelen konuklara 
geleneksel Konya pilavı ikram 
edildi. Yenigün Gazetesi olarak 
erkekliğe ilk adımını atan Be-
rat’a geçmiş olsun dileklerimi-
zi iletir, ailesini tebrik ederiz 
n METE ALİ MAVİŞ
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Ayşegül ve Mevlüt Oral çiftinin oğulları Mustafa Tuğra sünnet oldu. Atiker’de yapılan sünnet 
düğününde renkli görüntüler yaşandı. Ayşe ve Mustafa Oral da torunlarının sünnet sevincine ortak oldu

Mustafa Tuğra, sünnet
olmanın sevincini yaşadı

Ayşegül ve Mevlüt Oral 
çiftinin oğulları Mustafa Tuğ-
ra erkekliğe ilk adımını attı. 
Meram Atiker De Luxe’de 
yapılan yemekli sünnet dü-
ğününe davetliler yoğun ilgi 
gösterdi. Düğüne Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü de katıldı. 

Konfetiden palyaçoya 
kadar geniş ayrıntıların yer 

verildiği renkli sünnet düğü-
nünde babaanne ve büyük-
baba Ayşe ve Mustafa Oral 
torunlarını yalnız bırakmadı. 
Diğer yandan baba Mevlüt 
Oral davetlilerle tek tek ilgile-
nerek tebrikleri kabul etti. Ye-
nigün Gazetesi olarak Musta-
fa Tuğral’a geçmiş olsun der, 
Oral ailesini tebrik ederiz. 
n UFUK KENDİRCİ

Neslihan ile Ömer Ali bir ömür mutluluk için “evet” dedi. Hayatlarını birleştiren genç çifti sevenleri 
ve dostları yalnız bırakmadı. Genç çift, mutlu bir yuva kurmanın sevincini yaşadı 

Neslihan ve Ömer Ali
mutluluğa ‘evet’ dedi

Hatice- Ali Altuntaş 
çiftinin kızı Neslihan ile 
Fadime- Kasım Çelebi çif-
tinin oğulları Ömer Ali bir 
ömür mutluluğa “evet” 
dediler. Köyceğiz Düğün 
Salonu’nda gerçekleşen 
düğünle genç çift dünya 
hayatına girdiler.  Genç 
çifti bu mutlu günlerinde 
sevenleri ve yakınları yal-

nız bırakmadı. Altuntaş 
ve Çelebi aileleri davet-
lilerle tek tek ilgilenirken 
kayınpederler arasındaki 
sohbet görülmeye değer-
di. Yenigün Gazetesi ola-
rak Ömer Ali ve Neslihan 
çiftine Allah’tan bir ömür 
mutluluk diliyor, aileleri-
ni tebrik ederiz. 
n UFUK KENDİRCİ

Yaşadığımız  şu hayat 
döneminde stres kaçınıl-
mazdır. Trafik sıkışıktır ve 
işe yetişmemiz gerekebilir,  
yetiştireceğimiz iş için ye-
terli vakit yoktur , sorumlu-
luklarımız  üstesinden gele-
meyeceğimiz kadar çoktur 
,yeterli geliri  sağlayabilmek 
için  çok çalışmak zorunda 
kalabiliriz ve vucut yorgun-
luğu  karşılaştığımız stres   
algılarımızı değiştirebilir  . Bunun yanı sıra 
travmatik yaşantılar, tahmin edilemez 
olaylar, belirsizlik, potansiyelimizi zorlayan 
durumlar ve içsel çatışmalar da bizi strese 
sokar. Kısacası belirli bir olay karşısında 
baş etme yöntemlerimizin yetersiz kaldığı 
durumlarda strese gireriz.

 Strese girmiş bir insanın vü-
cudunda strese karşı tepkiler oluşur. Bu 
tepkiler psikolojik, fizyolojik ve davranış-
saldır.

 Kişiliğimizin karakteristik 
özellikleri örneğin fazla duygusallık veya 
ruhsal durumun çabuk değişmesi stres 
kaynaklarına karşı nasıl tepki vereceğimizi  
belirler.   Özgüveni yerinde olmayan in-
sanlar  daha çabuk strese girer.

 Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) iş yeri stresini ;  çok önemsiyor ve  
dünya çapında  bir salgın olarak değer-
lendiriyor .Örgütün yaptığı bir araştırmaya 
göre ABD’deki çalışanların yüzde 58’i iş 
stresi yaşıyor, şirketlerin genel perfor-
mansı da direkt olarak çalışanlarına bağlı 
olduğu için yaşanan sıkıntıların çoğu iş 
yerlerindeki bu stresten kaynaklanıyor.

 İş yerindeki   şu sıkıntılar  biz-
den kaynaklı olmayabilir ; performans 
baskısı, olayları kontrol edememe, or-
ganizasyon yoksunu insanlar, iş yerinde 
diğer insanlarla uyumsuzluk ve belki de 
en önemlisi, İŞ KAYBETME KORKUSU.

Ancak başa çıkabileceğiniz şeyler de 
var. Ne kadar stresli bir işiniz olursa olsun, 
kendiniz için mutlaka zaman yaratmaya 
gayret edin. Sabahları işe geldiğinizde o 
gün yapmanız gereken şeylerin bir listesi-
ni yapın ve bu işleri bitirin. İstediğiniz terfiyi 
almak için üstünüze haddinden fazla iş 
almayın... Journal of Personality and So-
cial Psychology’de yayınlanan bir araştır-
mada evli çiftlerin birbirleri arasındaki ilişki  
incelenmiş. Buna göre ortada bazı kişilik 
özelliklerinin olup olmadığı (örneğin benlik 
bilincine sahip olma) , varsa bu özelliklerin 
stresli zamanlarla başa çıkılmasında nasıl 
bir rol oynadığı araştırılmış. Araştırma 
sonucunda  ;  Çiftler, özellikle de kadınlar, 
benlik bilincine sahip olsun ya da olmasın, 
sıkıntılı zamanlarda daha stresli oluyor. 
Araştırmadan çıkan bir başka sonuç da 
şu: İnsanların stresli olduğu dönemlerde 
reaksiyonları daha sert olabiliyor ve sesleri 
daha fazla yükselebiliyor. Bütün bu so-
nuçlardan da önemli bir şey var ki o da, 
ilişki becerileri oldukça kuvvetli çiftlerin bile 
çok stresli zamanlarda ilişkilerini sürdür-
mekte zorlanmaları.

 Sonuç: Stres dolu ilişkiler er 

ya da geç sona ermeye 
mahkûmdur,  Stresli za-
manlarda ilişkilerin negatif 
taraflarını görmeye daha 
meyilli oluruz. Bu yüzden 
ancak stresi hayatınızdan 
çıkarabilirseniz,  başarılı 
ilişkilere sahip olabilirsiniz.

strese sebep olan 
olaylar da stresle başa çık-
mada  iki yol vardır ;

  1 -problem odaklı 2-  
duygusal odaklı

  problem odaklı  da , durumun geçici 
olduğunu düşünerek  çözüm  bulmadır.  
Duygusal  odaklıda  olayın güzel yönlerini 
görmeye yönelik başa çıkma  yöntemidir.

 Stresten en az seviyede etki-
lenmek için stresi neyin başlattığını anla-
mamız gerekir çünkü kaynağın anlaşılma-
sı hedefe yönelik baş etme yöntemlerinin 
geliştirilmesi için önemlidir. Problem çöz-
me Teknikleri Kullanma: En çok kontrol 
edilebilecek sorunlar üzerinde kullanılır. 
Şöyle bir yol izlenebilir:

1.Stres yaratan durum neden oluş-
tu?

2.Durumu sadece o kişi mi sorun 
görüyor?

3.Bireyin kendi katkısı var mı?
4.Katkısı olabilecek başka şeyler ya 

da kişiler var mı?
5.çözüm için olabildiğince çok seçe-

nekler var mı?
Bu sorulara cevap arayan birey stres 

yaratan durumdan uzaklaşarak çözüm 
için adım atmış olacaktır.Bazı araştırmalar 
erkeklerin genellikle problem odaklı başa 
çıkma yöntemini kullanırken kadınların 
duygusal odaklı yöntemi kullandıklarını 
gösterse de eğitim ve kariyer işin içine 
girdiğinde cinsiyet farklılıkları ortadan 
kaybolur. Aslında  stres kaynaklarına nasıl 
tepki verdiğiniz     çok önemli ;   geçici bir 
olay olduğunda  o saatten sonra   geçirdi-
ğiniz zamanı zehir de edebilirsiniz   , zarar 
görmeden olumlu bir hale dönüştürerek 
mutlu da olabilirsiniz...Stres anında  ver-
diğiniz  tepkiler ,bu nedenle ortaya çıkan 
sağlık problemlerini engellemenize yar-
dımcı olacaktır. Hep klişe olan şu cümleyi 
duyarız ‘’ kendine zaman ayırmak’’ , yo-
ğun çalışma ortamı yoğun sorumluluk-
ların arasında ufak bir nefes alacak alan 
açmak kendine ...Kulağa ne kadar da hoş 
geliyor. Ama gerçekten önemli ve hayat 
kurtarıcı olabilir  bu  ufacık zaman dilimleri 
;  streskıran olarak:   

İşle alakalı bir kitap okumak , sevdiği-
niz bir arkadaşınızla sohbet , belki yürüyüş 
, yalnız  tek başınıza  sevdiğiniz bir mekan-
da akşamüstü kahvesi , ufak bir bahçe , 
sabah kimsesizliğin sessizliğinde  cam 
kenarında bir bardak çay...

Belirli orandaki stres bizi  diri tutan   
gücümüzdür ve bizi olumlu etkiler ... anlık 
streslerin bütünü bozmasına izin verme-
den   bizim için önemli olanın ne olduğuna   
doğru kararlarla ulaşmalıyız. 

 Sevdikleriniz ve sevenlerinizle mut-
lulukla ...

STRES

haber@konyayenigun.com
NAZAN KAYA

Bİ FİKRİM VAR

Karaman’da birlik ve 
beraberlik vurgusu yapıldı

Karaman’da 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinlikleri kapsamında binlerce 
vatandaş Aktekke 15 Temmuz De-
mokrasi Meydanında toplandı. 

Meydanda toplanan kalabalık 
hazırlanan kısa tanıtım videosuyla 
dev erkandan 15 Temmuz gecesi 
İstanbul ve Ankara’da yaşananları 
ardından Başbakan ve Cumhurbaş-
kanının canlı olarak yaptıkları konuş-
mayı izledi. Burada basın mensup-
larına konuşan Karaman Belediye 
Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Şu an 
o günleri yaşıyor gibiyiz. Hiç bir za-
man 15 Temmuz’u unutmamamız 
lazım, hep birlikte de unutturma-
mamız lazımdır. Sadece buna darbe 
kalkışması, girişimi gibi bakmamak 
lazım. Aslında bu Türkiye’nin ve 
milletimizin karşılaştığı bir işgal giri-
şimidir. Türkiye’yi işgal etmek birlik 
ve beraberliği bozmak, insanlarımızı 
birbirine düşürmek, parçalamak ve 
bir Suriye oluşturmaktı. Bununla 
birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ı halkın ira-
desiyle birlikte ortadan kaldırma 
mücadelesiydi. Ama milletimiz Tür-
kiye’nin her yerinde olduğu gibi bir 
demokrasi şölenine ve bayramına 
çevirerek darbe girişimini ortadan 
kaldırdı. Hem Türkiye’nin içerisin-
deki hainler, işbirlikçiler, Fetullahçı 
terör örgütü, tüm Siyonizm, Ame-
rika, bütün dünyada Türk milletinin 
duruşunu gördü. Bundan sonra da 
duruşunu görecek” diye konuştu.

Şiirlerin okunmasının ardından 
Karaman Valisi Fahri Meral ile Be-
lediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan 
başta olmak üzere daire müdürleri, 
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerinin de ka-
tılımıyla ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ ya-
pıldı. Yürüyüşe ellerinde Türk bay-
raklarıyla katılan vatandaşlar hep 
bir ağızdan tekbir getirerek, slogan-
lar attı. 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri sabaha 
kadar devam edecek.
n İHA 
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Akşehir’de vatandaşlar
meydanlara koştu

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin birinci yıl dönümünde Ak-
şehir ilçesinde binlerce vatandaş 
demokrasi nöbeti için meydanlara 
koştu.  Akşehir’deki ilk etkinlikler 
Nasreddin Hoca Meydanı’nda yapıl-
dı. Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir 
Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Akşehir Ziraat Odası ve 
Akşehir Ticaret Borsası İşbirliği ile 
Nasreddin Hoca Meydanı’nda bin-
lerce kişilik bir yemek verildi. Şehit 
aileleri, gaziler ve yakınları ile bin-
lerce kişinin katıldığı yemek sonrası 
İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş tara-
fından dua edildi. Duanın ardından 
yemeğe katılan protokol ve binlerce 
vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları 
ile mehter grubu eşliğinde yürüyüşe 
başladı. Yürüyüş, Akşehir Cumhuri-
yet Meydanı’nda son buldu. Burada-
ki törenlerde, saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasının ardından 
Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. 
Zaman zaman dev led ekranda Baş-
bakan ve Cumhurbaşkanının İstan-
bul’da yaptığı konuşmalar ekrana 
verilerek meydanı dolduran binlerce 
kişi tarafından izlendi. Protokol ko-
nuşmalarında MHP İlçe Başkanı Os-
man Fedai ile AK Parti İlçe Başkanı 
A. Bahadır Örs birer konuşma yaptı. 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya da meydanı dolduran binlerce 
kişiye hitaben yaptığı konuşmada, 
“Darbeyi durduran bu millet Ça-

nakkale ruhunun canlı olduğunu ve 
içinde yaşadığını yedi düvele ilan ve 
ispat etti. Milli birliğimizin ilelebet 
hüküm sürmesi için alçaklara veri-
lecek en güzel ders bugün burada 
olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi 
göstermektir. Çünkü düşmanın en 
büyük korkusu budur” dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet 
Türk de, “Halk iradesine yönelik 
yapılmış bu menfur darbe girişi-
mi karşısında halkımızın destansı 
ayaklanışı göstermiştir ki darbeci 
zihniyetlerin bu ülkede başarı şans-
ları artık kalmamış, halkımız, bu tür 
despot zorbaların hevesini kursakla-
rında bırakmıştır” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ar-
dından Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Tem-
muz Şehitleri anısına yapılan çeşitli 
sportif etkinliklerde dereceye gi-
ren öğrencilere protokol tarafından 
madalyaları takdim edildi, ilahiler 
okundu. Akşehir’deki bazı kurum 
ve kuruluşlar tarafından meydan-
daki vatandaşlara da çeşitli ikramlar 
yapıldı. Sela okunmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın TBMM’de yaptığı konuşma 
led ekrandan canlı olarak izlendi. 
Sabah namazına kadar devam eden 
demokrasi nöbetinde ezan okun-
masıyla meydana serilen seccadeler 
üzerinde sabah namazı kılındı.
n İHA

Askeri alan yakınında bulunan bir cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta fünye ile 
patlatıldı, içinden kıyafet çıktı. Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı

Cadde üzerine bırakılan 
çantadan kıyafet çıktı

Askeri alan yakınında bulunan 
bir cadde üzerine bırakılan şüpheli 
çanta, bomba imha uzmanı tarafın-
dan fünyeyle patlatıldı.  Edinilen bil-
giye göre, merkez Meram ilçesi Necip 
Fazıl Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi 
üzerinde askeri alan ve park yakının-
da bulunan kaldırımda unutulan bir 
çantadan şüphelenen vatandaşlar 
polise ihbarda bulundu. Olay yerine 
gelen polis, şüpheli çantanın etrafını 
güvenlik çemberine alarak caddeyi 
yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba 

imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek 
çantada inceleme yaptı. Daha sonra 
fünye ile kontrollü bir şekilde patla-
tılan çantadan kıyafet çıktı. Yapılan 
incelemenin ardından cadde yeniden 
trafiğe açıldı.

Şüpheli paketi görerek haber ve-
ren genç kız ise, “Oturuyorduk. Am-
camın arabası park halindeydi. Çanta 
yanındaydı. Babama söyledim. Sonra 
arabayı çektik ve polisi aradık” şeklin-
de konuştu.
n İHA 

Polis, şüpheli çantanın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Osman Kocakafa’nın eşi Özlem Kocakafa hakkın rahmetine kavuştu. 
Merhume Özlem Kocakafanıncenazesi Üçler Mezarlığına defnedildi

Özlem Kocakafa
dualarla defnedildi

Kitapçı Mustafa 
Can, vefat etti

Tanınmış kitapçılardan Mustafa Can, Hakkın rahmetine kavuştu. Merhum öğle 
namazına müteakip Hacıveyis Cami’nden Üçler Mezarlığı’na defnedildi

Rahatsızlığı se-
bebi ile hastanede 
tedavi gören Osman 
Kocakafa’nın eşi Öz-
lem Kocakafa vefat 
etti. 49 yaşında olan 
Merhume Özlem 
Kocakafa’nın cenaze 
namazı, geçtiğimiz 
gün öğle namazına 
müteakip Hacıveyis 
Camii’nde kılındı. Du-
alarla toprağa verilen 
merhumenin 2 erkek 
2 kız olmak üzere 4 
çocuğu bulunuyordu. 

Mehume Özlem Ko-
cakafa’nın cenazesine 
yakınları, dostları ve 
çok sayıda kişi katıldı. 
Merhume Kocaka-
fa’nın cenazesi Kon-
ya Üçler Mezarlığına 
defnedildi. Yenigün 
Gazetesi olarak mer-
hume Özlem Kocaka-
fa’ya Cenabı Haktan 
rahmet, başta Osman 
Kocakafa olmak üzere 
Kocakafa ailesine baş-
sağlığı diliyoruz. 
n MUSTAFA ALİ CANDAN

Kıymetli kitapçı Mus-
tafa Can vefat etti. 85 
yaşında hayata gözlerini 
kapatan Can’ı sevenleri 
son yolculuğunda yalnız 
bırakmadı. Merhum öğle 
namazına müteakip Hacı-
veyis Cami’nden Üçler Me-
zarlığı’na defnedildi. Çeşitli 
rahatsızlıklar geçiren Mus-
tafa Can’ın 3 kız 4 çocuğu 
bulunuyordu.  Yenigün 
Gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet sevenle-
rine başsağlığı diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ
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	 Gönül	ve	dava	adamı

İbrahim 

BÜYÜKKAPANCI’nın	

vefatını	üzüntü	ile	öğrendik.	

Merhuma	Allah’tan	

rahmet,	kederli	ailesine	ve	

yakınlarına	başsağlığı	dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

‘Çocuklar verimli bir yaz geçirmeli’
Uzmanlar, tatil döneminde ebe-

veynlerin çocuklarının sosyal ve ruh-
sal gelişimlerini destekleyici bir yaz 
dönemi programı hazırlamaları ge-
rektiğini söyledi. 

Okulların kapanmasıyla birlikte 
öğrencilerin büyük bir hevesle yaz ta-
tilini beklediklerini söyleyen Medicana 
Konya Hastanesinden Uzman Psiko-
log Fatma Işıl Yenikaynak, ”Okulların 
kapanmasıyla birlikte öğrenciler ta-
rafından büyük bir hevesle beklenen 
yaz tatili, özellikle çalışan ebeveynler 
için aynı hevesle karşılanmayabiliyor. 
Tüm yılın yorgunluğunu tatil, aktivi-
te ya da oyunla geçirmek isteyen ço-
cuklar ise ebeveynlerinin kendilerine 
yeterli zaman ayıramamalarından 
dolayı verimsiz bir süreç geçirebiliyor. 
Bu nedenle anne babalar çocuklarının 
sosyal ve ruhsal gelişimlerini destek-
leyici bir yaz dönemi programı hazır-
lamalı ve sürece kendi yoğun iş tem-
polarına rağmen fırsat buldukça dahil 
olmaya çalışmaları önemlidir” dedi.

Yaz tatili programı planlanırken 
çocuğun yaşı ve ilgi alanlarının ön 
planda olması gerektiğini söyleyen 
Yenikaynak, “Örneğin arkadaşlarının 
çoğu bale kursuna gidiyor diye bu 
aktiviteye yönlendirilen çocuk için bu 
durum keyif alınmayan, mecburi bir 
duruma dönüşür ve olumsuz bir şe-
kilde sonuçlanır. Ayrıca sosyal aktivi-
teler kişiyi rahatlatan ve mutlu hisset-

tiren etkinlikler olduğu için çocuğun 
kendi potansiyeline uygun etkinliği 
seçmesine de imkan tanınması ge-
reklidir. Yaz tatilinin daha verimli geç-
mesi için çocuğun yönlendirildiği ak-
tivitenin çocuğun sosyal ve duygusal 
ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta ol-
ması da önem taşır. Örneğin öz güven 
problemi yaşayan, sosyal etkileşimde 
çekingenliği olan ya da disipline ihti-
yacı olan çocuklar için takım sporları 
(futbol, basketbol, voleybol vb.) ya 
da konsantrasyon güçlüğü çeken ve 
bu nedenle akademik başarısızlıklar 
yaşayan çocuklar için okçuluk, masa 
tenisi gibi odaklanmayı arttıracak 
sporlar oldukça uygundur. Ayrıca 
çocuğun ilgi alanına göre yönlendiri-
lebileceği yüzme, binicilik, savunma 
sporları, mental aritmetik, dil kursu, 
resim veya müzik gibi faaliyetler ço-

cukların hem eğlenmesine hem de 
zamanlarını kaliteli bir biçimde geçir-
melerine yardımcı olacaktır. Bunlara 
ek olarak özellikle çalışan ebeveynler 
için çevre değişikliğine yönelik çocu-
ğun yaşı ve ruhsal yapısı göz önünde 
bulundurularak, yazlığa ya da mem-
lekete göndermek de iyi bir yaz tatili 
alternatifi olarak sayılabilir” şeklinde 
konuştu.

Yaz tatili devam ederken çocuk-
ların eğlenceli zaman geçirmelerinin 
dışında bir sonraki öğrenim dönemi-
ne yönelik hazırlık yapmaları gerek-
tiğini de söyleyen Uzman Psikolog 
Fatma Işıl Yenikaynak, “Zayıf karnesi 
olan çocukların hafif bir çalışma tem-
posuyla zorlandıkları alanda destek-
lenmesi, bir sonraki yıla hazırlanan 
çocukların ise geçmiş bilgilerini taze-
lemesi önemlidir. Çünkü yaz tatilini 
sadece sosyal aktivite ile geçiren ço-
cuklarda, okul döneminin açılmasıyla, 
akademik uyumsuzluk ve isteksizlik 
görülmektedir. Fakat buna ek olarak, 
yaz tatilini yoğun bir biçimde ders ça-
lışmakla geçiren çocuklarda da, okul 
döneminde bıkkınlık ve yorgunluk 
gözlenmektedir. Bu nedenle çocuğun 
akademik dönemi göz önüne alınarak 
hazırlanacak tatil programı, dinlen-
meyi, eğlenmeyi ve sosyal aktiviteyi 
ön planda tutarak, gerekli akademik 
donanımı da kapsayacak biçimde ol-
malıdır” diye konuştu.
n İHA 

Fatma Işıl Yenikaynak

Şehit Er İdris Özek’in 
arkadaşlarından vefa

Konyalı şehit er İdris Özek’in as-
ker arkadaşları toplanarak 15 Tem-
muz 2017 günü Konya’ya gelip, 
Şehit İdris Özek’in annesi Lütfiye 
Özek’in elini öptüler. 2003 yılında 
Şırnak Silopi’de vatanı görevini ya-
parken hain bir saldırı sonucu Şe-
hit düşen Konyalı er İdris Özek’in 
o dönemde birlikte görev yaptıkları 
asker arkadaşları Burhan Ascı’nın 
öncülüğündeki 34 arkadaşı toplana-
rak Şehit Er İdris Özek’in annesiyle 
Konya Şehit Aileleri Derneğinde 
buluşarak ellerini öptüler. Konya 
Şehit Aileleri Derneğinde gerçek-
leştirilen Ahde-Vefa ve Sıla-Rahim 
buluşmasında ilk önce okunan ha-

timleri duaları Mevlüt Bayram hoca 
tarafından yapıldı. Ardından Özek 
ailesi tarafından misafirlere Konya 
Etli ekmeği ikram edildi. Programın 
son kısmında ise Selçuk Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi 4. sınıf 
öğrencileri Yasemin Ünver, Şeyma 
Şahin ve Arzu Ünaldı’nın birlikte 
yaptıkları Şehit Er İdris Özek’in yağlı 
boya tablosunu, Asker arkadaşla-
rı adına Burhan Ascı, anne Lütfiye 
Özek’e hediye ederek ellerini öptü. 
Şehit Er İdris Özek’in 34 arkadaşı ve 
Özek’in ailesi günün adına birlikte 
fotoğraf çektirerek programı son-
landırdılar.
n HABER MERKEZİ 

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak’ın dedesi İbrahim Büyükkapancı, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum Büyükkapancı omuzlarda taşınarak Üçler Mezarlığına defnedildi

MSP’nin kurucularından
Büyükkapancı, vefat etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şube Başkanı Mehmet Par-
lak’ın Dedesi, Milli Selamet Partisi 
(MSP) Konya İl Başkanlığı kurucula-
rından İbrahim Büyükkapancı, geç-
tiğimiz gün vefat etti. 92 yaşında 
vefat eden Merhum Büyükkapancı, 
Hacı Veyis Camii’nden Öğlen Na-
mazına müteakip Üçler Mezarlığına 
defnedildi. Merhum İbrahim Büyük-
kapancı’nın cenazesine AGD Konya 
Şube Başkanı Mehmet Parlak, Saa-
det Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Lütfi Yalman, Saadet Partisi Konya 
İl Başkanı Hasan Hüseyin Uyar, Sa-
adet Partisi Eski Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Mustafa Özkafa ve çok 
sayıda kişi katıldı. Tekbirlerle ve du-
alarla toprağa verilen Merhum Bü-
yükkapancı 2’si kız 1’i erkek olmak 
üzere toplamda 3 çocuk babasıydı. 
Büyükkapancı ailesi ise yakınları-
nın mezarı başında dualar ederek 
gelen yakınlarının taziye dileklerini 
kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
manevi büyüklerimizden Merhum 
İbrahim Büyükkapancı’ya Allah’tan 
rahmet, Başta AGD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Parlak olmak üze-
re Parlak ve Büyükkapancı ailelerine 
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Milli Selamet Partisi (MSP) Konya İl Başkanlığı kurucularından 
İbrahim Büyükkapancı, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 



Karatay Belediyesi ve Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ara-
sında yapılan protokol çerçevesinde 
Karatay’a bir halk kütüphanesi ka-
zandırıldı. Karatay Belediyesi’nde 
gerçekleştirilen açılış törenine Vali 
Yakup Canbolat, Karatay Kaymaka-
mı A. Selim Parlar, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Kütüp-
haneler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Hamdi Turşucu, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, Karatay 
Belediyesi Meclis Üyeleri ve Muhtar-
lar katıldı. Törende ilk olarak Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
söz aldı. Başkan Hançerli Kurumlar 

arası işbirliğinin güzel bir örneği olan 
Karatay İlçe Halk Kütüphanesi’nin 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ile yapılan protokol ile gerçekleştiğini 
söyledi. Başkan Hançerli, “Kurumlar 
arası birliktelik neticesinde İlçe Milli 
eğitim Müdürlüğü’ne 29 adet eğitim 
tesisi kazandırdık. Sağlık Müdürlüğü 
ile birlikte çalışmamız sayesinde 19 
Sağlık Ocağını hizmete sunduk. Kon-
ya Valiliği Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte arsası Belediyemiz tarafından 
tesis edilen Kültür Han Projesi’nin 
hayata geçirilecek. Yine arsası Bele-
diyemizce tahsis edilen Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesi’nin temeli kısa 

bir süre sonra atılacak”dedi. Başkan 
Hançerli,  Karatay İlçe Halk Kütüp-
hanesi’nin Karatay Belediyesi Hizmet 
Binasının giriş katında yapılmasının 
çok önemli olduğunu belirterek, hiz-
met binasına günlük ortalama 2 bin 
500 kişinin geldiğini vurgulayarak; 
kütüphanenin konum olarak çok iş-
lek bir yerde olmasının okur sayısını 
olumlu etkileyeceğini söyledi. Başkan 
Hançerli’nin ardından söz alan Kü-
tüphaneler ve Yayımlar Genel Müdü-
rü Hamdi Turşucu Türk Milletinin ki-
tap ile ilişkisinin binlerce yıl öncesinde 
dayandığına dikkat çekerek; halkımızı 
kitapla buluşturan kütüphanelerin 

önemine dikkat çekti. Karatay Bele-
diyesi Hizmet Binasının giriş katını 
kendilerine tahsis eden Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür etti. Vali Yakup Canbolat 
tarihimize kültürümüze irfanımıza 
ve ilmimize hizmet edecek bir tesisin 
açılışını yapmaktan mutluluk duy-
duğunu belirterek; Konya’nın birlik 
ve beraberlik anlayışı içinde omuz 
omuza çalışarak sürekli ileriye gittiği-
ni söyledi. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye çalışmalarından 
dolayı teşekkür eden Vali Canbolat, 
kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ 
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Emek ve Arslan Hukuk 
Bürosu dualarla açıldı

Karatay Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi hızla yükseliyor

Hukuk bürosunun açılışını Kon-
ya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ  
gerçekleştirildi. Av. Meliha Arslan 
ve Av. Emek Şanlı tarafından ha-
yat geçirilmiş olan Emek-Arslan 
Hukuk- Danışmanlık Arabuluculuk  
Hukuk bürosu düzenlen tören ile 
Bey Plaza’da açıldı. 

Hukuk bürosunun açılışına Kon-
ya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ile 
çok sayıda avukat ve  davetli katıldı.  
Açılışta konuşan Av. Meliha Arslan, 
“Herkese çok teşekkür ediyorum. 
Ofisimizin  kapıları  Konyalı  tüm 
hemşerilerimize ve  herkese her za-
man açıktır. Memleketimin insanları 
benim için çok özeldir. Onlara en iyi 
şekilde hizmet etmek benim en bü-
yük arzum” dedi.  Avukat ve Arabu-
lucu Emek Şanlı, “Konya ve Konyalı  

sahip olduğu değerlerle her şeyin en 
güzeline layıktır. Sahip olduğumuz 
ve uzun yıllar boyunca kazandığımız 
deneyim ve tecrübeleri memleketi-
miz için büyük bir mutluluk ile kul-
lanacağız” ifadesini  kullandı. Baro 
Başkanı Mustafa  Aladağ ise, “Çok 
kıymetli üyelerimizden Meliha ve 
Emek kardeşimizin hayata geçirmiş 
oldukları hukuk  bürosunun açılışı 
bizleri mutlu etmiştir.

Kendilerine hayırlı olmasını te-
menni eder bol kazançlar dilerim” 
dedi. 

Konuşmanın ardından yapılan 
dua ile Emek-Arslan Hukuk- Da-
nışmanlık Arabuluculuk bürosunun  
açılışı yapılmış olup gelen misafirle-
re çeşitli  ikramlarda bulunuldu. 
n HABER MERKEZİ

Sağlık alanında birçok projeyi 
hayata geçiren Karatay Belediyesi, 
Karatay’ın çok ihtiyaç duyduğu bir 
sağlık merkezini daha ilçeye kazan-
dırıyor. Çalışmaları hızla ilerleyen 
Karatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
inşaatı tamamlanıyor. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli Karatay’da büyük bir 
ihtiyaç olan ağız ve diş sağlığı mer-
kezinin 2017 yılı içerisinde hizmete 
açılacağının müjdesini verdi. Baş-
kan hançerli 850 m2 arsa üzerinde 
3 katlı olarak yapılan merkezin kaba 
inşaatının bittiğini ve bodrum kat-
tan itibaren de ince inşaatının başla-
dığını söyledi. Başkan Hançerli Ka-
ratay Belediyesi’nin sağlık alanında 
pek çok projeyi hayata geçirerek 20 
adet sağlık tesisinin tamamlanıp İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne devredildiğini 
belirtti.Türkiye’de bir ilk olan Alz-
heimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin 

ve İsmil Kaplıcalarının da sağlık 
alanında yapılan çalışmalar olarak 
değerlendirilebileceğini vurgulayan 
Başkan Hançerli, yapımı Karatay 
Belediyesi tarafından gerçekleşti-
rilen Numune Hastanesi Karatay 
Semt Polikliniği’nin günde yaklaşık 
4 Bin hasta kabul ettiğini hatırlata-
rak “Tedavi  için Numune Hastane-
si Semt Polikliniğine gelen hastala-
rımız yürüme mesafesinde ağız ve 
diş sağlığı merkezine ulaşacaklar. 
Tedavi ihtiyacı duydukları pek çok 
branşı çok yakın bir mesafede yan 
yana bulacaklar. 

Yaptığımız tüm hizmetler gibi 
Karatay Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi’de hemşerilerimizin mutluluğu 
ve huzurunun tesisi için hızla yük-
seliyor. Merkezimizin Karatay’ımıza 
ve Konya’mıza hayırlar getirmesini 
temenni ederim” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Kamil Çağdaş ve Ümran bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi. Düğünde genç çift 
evlenin sevincini, aileleri de çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı

Altıntop ve Kınayoğlu 
ailelerinin mutlu günü

Konya’nın tanınmış eğitimcilerin-
den Altınekin İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü Şube Müdürlerinden Mehmet 
Altıntop ve Eğitimci Necla Altıntop’un 
oğulları Kamil Çağdaş Altıntop’la, 
Adana’nın tanınmış ailelerinden Kap-
lan ve Şiveykar’ın kızları Ümran Kına-
yoğlu İkonia Garden Düğün Salonun-
da yapılan düğünle dünya evine girdi.  

Düğüne; Birleşik Kamu-İş MYK 
Üyesi Ali Taştan, Eğitim-İş Genel 
Başkanı Mehmet Balık, Eğitim-İş Ge-
nel Sekreteri Şükrü Balun,  Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Genç ve 

yönetim kurulu ve üyeleri, Kültür Sa-
nat-İş MYK üyesi Sinan Düzenli, CHP 
Konya İl Başkanvekili Ali Fındık ve 
yönetim kurulu üyeleri, CHP Meram 
İlçe Başkanı Azmi Akgün ve yönetim 
kurulu üyeleri, diğer sendika ve par-
ti temsilcileri, Milli Eğitim çalışanla-
rı, her iki ailenin yakınları, sevenleri, 
dostları ve davetliler katıldı.

Mehmet ve Necla Altıntop ailesi 
bu mutlu günlerini paylaşanlara te-
şekkür ederek, düğüne katılanlara 
geleneksel Konya etli pilavı ikram etti. 
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Karatay’a 
halk kütüphanesi kazandırıldı. Kütüphane, Karatay’ın kültürel birikimine önemli katkı sağlayacak

Karatay, kütüphane
hizmetini artırıyor
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Renault ve Dacia uyguladığı yaz kampanyaları göz dolduruyor. Temmuz ayı içerisinde geçerli geçerli olan ve modellere göre değişen kampanyalar ile vatandaşlar 
avantajlı bir şekilde araç sahibi olabiliyor. Renault Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent Tutar, Renault’un yaz kampanyası ile önemli avantajlar sunduğunu söyledi

Yaza damga vurdular

Türkiye’nin önde gelen otomobil 
markalarından Renault sıfır araç kam-
panyaları tüm hızıyla devam ediyor. 
Yaz kampanyaları ile göz dolduran 
Renault, sıfır faiz kampanyaları ve ko-
lay ödeme imkanları ile müşterilerinin 
dikkatini çekiyor. Renault yaz kam-
panyası ile binek otomobil ve ticari 
araçlarda önemli avantajlar sağlıyor. 
Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane 
HB, Captur, Megane Sedan, Talis-
man, Kadraj, Symbol, Kangoo, Master 
ve Trafic

 Modellerinde yapılan yaz kam-
panyaları ile sıfır araç alıcıları önemli 
avantajlar kazanıyor. Yaz kampanya-
sı ile ilgili bilgiler veren Renault Çelik 
Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent 
Tutar, Renault’un yaz kampanya-
sı ile önemli avantajlar sunduğunu 
söyledi. Kampanyalar ile ilgili bilgiler 
veren Tutar; “Temmuz ayında Clio 
HB, Clio Sport Tourer ve Mehane HB 
satın almak isteyen sıfır km araçlarını 
şimdi alıyor, kredi taksit ödemelerine 
ise 2018’de başlıyor. Kampanya kap-
samında satın alınacak sıfır km ara-
cın fatura bedelinin minimum yarısı 
kadar tutar nakit olarak ya da takas 
araç ile ödenebilir. İlgili kredinin ilk 
taksit ödemesi, 2018 yılı ocak ayında 
yapılacaktır. Maksimum kredi tutarı; 
araç fatura bedelinin yarısı, maksi-
mum vade; 48 ay ve kredi faiz oranı 
yüzde 1,19’dur. Kredi ödemelerine 
hemen başlamak isteyenler ise yasal 
sınırın izin verdiği maksimum kredi 
tutarı ve maksimum 48 ay vade için 
yüzde 0,99 faiz oranından yararlana-
bilirler. Kampanya stoklarla sınırlıdır 
ve 31 Temmuz 2017 tarihine kadar, 
katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir” 
dedi. 

CAPTUR VE MEGANE SEDAN 
MODELLERİNE ÖZEL YÜZDE 0 FAİZ

Tutar Captur ve Megane Sedan 

modellerine özel yüzde 0 faiz kam-
panyası olduğunu söyledi. Temmuz 
ayında Captur ve Megane Sedan satın 
almak isteyenlerin 20 bin TL ve 12 
aya kadar yüzde 0 faiz fırsatından ya-
rarlanabileceklerini ifade eden Tutar; 
“Daha fazla kredi ve vade talebi olan-
lar ise yasal sınırın izin verdiği mak-
simum kredi tutarı ve maksimum 48 
ay vade için yüzde 1,14 faiz oranından 
yararlanabilirler” şeklinde konuştu. 

TALISMAN, KADRAJ VE 
SYMBOL’A ÖZEL SIFIR FAİZ

Tutar Temmuz ayında Talisman, 
Kadraj ve Symbol modellerinde de 
kampanya yapıldığını söyledi. Kam-
panyanın detaylarını paylaşan Tutar 
şöyle devam etti; “Temmuz ayında 
Talisman, Kadraj ve Symbol satın 

almak isteyenler 12 bin TL 12 aya 
kadar yüzde 0 faiz fırsatından yarar-
lanabilirler. Daha fazla kredi ve vade 
talebi olanlar ise yasal sınırın izin ver-
diği maksimum kredi tutarı ve maksi-
mum 48 ay vade için yüzde 1,24 faiz 
oranından yararlanabilirler.” 

KANGOO’YU ŞİMDİ 
2018’DE ÖDEMEYE BAŞLA

Renault Çelik Motorlu Araçlar Sa-
tış Müdürü Bülent Tutar Kangoo mo-
del araçlarda da önemli bir kampanya 
olduğunu söyledi. Tutar; “Temmuz 
ayında Kangoo Multix ve Kangoo 
Express satın almak isteyenler sıfır 
km araçlarını şimdi alıyor, kredi tak-
sit ödemelerine ise 2018’de başlıyor. 
Kampanya kapsamında satın alınacak 
sıfır km aracın fatura beledinin mini-

mum yarısı kadar tutar nakit olarak 
ya da takas araç ile ödenebilir. Fatura 
bedelinin dieğr yarısı ise anlaşmalı fi-
nans kuruluşundan kredi kullanılarak 
ödenmelidir. İlgili kredinin ilk taksit 
ödemesi, 2018 yılı Ocak ayında yapı-
lacaktır. Maksimum kredi tutarı, araç 
tafura bedelinin yarısı; maksimum 
vade 48 ay ve kredi faiz oranı yüzde 
1,19’dur. Kredi ödemelerine hemen 
başlamak isteyenler ise yasal sınırın 
izin verdiği maksimum kredi tutarı 
ve maksimum 48 ay vade için yüzde 
0,99 faiz oranından yararlanabilirler” 
dedi. Master ve Trafic modellerinde 
yapılan kampanya hakkında da bilgi 
veren Tutar, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Temmuz ayında Master ve Trafic 
modellerinin satın alımlarında, tica-

ri müşteriler için 34 bin TL kredi ve 
12 aya kadar yüzde 0 faiz fırsatı siz-
leri bekliyor. Daha fazla kredi ve vade 
talebinizde ise 48 bin TL ve 24 aya 
kadar yüzde 0,79 sabit faiz oranı su-
nuluyor. Bu tutar ve vadenin üzerin-
deki talepler için ise yasal mevzuatın 
izin verdiği maksimum kredi tutarı ve 
vadeye kadar, kademeli olarak artan 
faiz oranları bulunuyor. Finansman 
kampanyasına dahil olmadan yapıla-
cak Master e Trafic satın alımlarında 
ise 2 bin TL’lik nakit alım indirimi uy-
gulanmaktadır.”

DACIA DA ÖNEMLİ 
KAMPANYALAR SUNUYOR

Tutar, Dacia marka araçlarda da 
Temmuz ayında önemli kampanya-
lar olduğunu söyledi. Kampanyalara 

hakkında bilgi veren Tutar, şu bil-
gileri verdi; “Temmuz ayında Dacia 
Sandero satın almak isteyenler sıfır 
km araçlarını şimdi alıyor, kredi tak-
sit ödemelerine ise 2018’de başlıyor. 
Kampanya kapsamında satın alınacak 
sıfır km aracın fatura bedelinin mini-
mum yarısı kadar tutar, nakit olarak 
ya da takas araç ile ödenebilir. Fatura 
bedelinin diğer yarısı ise anlaşmalı fi-
nans kuruluşundan kredi kullanılarak 
ödenmelidir. İlgili kredinin ilk taksit 
ödemesi, 2018 yılı Ocak ayında yapı-
lacaktır. Maksimum kredi tutarı, araç 
fatura bedelinin yarısı; maksimum 
vade, 48 ay ve kredi faiz oranı yüzde 
1,19’dur. Kredi ödemelerine hemen 
başlamak isteyenler ise yasal sınırın 
izin verdiği maksimum kredi tutarı 
ve maksimum 48 ay vade için yüzde 
0,99 faiz oranından yararlanabilirler. 
Temmuz ayında Dokker Combi ve 
Dokker Van satın almak isteyenler, 20 
bin TL ve 12 aya kadar yüzde 0 faiz 
fırsatından yararlanabilirler. Daha faz-
la kredi ve vade talebi olanlar ise yasal 
sınırın izin verdiği maksimum kredi 
tutarı ve maksimum 48 ay vade için 
yüzde 1,14 faiz oranından yararlana-
bilirler. Ayrıca müşterilerimiz Duster, 
Lodgy ve Logan Mcv modellerine özel, 
12 bin TL ve 12 aya kadar yüzde 0 faiz 
fırsatından yararlanabilirler. Daha faz-
la kredi ve vade talebi olanlar ise yasal 
sınırın izin verdiği maksimum kredi 
tutarı ve maksimum 48 ay vade için 
yüzde 1,24 faiz oranından yararlana-
bilirler.” Tutar, Dacia marka araçlarda 
ticari taksitlere özel ekstra indirimle-
rin olduğunu da söyledi. Tutar; “Tem-
muz ayında Dacia marka ticari taksi 
sahibi olmak isteyenler, taksilere özel 
indirimden ve kullanılacak kredi tutarı 
ve vadeye göre değişen avantajlı faiz 
oranlarından yararlanıyorlar” ifadele-
rini kullandı.   n ABDULLAH AKİF SOLAK

Renault ve Dacia uyguladığı yaz kampanyaları göz dolduruyor. Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Captur, Megane Sedan, Talisman, Kadraj, Symbol, Kangoo, Master ve Trafic Modellerinde yapılan yaz kampanyaları ile sıfır araç alıcıları önemli avantajlar kazanıyor.

Renault Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent Tutar, Renault’un yaz kampanyası ile önemli avantajlar sunduğunu söyledi.
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Atiker 
Konyaspor, 
son iki yılda 
elde ettiği 
başarılar ile 
tarih yazmaya 
devam ediyor. 
Önceki sene 
ligi üçüncü 
sırada bitiren 
ve Avrupa 
Ligi’ne 
tarihinde ilk 
kez katılan 
Konyaspor, 
bu sene de 
tarihinin 
en önemli 
başarısına 
imza attı. Aykut 
Kocaman 
önderliğindeki 
yeşil beyazlı 
takım, Türkiye 
Kupası 
finalinde 
Medipol 
Başakşehir’i 
devirerek 
şampiyonluğa 
imza attı. Yeşil 
Beyaz Konya 
Dergisi’nin 
son sayısında 
yer alan kupa 
macerasının 
ikinci bölümü 
sizlerle

2015-2016 sezonunun ikin-
ci yarısında sadece 1 kez mağ-
lup olan Atiker Konyaspor, sade-
ce o devrede 40 puan topladı ve 
sezonu 66 puan ile üçüncü sırada 
tamamladı. Ligdeki en başarılı 
sezonunu yaşayan Konyaspor, ilk 
kez Avrupa Ligi’ne hem de direkt 
gruplardan katılma şansı elde etti. 
2016-2017 sezonuna Avrupa he-
yecanı ile başlayan Anadolu Kar-
talı, ligde istediği sonuçları elde 
edemese de kupada önceki sezon 
yarım bıraktığı işi tamamladı. Bir 
önceki sezon güçlü rakipler ile karşı-
laşan ve yarı finalde Fenerbahçe’ye 
elenen yeşil beyazlı takım, ligde 
kazandığı üçüncülük ile yeni sezon-
da seri başı olarak kupada kuralara 
katıldı. Konyaspor, yolunda sonunda 
tarihinin en büyük başarısına imza 
atarak 55. Türkiye Kupası’nın sahibi 
oldu. İşte Konyaspor’un kupa hikaye-
si…

KARTAL İŞİ RÖVANŞTA BİTİRDİ
3-2’lik yarı final ilk maçının ardın-

dan Konyaspor camiası umutsuzluğa 
kapılmıştı. Ligde alınan kötü sonuçlar 
ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın 
Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri 
yeni bir kaos ortamı oluşturdu. Te-
dirgin bir şekilde çıkılan yarı final rö-
vanş maçı öncesi Konyaspor taraftarı 
biletleri tüketmişti. Aynı zamanda, 
Kasımpaşa taraftarının maça gelme-
mesi üzerine rakip tribün biletleri de 
Konyaspor taraftarına açıldı. Tarihinin 
en önemli maçına çıkacak olan Kon-
yaspor camiasında büyük bir heyecan 
vardı. Taraftarından futbolcusuna, 
yönetiminden hocasına kadar herkes 
bu maça odaklandı. Büyük maç önce-
si Nalçacılılar Grubu’nun hazırladığı 
koreografi ise Türkiye’de bir ilk olarak 
gündeme oturdu. Nalçacılılar, kupayı 
önceden görmüşçesine İstanbul hege-
monyasının yıkılışını yaptıkları koreog-
rafi ile canlandırdı. Görsel şölen şeklin-
de başlayan karşılaşma, Konyaspor’un 
yaptığı ataklarla final havasında geçti. 
Yeşil beyazlı takımın maçın başında 
bulduğu gol ile iyice coşan tribünler, 
final şarkıları söylemeye başlamıştı. 
Ancak bir önceki maçta yaşananlardan 
dolayı Anadolu Kartalı, tedbirli bir oyun 
ortaya koydu. İkinci yarının başlaması 
ile iki takımın karşılıklı atakları sürer-
ken, Konyaspor’un Boşnak yıldızı Riad 
Bajic bir kez daha sahneye çıktı. Fina-
li müjdeleyen gol dakika 57’de geldi. 
Arena’da büyük bir coşku oluşurken, 
en çok sevinenlerden biri, hissettirme-
se de Aykut Kocaman oldu. 90 dakika 
bittiğinde Konya’da bir ilk yaşanıyordu. 
Yeşil beyazlı takım, tarihinde ilk kez 
Türkiye Kupası’nda finale yükselmişti. 

RAKİP BAŞAKŞEHİR OLDU
Konyaspor’un Kasımpaşa ile oyna-

dığı maçın ardından bir gün sonra yarı 
finalin diğer ayağında Fenerbahçe ile 
Başakşehir, Kadıköy’de karşı karşıya 
geldi. İlk maçı 2-2 sonuçlanan yarı 
finalin ikinci maçı da büyük bir çekiş-
meye sahne oldu karşılaşma yine 2-2 
sona erdi. Uzatmalara giden maçın bu 
dakikalarında da gol olmayınca finale 
çıkacak olan diğer takım penaltı atış-
ları ile belli oldu. Son yıllarda yaşanan 
en ilginç penaltı atışlarına sahne olan 
karşılaşmada Medipol Başakşehir, 
Fenerbahçe’yi 10-9 mağlup ederek 
Atiker Konyaspor’un rakibi oldu. 
BÜYÜK FİNAL ESKİŞEHİR’E VERİLDİ

Konyaspor’un tarihinde ilk kez 
finale kalmasından sonra karşılaş-
manın nerede oynanacağı merak 
konusu oldu. İki şehrin ortak nok-
tası olmasından dolayı Eskişehir, 
büyük final için uygun gözükür-
ken, Eskişehir’in Konya ve Kon-
yaspor için yeri ayrıydı. İki takım 
taraftarının dost olmasından ve 
Konyaspor’un 2013 yılında Es-
kişehir’de Süper Lig’e yüksel-
mesinden dolayı, yeşil beyazlı 
taraftarlar final maçının burada 
oynanmasını istiyordu. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun maç 
saatini ve yerini açıklaması ile 
Konyasporlular büyük sevinç 
yaşadı. Ancak taraftarı olma-
yan Başakşehir yönetiminin 
yaptıkları herkesi çileden çı-
kardı. Büyük final için satışa 
çıkan biletler, 15 dakika gibi 
kısa bir süre içinde tükendi. 
Ancak birçok Konyaspor-
lu bu karşılaşma için bi-
let alamadı. Konyaspor 
yönetimi Başakşehir 
takımının taraftarı ol-

mamasından dolayı ek kontenjan istemesine 
rağmen bu istek olumsuz sonuçlandı. Me-
dipol Başakşehir yönetimi, İstanbul ve Eski-
şehir’de yaptığı kampanyalar ile final bileti 
dağıtmasına rağmen, Türkiye Kupası Final 
mücadelesinde bazı tribünler boş kaldı. 

KONYA ESKİŞEHİR’E TAŞINDI
Konyaspor’un tarihinde oynayacağı ilk 

Türkiye Kupası finali için Konyasporlular Es-
kişehir’e akın etti. Otobüs, hızlı tren ve özel 
araçları ile finalin oynanacağı şehre gelen 
Konyaspor taraftarı burada renkli görüntüler 
oluşturdu. Yaklaşık 100 otobüs, 1000 özel 
araç ve ek seferlerin koyulduğu hızlı tren ile 
Eskişehir’e gelen Konyasporlular, final heye-
canını doyasıya yaşadı. 

FİNALDE BAŞAKŞEHİRLİLER OLAY ÇIKARDI
Büyük heyecanın yaşandığı günlerin ar-

dından final saati gelmişti. Ramazan ayı ol-
masından dolayı birçok Konyasporlu, iftarını 
stadyum çevresinde ve içinde açmak zorun-
da kaldı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala 
Konyaspor tarafına ayrılan bölümler tama-
men doldu. Atkısıyla, formasıyla, bayraklarıy-
la maça gelen Konyasporlular, Eskişehir Ata-
türk Stadyumu’nu yeşil beyaza boyadı. Maçın 
başlamasına kısa bir süre kala, Başakşehir’e 
ayrılan bölümde olaylar patlak verdi. Az sayı-
da Başakşehir taraftarının yer aldığı tribünde, 
kalan kısımlara Eskişehirli futbolseverler üc-
retsiz bilet dağıtılarak getirilmişti. Eskişehirli 
futbolseverlerin Konyaspor’u desteklemesi 
üzerine Başakşehirliler, Eskişehirli taraftar-
ların olduğu bölüme torpil, meşale ve birçok 
patlayıcı madde attı. Aile ve çocukların oldu-
ğu kısım boşaltılarak Konyaspor taraftarının 
olduğu tribünlere alındı.

HEYECAN FIRTINASI BAŞLADI
Konyaspor tarihinin en büyük maçı, Zi-

raat Türkiye Kupası finali, Konyaspor taraf-
tarının büyük desteği ile başladı. Konyaspor 
kontrollü bir oyun ortaya koyarken, güçlü ra-
kibi Başakşehir etkili isimleri ile gol aramaya 
başladı. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman, rakibi iyi analiz etmiş ve önemleri-
ni en iyi şekilde almıştı. Konyaspor defansın-
da Ali Turan, kalede ise Serkan Kırıntılı yap-
tıkları hamleler ile maça damga vuran isimler 
oldu. Heyecanın doruğa çıktığı dakikalarda 

Konyaspor Ömer Ali Şahiner ile bulduğu 
pozisyonda direğe takıldı. Aykut Kocaman, 
takımını penaltı atışlarına hazırlamışçasına, 
90 dakika içinde sadece sakatlanan Jons-
son’un yerine Volkan Fındıklı’yı oyuna dahil 
etti. Normal süresi içinde gol olmayan büyük 
final uzatma dakikalarına giderken, tecrübeli 
teknik adam ikinci değişikliği 106’da Milose-
vic’in yerine Fofana’yı oyuna alarak yaptı. 

119’DA PENALTICI OYUNA GİRDİ
Maçın uzatma bölümleri de golsüz de-

vam ederken, Aykut Kocaman penaltı atışla-
rına hazırlanarak 119.dakikada Ali Turan’ın 
yerine Ioan Hora’yı oyuna dahil etti. Heye-
canın son noktaya geldiği dakikalarda maçın 
uzatma süreleri de tamamlandı ve Medipol 
Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oy-
nanan Türkiye Kupası Final mücadelesi pe-
naltı atışlarına kaldı. Maçtan günler öncesin-
de Konyaspor’a şans tanımayan yorumculara 
ve spor kamuoyuna verilecek en güzel cevap 
için son dakikalara girilmişti. 

KONYASPOR KAÇIRMADI
Konyaspor ile Başakşehir arasında yapı-

lacak penaltı atışlarından önce, Başakşehir 
takımının yarı finalde Fenerbahçe’yi yine 
penaltı atışları ile elemesi akıllardaydı. Kon-
yaspor’un bu konuda daha tecrübesiz olu-
şu, Konyaspor taraftarına kısa süreli korku 
yaşattı. Ancak Konyaspor, penaltı atışlarına 
kendini hazırlamıştı. Başakşehir taraftarının 
bulunduğu kalede atılacak penaltıların ilki-
ni Ioan Hora ile Konyaspor kullandı. Penaltı 
atışı için oyuna dahil edilen Rumen forvet ilk 
atışı kaçırmadı. Başakşehir’de ise ilk penaltıyı 
kaçırmayan isim Emre Belözoğlu oldu. İkinci 
penaltılar için topun başına Riad Bajic geldi. 
Kasımpaşa maçlarında attığı 3 gol ile final 
kapısını açan isim, kaleci ve topu ters köşeye 
göndererek Konyaspor’u bir kez öne geçirdi. 
Başakşehir’de ise ikinci atış için topun başı-
na stoper oyuncusu Epureanu geçti. Tecrü-
beli oyuncunun atışında Serkan ve top ayrı 
köşelere gitti ancak Konyaspor’un kaderini 
belirleyecek atışta farklı köşeye atlamasına 
rağmen Serkan topu ayakları ile çıkarmayı 
başardı. Tam gol oldu derken çıkan penaltı 
kupanın habercisiydi. Yeşil beyazlı takımda 
üçüncü atış için takımın penaltıcısı Jagos 

Vukovic topun başında geldi. Ligde oynanan 
Antalyaspor maçında Panenka atışı deneyen 
ve bu penaltıyı kaçıran Vukovic bu kez hataya 
düşmedi. Vukovic’in de penaltıyı gole çevir-
mesi ile tribünler, yedek kulübesi ve herkes 
sahaya atlamak için kendini zor tutuyordu. 
Medipol Başakşehir’de kaçan ikinci penaltı-
nın ardından bozulan morallerle topun başına 
genç oyuncu Cengiz geldi. Heyecanı yüzün-
den okunan genç yetenek, vurduğu penal-
tıda topu Konyaspor taraftarının hayallerine 
nişanladı. Direkten geri gelen top, artık ku-
panın habercisiydi. Konyaspor’un atacağı son 
gol tarih yazmaya yetecekti. Ve Konyaspor’da 
dördüncü penaltı için Skubic, Volkan Baba-
can’ın karşısına geçti. Bu son vuruş, tarihin 
yazılışı, hayallerin gerçek oluşu, 95 yılın bir 
ilki, hegemonyanın yıkılışı oldu. Skubic’in vu-
ruşu ağlarla buluştuğu anda yaşanan duygu 
yoğunluğunun tarifi olamazdı. Konyaspor, 
55. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olarak 
adını tarihe yazdırdı. Bağıranlar, ağlayan-
lar, sahaya atlayanlar, şampiyonluğu yangın 
söndürme tüpü ile kutlayanlar… Hepsi bu 
başarının mimarlarıydı. Yıllardır hiç sayılan, 
taraftarlar, futbolcular, şehir takımları adına 
Konyaspor bu zafer ile o koca hegemonyayı 
üzerine vura vura yıkmıştı. Teknik Direktör 
Aykut Kocaman’ın büyük uğraşlarla inşa et-
tiği takım, Avrupa Ligi’ne katıldığı sene diğer 
Anadolu takımları gibi olmamış, müzesine 
bir kupa koymuştu.

MAÇIN ADAMI ÖMER ALİ ŞAHİNER OLDU
Türkiye Kupası’nın kazanılmasının ardın-

dan bütün taraftarlar sahaya inerek şampi-
yonluğu doyasıya kutladı. Madalya ve kupa 
töreni öncesinde, maçın adamı Spor Yazarları 
tarafından Ömer Ali Şahiner olarak seçildi. 
Konyalı oyuncunun ödülünü alırken yaşadığı 
mutluluk, gurur tablosunun en önemli parça-
larından biriydi.

KUPA KAPTANIN ELİNDE YÜKSELDİ
Büyük zaferi kutlayan Konyaspor tarafta-

rının yeniden tribünlere alınmasından sonra, 
öncelikli olarak ikinci olan Medipol Başakşe-
hir’in madalyaları verildi. Konyasporlu futbol-
cular madalyalarının almak üzere yeniden sa-
haya çıktığında yaşadıkları mutluluk ve gurur 
ise görülmeye değerdi. Şampiyonluk kupası 
kaptan Ali Çamdalı’nın elinde yükselirken, 
Konyaspor ismi tarihe altın harflerle yazılmış-
tı bile. Verilen emeklerin karşılığı alınmış, bü-
tün engellere göğüs gerilmişti. Büyük harf-
lerle her yere yazıldı; 

2016 – 2017 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
ŞAMPİYONU ATİKER KONYASPOR!

BURCU GÜNEŞ’İN COŞKUSU DOĞRU ÇIKTI
Konyaspor taraftarı ünlü şarkıcı Burcu 

Güneş’in önceki yıllarda piyasaya sürdüğü 
Selvi Boylum şarkısını değiştirerek, ‘Kon-
yaspor geliyor bak, bir gün elbet şampiyon 
olacak’ şeklinde uyarlamış ve her maç öncesi 
tribünlerde bunu haykırmıştı. Burcu Güneş, 
bu sözleri Konyaspor taraftarı için biz kez 
daha seslendirdi. Bununla da yetinmeyen 
ünlü şarkıcı, Konya’da oynanan Fenerbahçe 
maçına gelerek Konyaspor taraftarı ile bu-
luştu. Bu sözleri yeniden seslendiren Burcu 
Güneş, ‘Bir gün elbet şampiyon olacak’ bö-
lümünü, ‘Bu sene şampiyon olacak’ şeklinde 
değiştirmiş ve Konya Yenigün Gazetesi’ne 
yaptığı açıklamada, “Konyasporlulara önce-
likle teşekkür ediyorum beni mutlu ettiler, 
ben de onlara böyle bir karşılık verdim.  Bir 
de marşta onların yazdığı bir yeri değiştir-
dim “bu sene şampiyon olacak” dedim. Bana 
dünkü mesajlarda böyle demeseydin demiş-
ler, valla kusura bakmasınlar  bana “bir gün 
elbet şampiyon olacak” demek hiç coşkulu 
gelmedi, bence hislerime güvensinler ve 
devam etsinler” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü 
şarkıcının hisleri o sene doğru çıkmasa da ‘Bu 
sene’ yerini buldu ve Konyaspor şampiyon 
oldu…
n MUHAMMED SAYDAM
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Konyaspor yönetim kurulu ve taraftarlar 15 Temmuz Demokra-
si ve Milli Birlik Günü’nde Mevlana Meydanı’nda organize edilen 
şehitleri anma programına katıldı. Konya Valiliği’nin tertip ettiği 
anma programları çerçevesinde Atiker Konyaspor yönetimi ve 
taraftarlar saat: 19.30’da Zafer’deki eski kulüp binası önünde top-
landı. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ikinci başkan Fatih Yılmaz, 
başkan yardımcıları Ali Kaya, Ahmet Baydar, yönetim kurulu üyele-
ri Hakan Salim Çağlayan, Mustafa Okçu, Ercan Yılmaz ve Zekeriya 
Coşar taraftarlarla birlikte Mevlana Meydanı’na yürüdü. İkinci baş-
kan Fatih Yılmaz yürüyüş öncesi büyük Konyaspor taraftarına kulüp 
adına bir teşekkür konuşması yaptı. Kortej daha sonra bir günlük 
demokrasi nöbeti için Mevlana Meydanı’ndaki yerini aldı. 
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, yeni sezon 
hazırlıkları kapsamında bugün yeniden toplanacak. Yeşil beyazlılar 
yurtdışı kampı için bugün Avusturya’ya gidecek. Sezonu Konya’da 
açan ve burada yapılan 7 günlük çalışmanın ardından Erzurum’a 
giden Atiker Konyaspor’da ikinci kampın ardından iki günlük izne 
çıkmıştı. Konyaspor, Erzurum’da iki hazırlık maçı yaptı. Altınor-
du’ya 2-0 yenilen yeşil beyazlılar, Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. 
Konyaspor, Avusturya kampında taktik çalışmalara ağırlık verecek.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da yeni se-
zon öncesi kadro şekillenmeye başlıyor. Yeşil beyazlılar son olarak 
Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun’u kadroya dahil edilmişti. Kar-
tal’da Erzurum kampının da geçmesi ile gidecek oyuncular da belli 
olmaya başladı. Konyaspor’da geçen sezon istenileni veremeyen 
İoan Hora, Avusturya kampına götürülmeyecek. Rumen oyuncu 
dışında Konyaspor’da Emre Can, İbrahim Alan, Mücahit ve Özkan 
Taştemur da Avusturya kampı kadrosunda yer almayacak. İoan 
Hora, Konyaspor’un Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçında bir 
gol atmıştı.   n MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor yönetimi 
15 Temmuz’u andı

Konyaspor bugün 
Avusturya’ya gidiyor

Konyaspor’da 5 oyuncu 
kampa götürülmeyecek

Her gün yeni bir güne değil yeni 
bir krize uyanıyoruz. İç problemleri-
miz yetmezmiş gibi artık toplumun 
bir bölümünün hedefi haline geldi-
ğimiz genel sorunlarımız da mevcut.

Nalçacılılar Taraftarlar Derne-
ği’nin organize ettiği gecede konu-
şan Konyaspor başkanı Ahmet Şan, 
“Maalesef bütün Türkiye’de statlar-
da İzmir marşı söyleniyor. Tek söy-
lenmeyen yer Konya” gibi geceyle 
alakasız bir açıklama yaptı. 

Orada olduğum için yakinen bi-
liyorum, başkanın konuşmasını pek 
çok kez alkışlarla bölen salon bile 

bu açıklamayı yersiz bulmuş olacak 
ki alkışlamadı. Bir anlık gereksiz bir 
açıklama olarak görüldü ve geçişti-
rildi.

Ancak Konyaspor TV, salonun 
bile geçiştirdiği açıklamayı kulübün 
resmi sitesinden yayınlayınca bir 
anda İstanbul basınının gündemine 
oturdu. Sosyal medyada büyük bir 
linç kampanyası başlatıldı. Başkanın 
şahsına, ailesine, Konyaspor’a, Kon-
ya’ya ağır küfürler edildi. 

Bir tarafta siyasi alana geçiş 
yapabilmek için Konyaspor’u her 
fırsatta kullanan, AK Parti Milletve-
kili Aday Adayı ve Konyaspor Ku-

lüp Başkanı Ahmet Şan, 
diğer yanda da Konya ve 
Konyaspor’a olan tarihsel 
nefretini kusmak için fır-
sat kollayan kronik rahat-
sızlar.

Buyurun tercih sizin?
İşte bu ülke insanına 

verilen en büyük ceza bu. 
İki taraftan birini tercih et-
meye zorlanıyorsunuz. 

Bölünme ve kutuplaş-
ma her alanda çıkıyor karşımıza. Her 
kavram bu rezil kavganın malzeme-

si olarak kullanılabilir. 
Dün kullanılan Kon-
yaspor oldu. Ama üzü-
lenler ise Konyaspor’u 
bu tür yangınlardan 
korumak için sevda-
sını sarıp sarmalayan-
lardı. 

Karanlıktan kaça-
mıyorsunuz. 

Son yıllarda futbol 
kamuoyunda büyük 

emeklerle oluşturulan sempati bir 
anda yerle bir olabiliyor böyle. Kon-

yaspor ve Konya nefreti körükle-
niyor bilinçli olarak. 

Ve bu iş burada da kalmaya-
cak gibi görünüyor. Her maçta rakip 
takım tribünlerinin Konyaspor’u bu 
durum üzerinden tahrik edeceği aşi-
kar.  

Başkan Ahmet Şan’ın bu söyle-
minin arkasında kimlerin olduğunu, 
‘İzmir marşının okunmadığı tek stat 
Konya’ cümlesinin içinde geçtiği ra-
poru kimlerin ne amaçla başkanın 
eline tutuşturduğunu anlattı bir dos-
tum olaydan sonra. Açıkçası üzün-
tüm bir kez daha arttı. 

Ahmet Şan çevresinde oluştu-
rulan ve gerçekle ilgisi olmayan bu 
algıdan bir an önce çıkmak zorunda. 
Birileri şahsi menfaatleri için çok 
yanlış yönlendiriyor başkanı. Olan 
da Konyaspor’a oluyor. 

Konyaspor tarihinin en başarılı 
döneminde Konyaspor yönetiminin 
bu kadar çok olayda, sürekli yıp-
ranmasının en önemli sorumlusu, 
başkanın etrafını sarmış ve yönlen-
dirmeye çalışan şahıslardır. 

Konyaspor artık bu kadar spon-
tane yönetilemez. Ne toplumun 
geldiği seviye izin verir buna ne de 
Konyaspor’un büyüklüğü…

TERCİH SİZİN!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Ahmet Şan: Söylediklerim çarpıtıldı
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın, Nalça-

cılılar İstişare Toplantısı’nda yaptığı açıklama-
lar sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Şan, 
konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Ahmet Şan, 
Nalçacılılar taraftar derneğinin birlik beraber-
lik ve istişare gecesinde tribünlerin politize 
edilmesi ve hızla siyasallaşmaya doğru ilerle-
mesinin oluşturduğu rahatsızlığı dile getirdiği 
konuşmasının özellikle çarpıtıldığını söyledi. 
Şan, konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere 
yer verdi. 

“Nalçacılılar taraftar derneğinin birlik 
beraberlik istişare gecesinde yaptığım ko-
nuşmanın bütününde Milli Maçlarda Konya 
taraftarının sergilediği tutumun örnek alınması 
gerektiğini güçlü bir şekilde ifade ederken, bu-
gün tribünlerdeki kutuplaşmanın ciddi sorun-
ları beraberinde getirebileceği o yüzden bu tür 
adımların spor camiasındaki problemleri daha 
da farklı mecralara taşıyabileceğini vurgula-

mıştım. Bugün her zamankinden daha çok bir-
lik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Bizim ve camiamızın İzmir Marşı ile bir so-
runu yoktur. Ancak son seçimlerde bir kısım si-
yasi partilerin İzmir Marşı’nı sahiplenmesinin 
ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaş-
masını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade 
ediyorum. Geçmişte yaptığımız bazı açıkla-
malarda olduğu gibi bunun da bazı kesimler 
tarafından çarpıtılıyor olmasının nedenlerini 
artık çok iyi bilmekteyiz. Biz duruşumuzu milli 
maçlarda ortaya koyduk. Bunun dışında hakkı-
mızda söylenecek her şey  iyi niyet sınırlarını 
zorlamanın ötesine geçmez. 

Sonuç olarak geçmişten bugüne her ke-
simin sahiplendiği İzmir marşının siyasi mal-
zeme olarak kullanılıp tribünlere girmiş olma-
sından duyduğum rahatsızlığı dile getirdim. 
Yapılan konuşmanın içeriği bundan ibaretti.”
n SPOR SERVİSİ

‘Konyaspor için en 
iyisini yapacağız’

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil beyazlı takım 
iki futbolcuyu daha kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’de forma giyen Eren Albayrak ve 
Ferhat Öztorun ile anlaşma sağlandı. Eren Albayrak ile 3, Ferhat Öztorun ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda yer alan idari binada gerçekle-
şen imza töreninde konuşan başkan yar-
dımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, 
“Transfer çalışmalarımız çerçevesinde 
bugün iki değerli ismi daha Atiker Kon-
yaspor Ailesine kazandırmış bulunuyo-
ruz. Eren Albayrak kendini kanıtlamış 
ve Süper Lig’de önemli işler yapmış bir 
futbolcu… Defansımızı kuvvetlendirmek 
için kendisiyle görüştük, anlaştık ve 3 
yıl boyunca Konyaspor’umuzda forma 
giymesi için sözleşme imzaladık. Atiker 
Konyasporumuzun kadro derinliği bu se-
zon geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı 
ve güçlü olacak. 3 kulvarda mücadele 
edeceğimiz bir sezonda Eren’in bize cid-
di katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki 
taraf için de hayırlı olsun. Öte yandan bu-
günün ikinci anlaşmasını Ferhat Öztorun 

ile yaptık. Daha önce Ferhat’ın ismi yine 
Atiker Konyaspor’umuzla anılmıştı. İmza 
bugüne nasip oldu. Kendisiyle iki yıllık 
bir sözleşme imzaladık. Hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

 Atiker Konyaspor’umuzda Eren Al-
bayrak 3 Ferhat Öztorun ise 87 numaralı 
formayı giyecek…

‘BUNDAN SONRA HER ŞEY 
KONYASPOR’UN BAŞARISI İÇİN’
Atılan imzanın ardından konuşan 

Ferhat Öztorun “Öncelikle çok mutluyum 
bu transfer gerçekleştiği için. Ayrıca çok 
heyecanlıyım. Sanki futbola yeniden baş-
lıyormuşum gibi. 

İnşallah çok güzel 2 sene geçirme-
yi planlıyorum. Konyaspor taraftarı çok 
büyük. Buraya deplasmanda birçok se-
fer geldim ve her seferinde stat tıklım 
tıklım doluydu sonuna kadar. Önlerine 

çıkacağım için çok heyecanlıyım. Elim-
den gelen her şeyi, bütün mücadeleyi 
yapacağım, bugüne kadar hiç kaçmadım 
bunu yapmaktan burada da devam ede-
ceğim. Neyim var neyim yok vermeye 
hazırım. İnşallah onların da gönüllerin-
de yer edinirim. Bundan sonra her şey 
Konyaspor’un başarısı için“ ifadelerini 
kullandı.

‘KONYASPOR’UN ÇOK DEĞERLİ 
VE ÖZEL BİR TARAFTARI VAR’

Eren Albayrak ise yaptığı açıklama-
da “Konyaspor Avrupa Kupalarında da 
oynayacak, en son Aykut Hocayla bera-
ber güzel bir ivme yakaladılar, güzel ba-
şarılar elde ettiler. Geçen sezon Türkiye 
Kupası’nı aldılar ondan önceki sezon da 
Avrupa Kupalarına katılmışlardı. 

Bu sene de kadroyu kuvvetlendirme-
ye devam ediyor takım. Aykut Hoca ayrıl-

dı ama Mustafa Hoca çok değerli bir hoca 
ben daha önce çalışmıştım zaten Mustafa 
Hocayla. Buraya gelme sebeplerimden 
bir tanesi de tabi ki Mustafa Hoca’nın bu-
rada olması çok önemli benim için. Bu-
rayla anlaşma sebebim hedefleri daima 
yüksek sürekli yukarıya oynayan, yukarıyı 
hedefleyen bir hedefi var takımın. 

Ben de bunun için elimden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraf-
tarı geçen sene oynadığımız maçlarda 
da gördüm. Türkiye Kupası Final Ma-
çı’nda da gördüm. Çok değerli ve özel 
bir taraftarı var. Onlara ve kulübümüze 
layık olmaya çalışacağım. Onların önüne 
çıkacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyo-
rum. Ben de çalışmaya devam edeceğim 
umarım hep beraber daha büyük başarı-
ları elde edeceğiz“ şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ




