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Ayasofya açıldı, 
şükür namazı kılındı

Fetö’nün mahrem
yapısını çökerttiler

Ayasofya Camii’nin 86 yıl 
sonra zincirlerinin kırılarak 
ibadete açılmasının ardından 
Memur-Sen’in organize ettiği 
programda Konya’daki STK’la-
rın temsilcileri ve vatandaşlar 
Sultan Selim Camii önünde 
buluştu. n HABERİ SAYFA 6’DA

Polis başmüfettişliğinden 
Tekirdağ’a emniyet müdürü 
olarak atanan ve şu an Konya 
Emniyet Müdürü olan Mustafa 
Aydın ve mesai arkadaşları, 
Iğdır’da gözaltına alınan bir 
‘kripto askerin’ anlattıklarıyla 
örgütün ilk mahrem yapısını 
nasıl deşifre ettiklerini anlattı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Zade Vital ‘güvenli’ğini tescilledi

İşbirliğiyle eğitim ve
istihdama büyük katkı

Konya sanayisinin dünyaya açılan en önemli kapılarından 
biri olan Zade Vital, güvenli üretim ve güvenli hizmet 
belgesi almaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Güvenli üretim belgesiyle 
kuruluşlarımızın bereketinin ve kazancının artacağına tüm 
kalbimle inanıyorum” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) sanayi kuruluşları için 
hazırladığı Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu sayesinde 
‘güven’ kavramının her türlü ekonomik faaliyetin merkezine 
yerleştirildiğini söyledi.
n HABERİN DETAYLARI SAYFA 3’TE

NEÜ ve Helvacızade Grubu arasında TÜBİTAK Sanayi 
Doktora Programı İşbirliği Protokolü imzalandı. 
TÜBİTAK tarafından desteklenen 2 milyon 750 
bin lira bütçeli proje kapsamında, 5 doktora 
öğrencisi Necmettin Erbakan Üniversitesinde 
öğrenim görürken ayda 4 bin 500 lira burs alacak 
ve doktoralarını tamamladıktan sonra proje ortağı 
Helvacızade bünyesinde en az 3 yıl istihdam 
edilecek. n HABER SAYFA 3’TE

131106 Apa-Hotamış sulamaları 
için ilk kepçe vuruldu

Hayırseverden Ereğli’ye
aile sağlığı merkezi

Konya’da bazı ilçelerin 
kaymakamları değişti 

Unutturmayacağız!
FETÖ’nün hain darbe gi-
rişiminin 4. yılında Gazi 

Meclis’in ortaya koyduğu 
mücadele hafızalardaki 

yerini koruyor. Konya mil-
letvekilleri darbe girişimini 

unutmadıklarını ve unuttur-
mayacaklarını dile getirdi

GENEL KURULDA DARBEYE 
MEYDAN OKUDULAR

Dönemin TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığında açılan 
Genel Kurulda, farklı partilerden 
milletvekilleri FETÖ’nün bombar-
dımanı altında tek ses oldu. Genel 
Kurul yine açılmıştı ama bu se-
ferki gündem diğerlerinden çok 
farklı oldu. Millî iradenin coşkusu 
o gece her şeyin önüne geçti. 
Milletvekilleri sadece darbenin 
bertaraf edilmesine odaklandı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

DÜNYAYA DEMOKRASİ
DERSİ VERMİŞ OLDUK

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM), FETÖ’nün 15 Tem-
muz 2016 yılındaki başarısız 
darbe girişimine karşı bütün 
dünyaya demokrasi dersi verdi. 
O gün Meclis’te yaşananlar, 
parlamento başkanından mil-
letvekillerine, Meclis çalışan-
larından parlamento muha-
birlerine kadar herkesin milli 
iradeyi koruma adına büyük bir 
fedakârlık yaptığını gösteriyor.

‘SON KALENİN DÜŞMESİNE
İZİN VEREMEZDİK!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi darbeci asker-
lerin halka kurşun sıktığı kalkışmada, bacağından 

yaralanan 15 Temmuz gazisi Konyalı Halit Şener, 15 
Temmuz’da yaşadıklarını anlattı. Halit Şener, “Zor bir 
geceydi ama son kalenin düşmesine izin veremezdik, 

vermedik” dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehir genelinde birçok projenin hayata geçiril-
mekte olduğunu kaydetti. Başkan Altay, “Konyamızın 

hem bugünü hem yarını için çalışıyoruz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

ISO sonuçlarını ve Konya Şeker’in başarısını değer-
lendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 
“Sanayi devlerinin arasında Konya çiftçisi 4 şirketi 

ile yer aldı. Grubun konsolide cirosu ilk 10’u zorladı” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

‘HEM BUGÜN, HEM DE
YARIN İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

KONYA ÇİFTÇİSİNDEN
DÖRT DÖRTLÜK BAŞARI
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Üniversite ve sanayi iş birliği örnek olacak
Helvacızade grup olarak önem-

li gelişmelere imza attıklarını ve 
eğitim konusunda gelecek nesil-
lere daha bir miras bırakma adına 
Necmettin Erbakan üniversitesi 
ile iş birliği yaptıklarını ifade eden 
Helvacızade grubunun ve Zade 
Globalin CEO’su Dr. Mevlüt Bü-
yükhelvacıgil, “Üniversite ve sana-
yi iş birliğinde grubumuz için çok 
önemli bir gelişmeyi burada sizlerle 
paylaşmayı isterim. Helvacızade ai-
lesi olarak araştırma ve eğitim için 
geleceğimize bırakacağımız. En 
değerli mirasımız. TÜBİTAK bilim 
insanı destek programları başkan-
lığında Konya’mızın değerlerinden 
Necmettin Erbakan üniversitesi ile 
güçlerimizi sanayi doktora prog-
ramı için birleştirdik. Burada sa-

yın rektörüme teşekkür ediyorum 
desteklerinden dolayı. Gerçekten 
önemli proje Necmettin Erbakan 
üniversitesinden bilim insanları ile 
birlikte 8 yıllık çalışmalar içerisin-
de olacağız. Burada ARGE yaparak 
yeni nesiller için çalışmalar yapaca-
ğız” dedi.

GELECEĞE GÜVENLE BAKAN 
GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

Yapılan programda konu ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cem Zorlu sözlerine 
şu şekilde devam etti, “Bugün 
üniversite ve sanayi iş birliğinin 
en güzel örneklerinden birini ha-
yata geçirmek üzere buradayız. 
Faaliyetleri ile ülke sınırlarını aşmış 
ülkemizi dünyada başarı ile temsil 

eden Konya’mızın marka kuruluş-
larından Helvacızade ile yine şehri-
mizin marka değeri yüksek genç ve 
geleceğe güvenle bakan Necmettin 
Erbakan üniversitemizin iş birliğini 
birlikte belgeleyeceğiz. Üniversite 
olarak Konya organize sanayi böl-
gemizde faaliyet gösteren sanayi 
kuruluşlarımızla yaptığımız istişare 
ve değerlendirmeler neticesinde 
mühendislik fakültelerimizin müf-
redatında değişiklikler yaptık. Özel 
sektörün mühendislik kadrolarının 
daha nitelikli hale gelmesini des-
teklemek amacıyla yüksek lisans 
ve doktora programlarımızı açtık. 
Kısaca biz üniversite olarak öğren-
cilerimizin iş hayatına atıldıklarında 
güncel uygulamalara hâkim ve uz-
man olmaları için gayret ediyoruz. 

Bu doğrultuda hayata geçen ve bu-
gün burada olmamıza vesile olan 
projemizden de kısaca bahsetmek 
istiyorum. Burada esas amaç milli 
teknoloji hamlesi 2023 vizyonuna 
hizmet etmek üzere değer zincirin-
deki önemli unsurlardan biri olan 
insan kaynağının iyileştirilmesidir. 
Üniversite sanayi iş birliği ile iyi-
leştirilmesine vesile olacağız. Bu 
çerçevede TÜBİTAK tarafından 
desteklenen proje ile Necmettin Er-
bakan üniversitesinden 5 doktora 
öğrencimiz eğitimlerini tamamla-
dıktan sonra proje ortağımız Hel-
vacızade grup bünyesinde en az 3 
yıl istihdam edileceklerdir. Bu pro-
jenin hayırlı olmasını ve yeni sanayi 
üniversite iş birliğinde örnek olsun 
inşallah” dedi. n SEFA SALİH KULA

Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsallaşmış aile şirketler grubu Helvacızade grubu bu yıl ilk kez Türk standartları 
enstitüsü tarafından verilen TSE Covid-19 güvenli üretim belgesi almaya hak kazanan alanındaki ilk kurum oldu 

Helvacızade ilke imza attı
Türkiye’de Türk Standartları 

Enstitüsü Covid-19 güvenli üre-
tim belgesi almaya hak kazanan ilk 
kuruluş Helvacızade grubu oldu. 
135 yılı geride bırakan Helvacızade 
grubu bugün 7 kıtaya ve 85 ülkeye 
gerçekleştirdiği ihracat ile ülke eko-
nomisine çok büyük katma değer 
sağlıyor. Global arenada da kattığı 
değerler ile Türkiye’yi gururla temsil 
etmeye devam ediyor. 

TSE Covid-19 güvenli üretim 
belgesini almaya hak kazanan Hel-
vacızade ailesinin 3. kuşak üyesi 
Helvacızade grubunun ve Zade Glo-
balin CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhel-
vacıgil programda konuşarak, 135 
yılı geride bıraktıklarını ve hizmet 
vermekten gurur duyduklarını ifa-
de etti. Büyükhelvacıgil, “Helvacı-
zade grubu için özel bir günde bir 
aradayız. Küresel ölçekte zorlu bir 
sınavdan geçiyoruz. Bu zorlukları 
atlamamıza çok az bir zaman kaldı. 
Covid-19 sürecinde Sağlık Bakanı-
mızın da dediği gibi sorun küresel 
çözüm ise yerel. Bu zorlu süreci 
birlikte başarıyla atlatacağımıza ina-
nıyorum. Sağlık Bakanımız Sayın 
Prof. Dr. Fahrettin Koca beyefendi-
ye ve Bilim Kuruluna da teşekkür 
borçluyuz. Hayatın her döneminde 
hijyen, toplum sağlığında kritik bir 
öneme sahip. Covid19 salgınında 
bunu bir kez daha gördük. Hijyen 
aynı zamanda kurumunda çalışanla-
rına vermesi gereken güven ruhsatı 
durumundadır. Helvacızade grubu 
olarak 135 yıldır üretim yapıyoruz. 
Bugün ise TSE tarafından hazırlanan 
TSE Covid-19 güvenli üretim belge-
sine alanında sahip olan ilk kurum 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Bilime 
olan tutkumuz, doğaya ve doğanın 
bütün canlılarına saygımız ile faali-
yetlerimizi gösterdiğimiz gıda, sağlık 
ve distribütörlük alanında temel ça-
lışmalarımız disiplinimiz güven orta-
mı içerisinde hijyen oldu. Grubumuz 
kullandığı teknolojik üretim saye-
sinde güvenli üretimin öncüsü oldu. 
Ülkemize kazandırdığımız 2 ARGE 
merkezimiz ve 4 üretim merkezimiz 
bulunuyor. Bu başarıların arkasında 
iyi ve güvenli üretim aynı zamanda 
iyi bir ekip bulunuyor” dedi.

‘TÜRK TOHUMLARININ ŞİFASINI 
DÜNYA İLE TANIŞTIRDIK’

Yerli ve milli marka olarak Türk 

tohumlarını dünya ile tanıştırdıkları-
nı ifade eden Büyükhelvacıgil, “Biz 
burada dünyayı Türk tohumlarının 
şifası ile tanıştırdık ve 7 kıtaya ya-
yıldık. Yerli ve millî marka olarak 
dünyanın bir ucundan diğer ucuna 
kadar 350 milyon nüfus Amerika’da 
Zade Vital ürünlerine ulaşabiliyor. 
Son 1,5 yıl içerisinde Amerika’da 5 
eyalette ve eczanelerde dağıtımlara 
başladık. Bu gerçekten ülkemizin 
için çok önemli. Yerli ve milli üretim 
olan ürünlerimizi dünyaya duyur-
mak için çok çalıştık ve başardık. 67 
Türk bitkisini dünya ile tanıştırdık. 
Hedefimiz 2023 yılında 200 Türk 
bitkisini tüm dünya ile buluştur-
mak” ifadelerini kullandı. 

ZADE VİTAL AMERİKA’DA COVİD 
TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR
Covid-19’un ilk döneminden 

itibaren Amerika’da Zade Vital mar-
kasının virüsün tedavi protokolüne 
konulduğunu dile getiren Zade Vital 
CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 

“Bu bizim için oldukça önemliydi. 
Yaşadığımız pandemi sürecinde üre-
tim ve hijyen seviyesini her zaman 
üst seviyelerde tutmakla yetinme-
dik. Sağlık personellerimize destek 
vererek virüs ile mücadeleye kar-
şı topyekûn beraber hareket ettik. 
Halkımızın ihtiyaçlarını ön planda 
tutarak üretim kapasitemizi maksi-
mum seviyeye çıkardık. Normalleş-
me adımları attığımız yeni dönemde 
aldığımız belgenin sektörümüzde 
örnek olacağına inanıyorum. Çalı-
şanlarımızın da sağlığına karşı olan 
sorumluluğumuz büyük. TSE Co-
vid-19 güvenli üretim belgesi doğru 
yolda ilerlediğimizin en büyük kanı-
tı” diyerek sözlerini noktaladı.

‘ŞEHRİM VE ÜLKEM ADINA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükçü de Helvacızade gru-
bunun aile işletmesi olarak büyük 
başarılara imza attıklarını ifade etti. 
Kütükçü “Konya’mızda yanlış bilmi-

yorsam 4. jenerasyonda faaliyetleri-
ni sürdüren aile işletmeleri arasında 
örnek bir aile işletmesi olarak Helva-
cızade grubunun başarılı çalışmaları 
sonucunda ilk güvenli üretim belge-
si takdim töreni ile birlikteyiz. İnşal-
lah yeni gelen jenerasyonlarda bu 
başarılara başarılar katsın. Bu örnek 
işletme önümüzdeki dönemlerde de 
bu başarılı yolda yürümeye devam 
edecek. 

Sanayi bakanımızın başlattığı 
çalışma ile yeni normal dönemde sa-
nayi işletmelerinin yola nasıl devem 
edeceği ve yani tedbirlerle nasıl uyu-
lacağı konusunda başlatılan çalışma-
lar sonucunda bizimde katkımızın 
bulunduğu kılavuz ortaya konuldu. 
Bu kılavuzu TSE hazırladı ve yayım-
ladı. Emeği geçen bütün arkadaşla-
rıma TSE Başkanı nezdinde teşek-
kür ediyorum. Bu yazılı dokümanın 
sanayi işletmelerine dağıtılması ve 
duyurulması sonucunda da bir bel-
gelendirme çalışması başlattılar ve 

yine bugün sertifikalarını vereceği-
miz firmalarımız TSE kurumumuza 
müracaat ederek gerekli şartlarında 
ortaya koyarak belgeyi almaya hak 
kazandılar. Bizim birinci önceliğimiz 
çalışanlarımızı sağlığını korumak 
ikinci önceliğimiz işletmelerimizi ko-
rumaktır. Omuz omuza çalıştığımız 
ve bu başarıda emeği olan bütün 
Büyükhelvacıgil ailesine, Helvacıza-
de grubunda alın teri döken bütün 
çalışan kardeşlerimize şehrim adına 
ülkem adına teşekkür ediyor başarı-
larının devamını diliyorum” ifadele-
rini kullandı.

ÖNCÜ BİR KURULUŞ 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı da Helvacıza-
de’nin sadece Konya’da değil bütün 
dünyada öncülük yaptığını ifade etti. 
Pekyatırmacı, “Üretim anlamında, 
ihracat anlamında çok değerli hiz-
metler yapıyorlar. Bugün ki alınan 
belge aslında ne kadar doğru işler 
yapıldığını ve öncü bir kuruluş ol-

duğunu ifade ediyor. Dünyanın ve 
ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte 
bir an önce adapte olup mücadele 
ederek güvenli üretim belgesini al-
maya hak kazanan ilk kuruluş olma-
sı bizim için çok önemli. Helvacızade 
ailesine alınan belgenin hayırlı olma-
sını diliyorum. Bütün aileye bütün 
çalışanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyorum ve hayırlı günler diliyo-
rum” dedi.

GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ 
HAYIRLI OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede ise Hel-
vacızade grubu farklı iş kolları ile 
Türkiye’nin önde gelen köklü ve ku-
rumsallaşmış aile şirketleri arasında 
bulunduğunu dile getirdi. Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ha-
san Büyükdede, “Helvacızade Grup 
olarak çalışmalarını daha sağlıklı ya-
rınlar ilkesi ile yürütüyor ülkemizin 
zengin kaynaklarını yenilikçi ürünle-
re dönüştürüyor. Helvacızade grubu 
bakanlığımızın önem verdiği, önem-
sediği üniversite ve sanayi iş birli-
ğinde Türkiye’nin öncü kurumların-
dan biri olarak yer alıyor. Bu projeler 
arasında Selçuk Üniversitesi ve Ege 
Üniversitesi ile iş birliğinde kuruşla 
doğal ürünler araştırma ve inceleme 
merkezi bulunuyor. Grubun bünye-
sinde yer alan Zade tesisleri ise ISO 
9002 kalite belgesi ile tescil edilen 
ilk bitkisel yağ tesisi unvanını taşı-
yor. Zade Vital ilaç üretim tesisleri 
Avrupa’nın en büyük iyi üretim uy-
gulamaları standartlarında yer alan 
yumuşak kapsül üretim tesisleri 
arasında bulunuyor. Zade Vital ilaç 
kimya sanayi adı altında faaliyet gös-
teren kuruluşlarımızı kılavuzumuza 
göre denetledik. Kılavuzda yer alan 
standartları sağlayıp sağlamadığına 
baktık. Süreci kılavuza uygun yü-
rütüp yürütmediğini kontrol ettik. 
Denetlemelerimiz so0nucunda Hel-
vacızade gıda ve kimya sanayi ile 
Zade Vital ilaç kimya Gıda ve Ticaret 
Anonim Şirketi covid19 güvenli üre-
tim belgesini almaya hak kazandı. 
Güvenli üretim belgelerimiz kuru-
luşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu 
belgenin hazırlanmasında ve süreç-
lerin yürütülmesinde emeği geçen 
herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyo-
rum” diye konuştu.
n SEFA SALİH KULA

Mevlüt Büyükhelvacıgil Hasan Büyükdede Ahmet Pekyatırmacı Memiş Kütükçü
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FETÖ’nün hain darbe girişiminin 4. yılında Gazi Meclis’in ortaya koyduğu mücadele hafızalardaki yerini koruyor. Hain 
darbenin yıldönümümde Konya Milletvekilleri darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdiler 

Unutmadık, unutturmayacağız
FETÖ’nün hain darbe girişiminin 

4. yılında Meclis’in ortaya koyduğu 
mücadele hafızalardaki yerini ko-
ruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) , FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016 yılındaki başarısız darbe girişi-
mine karşı bütün dünyaya demok-
rasi dersi verdi. O gün Meclis’te ya-
şananlar, parlamento başkanından 
milletvekillerine, Meclis çalışanların-
dan parlamento muhabirlerine kadar 
herkesin milli iradeyi koruma adına 
büyük bir fedakârlık yaptığını göste-
riyor. Darbe teşebbüsünden bir gün 
önce 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a 
bağlayan gecede her zaman olduğu 
gibi çalışmalarını sürdüren milletve-
killeri, saat 02.24’e kadar mesai ya-
parak 75 maddelik yatırım ortamının 
iyileştirilmesine ilişkin tasarıyı gö-
rüşüyordu. Milletvekilleri, tasarının 
sona ermemesi ihtimaline karşılık 15 
Temmuz Cuma günü de çalışma ka-
rarı almıştı. Tasarını perşembe günü 
tamamlanması üzerine Danışma Ku-
rulunun önerisiyle daha önce alınmış 
15 Temmuz günkü çalışma kararı 
kaldırılmıştı. Siyasi partiler arasında 
uzlaşma sağlanamamış olsaydı, dar-
be girişiminin püskürtmesi ile ikinci 
kez Gazi unvanı alan Meclis’te belki 
de daha ağır bir tablo ortaya çıkacak-
tı.
FETÖ’NÜN EMRİYLE UÇAKLAR ALÇAK 

UÇUŞ YAPMAYA BAŞLADI
TBMM Genel Kurulu, 14 Tem-

muz Perşembe günü normal yasa-
ma çalışmasını tamamlarken, 15 
Temmuz Cuma günü olağanüstü 
gelişmelere de şahitlik etti. FETÖ 
mensupları dış güçlerden aldıkları 
destekle kirli emellerini hayata ge-
çirmek için saat 21.30 sıralarında 
Başkent semalarında alçak uçuş 
gerçekleştirdi. Bu olanlar karşısında 
Türk halkı gibi milletvekilleri de ne-
ler olduğunu anlamaya çalıştı. Sosyal 
medyaya yansıyanlar, görüşme ve 
istişarelerin sonunda darbe girişimin 
olduğunun anlaşılması üzerine nasıl 
bir tavır konulacağı sorusu sorulma-
ya başlandı. Bazı milletvekilleri parti 
genel merkezlerine, bazıları şehir 
merkezine giderek halkla birlikte 
darbecilere karşı mücadele etmeyi 
önerse de TBMM’ye gidilmesi kara-
rı alındı. Tarihi gecede saat 21.30’a 
kadar makamında çalışan dönemin 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ise Meclis’ten ayrılıp konutuna ulaş-
tıktan bir süre sonra milletvekilli 
arkadaşları gibi darbe girişiminden 
haberdar oldu.

GENEL KURULDA DARBEYE 
MEYDAN OKUNDU

Dönemin TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığında açılan Ge-
nel Kurulda, farklı partilerden millet-
vekilleri FETÖ’nün bombardımanı 
altında tek ses oldu. Genel Kurul yine 
açılmıştı ama bu seferki gündem di-
ğerlerinden çok farklı oldu. Sadece 
gündem değil, milletvekillerinin kılık 
kıyafeti de farklı oldu. Siyah ve laci-
vert gibi koyu renkli takım elbiselerle 
Genel Kurula gelen milletvekilleri 
bu gece üstlerini değiştirmeye fırsat 
bulamadı. Milletvekillerinin bir kısım 
tişörtle gelmek durumunda kaldı. 
Millî iradenin coşkusu o gece her 
şeyin önüne geçti. Milletvekilleri her 
şey bir tarafa bırakılarak sadece dar-
benin bertaraf edilmesine odaklandı. 
FETÖ’nün hain darbe girişiminin 4. 
Yılında AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya 
Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
AK Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, AK Parti Konya Eski Milletve-
kili Hüsnüye Erdoğan, MHP Konya 
Milletvekili Esin Kara, İYİ Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman önemli açıklamalarda 
bulundu.

‘15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 
UNUTURMAYACAĞIZ’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, 15 Temmuz Türkiye Cumhu-
riyeti tarihinde önemli bir dönüm 
noktası olduğuna dikkat çekti. 15 
Temmuz’uz unutmadıklarını ve 
unutturmayacaklarını belirten Usta 
konuşmasını şöyle sürdürdü, “15 
Temmuz Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihinde önemli bir dönüm noktası. 
Darbe girişimine milletin liderinin 
arkasında kenetlenerek nasıl dik 

durduğunu gösterdiği ve tankların 
tüfeklerin, F 16’ların değil, imanın 
gücünün, samimiyetin, vatan millet 
ve bayrak sevgisinin, inancın birli-
ğin ve beraberliğin başardığı ve ka-
zandığı gün olarak tarihe geçecektir. 
15 Temmuz hiç unutulmamalı. Bu 
mücadele nasıl verildi, önümüzdeki 
nesillere mutlaka aktarılması gereki-
yor. Mücadeleden de bir adım geriye 
atılmamalı ve gevşetilmemeli. Tür-
kiye coğrafi konumu itibariyle bütün 
dünyanın gözünü üzerine diktiği  ve 
her an bir mücadelenin içinde olan 
bir ülke. Liderimiz Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan dünya 
liderlerinden birisi. Bundan rahatsız 
olan güçler vazgeçmediler ve vaz-
geçmeyecekler.  Bu mücadele içinde 
onlar nereden ne şekilde saldırabili-
riz şeklinde çalışmaya devam ede-
cekler. O yüzden 15 Temmuz onlara 
verilmiş büyük bir derstir. Kan ile 
beden ödenerek alınmış bu toprak-
ların tekrar bir karışının dahi veril-
meyeceğinin ispatıdır. O yüzden 15 
Temmuz şehitlerimi ve gazilerimiz 
ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en önemli gecelerinden birisidir. Bu 
vesile bütün şehitlerimize Allahtan 
rahmet, gazilerimize de Allahtan şifa 
diliyorum. Bu ülke için canını ortaya 
koyan, sokağa çıkan milyonlara 15 
Temmuz’un 4. Yıldönümünde tebrik 
ediyorum. 15 Temmuz’un ardından 
Türkiye dünyanın hiçbir ülkesinin 
sağlamayacağı birlik ve beraberliği 
sağladı. Bir ay boyunca nöbetler tu-
tuldu ve bu nöbetlerde insanlar gö-
nüllü olarak geldiler. Gönüllü olarak 
bombalanan yerlerde sabaha kadar 
beklediler. Meydanlarda beklediler. 
Dünya da bulunan diğer ülkeler bu 
durumu ibretle dinlediler. Türkiye 
bunu nasıl başarıyor diye? Bu durum 
önce liderine inanmak ve güvenmek 
daha sonra ise vatanını, bayrağını ve 
milletini sevmekten kaynaklanıyor.  
AK Partiye olan güveni de vatandaşı-
mızın milletimizin bir kez daha gös-
terdiğini görüyoruz. 15 Temmuz’u 
unutmadık, unuturmayacağız.”

‘15 TEMMUZ ASRIN İHANETİYDİ’
FETÖ Terör Örgütü tarafından 

15 Temmuz 2016’da yapılan darbe 
girişiminin asrın ihaneti olduğunu 
ifade eden AK Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun, darbe girişiminin 
milletin iradesi ile yok edildiğini be-
lirterek, “15 Temmuz gecesi en uzun 
geceydi. 15 Temmuz asrın ihanetiy-
di. 16 Temmuz sabahı elhamdülillah 
asrın zaferi oldu. 15 Temmuz bir 
işgal girişimiydi. O kadar büyük bir 
işgal girişimi ki, uluslararası emper-
yalizmin, okyanus ötesinin hem ku-
rumsal anlamda okyanus ötesinin, 
hem de milletin değerlerini istismar 
eden FETÖ elebaşının  bakımından 
bütün gayretlerine rağmen 15 Tem-
muz Allah’ın yardımı, Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğü ve milletimizin gayreti ile 
işgal girişimi başarılı olamadı. Asrın 
ihaneti, asrın zaferine dönüştürüldü. 
Darbe girişiminin 4. Yılında da aynı 
kararlılıkla bu örgütle sonuna kadar 
mücadele ederek, Allah bu millete 
bir daha 15 Temmuz’u göstermesin. 
Bu milletin ferdi ile olmaktan gurur 
duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın yanında dur-
maktan dolayı gurur duyuyoruz.” 
dedi. 
‘ALLAH 15 TEMMUZ’DA ÜLKEMİZİ VE 

MİLLETİMİZİ KORUDU’
15 Temmuz’da Allah tealin Türk 

Milletini ve Türkiye’yi koruduğuna 
dikkat çeken AK Parti Konya Mil-
letvekili Abdullah Ağralı, “15 Tem-
muz’da hain darbe girişimin olduğu 
gün Konya’daydık.  Saat 21.00 da İl 
Teşkilatımıza gittim. İl Başkanımız, 
Milletvekili arkadaşlarımız ile ora-
daydık. O gün Konya sokağa inen 
şehirlerin başında geliyor. Konyalı 
hemşerilerimiz de AK Parti Konya 
İl Binasının önündeydi. Daha sonra 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın meydanlara çağrısı ile 
Konya halkı meydanlara indi. Bizler-
de o saatten sonra Ankara’ya doğru 
milletvekili arkadaşlarımız ile yola 
çıktık. Gecenin ilerleyen saatlerinde 
Gölbaşından geçtik. Gölbaşı’nda ha-
inlerin Özel Harekata gerçekleştir-
dikleri bombalara şahit olduk. Yine 
TÜRKSAT’ın bombalanmasına şahit 
olduk. 15 Temmuz unutulmaz bir 
geceydi. Daha sonra meclise geç-
mek için hareket ettiğimizde meclise 
giden yolların kapalı olduğuna şahit 

olduk. Aracımıza da ateş açıldı. Daha 
sonra AK Parti Genel Merkezimize 
geçtik. Allah 15 Temmuz’da ülkemi-
zi ve milletimizi korudu. Milletimiz 
birlik ve beraberliğine göz dikenlere 
en güzel cevabını o gece verdi. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nde 15 Temmuz Destanını 
yazan bütün kahramanları gönülden 
yad ediyor, hatıralarını gelecek ne-
sillere aktarmaya da söz veriyorum. 
Milleti, Vatanı, Bayrağı uğruna canını 
veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 
Temmuz şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyor, gazileri-
mize şükranlarımı sunuyor, hayırlı, 
uzun ömürler diliyorum.” İfadelerini 
kullandı.

‘15 TEMMUZ, TÜRK TARİHİNİN 
EN ÖNEMLİ KIRILMA 

NOKTALARINDAN BİRİSİDİR’
15 Temmuz, binlerce yıllık Türk 

tarihinin en önemli kırılma noktala-
rından birisi olduğuna dikkat çeken 
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Sa-
mancı, “Aziz Milletimizin sarsılmaz 
bir iradeyle darbeci hainlerin karşısı-
na canını ortaya koyarak çıktığı gün 
olan 15 Temmuz, binlerce yıllık Türk 
tarihinin en önemli kırılma noktala-
rından birisidir. 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın meşaleyi ateşle-
mesi ile Milletimizin korkusuzca yaz-
dığı destan neticesinde oluşan dire-
niş ruhu yüzyıllarca canlı kalacaktır. 
İşte bu ruh 15 Temmuz ruhudur. 
Eskiden tutsaklığa mecbur edilen, 
ayağı prangalı bir ülke iken, Milli ira-
deyi ve kutsal vatanı göğsünü siper 
ederek savunan, onuruyla yaşamayı 
düstur edinmiş bir milletin yeniden 
doğuşunu tüm Dünya müşahede et-
miştir. Darbeye cüret eden hainlere 
ve onların dışarıdaki destekçilerine 
en net mesaj 15 Temmuz’da halkı-
mız tarafından verilmiştir. O gece 
bayrağını eline alıp direnişe koşarak 
şehadete erenleri rahmetle yad edi-
yorum. Gazilerimize minnet ve şük-
ranlarımızı sunuyor, bu vesileyle 4. 
yılını idrak ettiğimiz “Demokrasi ve 
Milli İrade Günümüzü tebrik ediyo-
rum.” şeklinde konuştu. 

‘15 TEMMUZ, BİR 
DEMOKRASİ ZAFERİDİR’

15 Temmuz’un,  tarihe altın harf-
lerle yazılmış şanlı bir demokrasi za-
feri olduğunu belirten AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez konuşma-
sına şöyle devam etti, “15 Temmuz, 
tarihe altın harflerle yazılmış şanlı 
bir demokrasi zaferidir.15 Temmuz 
2016 tarihinde FETÖ tarafından 
gerçekleştirilen hain darbe ve işgal 
girişimi, milli iradeyi ve demokrasi-
mizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, 
ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kas-

teden kara bir lekedir. Ülkemizin ba-
ğımsızlığını, kalkınmasını, dünyadaki 
tüm mazlumlar için hak ve adaletin 
sesi olmasını hazmedemeyen FETÖ 
ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Sa-
yın Cumhurbaşkanımızı, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisimizi, kurumlarımızı 
hedef alarak devletimizin yönetimini 
ele geçirmeye çalışmıştır. Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısı üzerine vatansever halkımız, 
bu ihanet çetesine dur demek için 
sokaklara, caddelere, meydanlara 
çıkarak canından geçmiştir. Gözü 
dönmüş caniler 15 Temmuz’da mil-
letin evine, demokrasinin kalbi Gazi 
Meclisi’mize de saldırarak bomba 
yağdırmıştır. Bombalanmamıza rağ-
men Meclisi terk etmedik. Milletimiz 
sokaklarda, bizler millet iradesinin 
kalbinde hainlere fırsat vermedik. 
Devletimize ve milletimize karşı baş-
latılan bu hain darbe girişimi, aziz 
milletimizin destansı direnişiyle et-
kisiz hale getirilmiştir.15 Temmuz, 
‘Allah bizimle beraberdir’ diyen aziz 
milletimizin ülkemizi bölmek iste-
yen, devletimizi yıkmak isteyen hain 
terör örgütü FETÖ ve destekçilerine 
karşı kazanılan bir zaferdir. Aziz mil-
letimiz, bu coğrafyayı vatan olarak 
sahiplenme konusundaki kararlılığını 
bir kez daha ortaya koymuştur. Bir-
liğine kastedenlere karşı Çanakka-
le’de, Kut’ül Ammare’de, Sakarya’da 
nasıl  cevap vermişse 15 Temmuz’da 
da aynı cevabı vermiştir. Vatan, bay-
rak istiklal sevgisini tüm dünyaya bir 
kez daha haykırmıştır. Hiçbir darbe, 
darbe girişimi yapanların yanına kar 
kalmadı, bundan sonra da kalmaya-
caktır. Daima demokrasinin yanında 
yer almaya devam edeceğiz. Başta 
FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör 
örgütleriyle mücadelemizi kesinti-
siz sürdüreceğiz.  Başkomutanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin 
ve milletimizin bugünü ve geleceği 
için çalışmaya devam edeceğiz. Ka-
ranlık gecede, dik duruş sergileyerek 
demokrasinin yanında yer alan, ül-
kemizin hainlere teslim edilmesine 
fırsat vermeyen medya mensupla-
rımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, 
ezan ve sela okuyan imamlarımıza, 
dünyanın dört bir yanında ellerindeki 
Türk Bayraklarıyla sokaklara çıkan 
vatandaşlarımıza, göğsünü kurşun-
lara siper eden aziz ve kahraman 
milletimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle, 
gazilerimizi şükranla yad ediyorum.” 

‘15 TEMMUZ ZOR BİR GECEYDİ’
15 Temmuz gecesinin Türk Mil-

leti için zorlu bir gece olduğuna dik-
kat çeken AK Parti Eski Konya Millet-
vekili Hüsnüye Erdoğan 15 Temmuz 

gecesinde milletimiz iradesine hiçbir 
gücün, hiçbir şekilde ket vuramaya-
cağı anlaşıldığını belirterek, “ Türk 
milleti 15 Temmuz gecesinde inancı 
ve rabbimizin yardımı ile hain dar-
be girişimine dur dedi. O gün hangi 
görüşe mensup olursa olsun, vatan-
daşlarımız hain darbe girişimine kar-
şı koydu. 15 Temmuz gecesi Türk 
milleti için zor bir geceydi.  O gece 
imanımızın ve rabbimizin verdiği 
güç ile vatandaşlarımız caddelerde, 
sokaklarda ve meydanlardaydı.  15 
Temmuz gecesinde milletimiz irade-
sine hiçbir gücün, hiçbir şekilde ket 
vuramayacağı anlaşıldı. Milletimiz 
feraseti ve basireti ile şehit kanları ile 
sulanmış bir vatanın üzerinde yaşa-
manın verdiği güç ile o gün sokaklar-
daydı. O gece herkes elinden geleni 
yaptı. 15 Temmuz’un yıl dönümün-
de demokrasi ve vatan uğruna canını 
veren kahraman şehitlerimizi saygı 
ve rahmetle anıyor, gazilerimize şük-
ranlarımızı sunuyorum.” diye konuş-
tu. 

‘15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ İÇİN 
TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR’
15 Temmuz’un Türk milleti için 

tarihi bir dönüm noktası olduğunu 
belirten MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, “15 Temmuz Türk milleti için 
tarihi bir dönüm noktasıdır. Türk 
milletine karşı alenen haçlının son 
seferidir. Türkiye tarihinde TBMM’ye 
ilk defa bomba yağdırarak ve Türk 
askerine ait olan tankların, tüfeklerin, 
uçakların Türk milletine kullanıldığı 
mücadelenin eşiğidir.  15 Temmuz’a 
mevzi bakmak yerine, stratejik yak-
laşmak; tehlikeleri kaynağında oku-
yup, oyunu odağında bozmak milli 
namusun bizlere yüklediği tarihi bir 
görevdir. Bu görevden kaçamayız. 
Bu göreve yüz çeviremeyiz. Çünkü 
gidecek başka yerimiz yoktur. 15 
Temmuz sonrasında 7 Ağustos’ta 
Yenikapı’da düzenlenen miting ile 
yeni bir ruh doğmuştur. Cumhur 
ittifakının ruhu ile birlikte AK Parti 
ve MHP milli olan duruşu çizgisi ile 
seçim ittifakına girmiştir. Ülke yö-
netiminde de birbirini destekler ile 
yoluna devam etmektedir. Bu ittifak 
3- 5 yıllık bir ittifak değildir. Türkiye 
Cumhuriyetin beka sorunu bitinceye 
kadar milli şuur ile yürüyeceğimiz bir 
yoldur. Allah bu millete bir daha böy-
le bir darbe girişimi yaşatmasın. 15 
Temmuz 2016’da tüm dünyaya mil-
let olma dersini verdiğimiz Demok-
rasi Zaferi’mizdir. Ve 15 Temmuz 
gecesi. İşte o gece, demokrasimizi 
asla hainlerin eline bırakamazdık.  15 
Temmuzda vatanımız için şehadete 
yürüyen Aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun 
ömürler dilerim.” dedi. 

‘KAMUDAN LİYAKATI 
KALDIRMASAYDI 15 TEMMUZ’U 

YAŞAMAZDIK’
Kamudan Liyakatı Kaldırmasay-

dı 15 Temmuz’u Yaşamazdık diyen 
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, “18  yıldır FETÖ ile ortaklık 
yapan iktidar aslında kimin FETÖ’cü 
olduğunu çok iyi biliyor. 15 Tem-
muz’da korkunç bir ihanet ile karşı 
karşıya kaldık. Bu ihaneti yapanlar 
devletin içine sızan hainlerdir.  2010 
yılında biz cemaatin KPSS yolsuzlu-
ğunu ortaya çıkardık. Dosyayı o za-
man iktidar yetkililerine de yolladık. 
Savcılıktan bunu deşifre etmelerini 
bekledik. Ama aksine bizim üstü-
müze geldiler. 15 Temmuz ihaneti 
olunca bu hainlerin bütün sınavları 
suiistimal ettiği ortaya çıktı.  Biz yol-
suzluklarını ortaya çıkarttık, onlar üs-
tünü kapattı. Çünkü o zaman ortak-
lardı ve beraber yürüyorlardı. Ama 
ne oldu şimdi? 250 tane vatan evladı 
şehit oldu. FETÖ operasyonu yü-
zünden binlerce masum da mağdur 
edildi. FETÖ pisliğine kim bulaştı ise 
cezasını çekmelidir.  Kamudan Liya-
katı Kaldırmasaydılar 15 Temmuz’u 
Yaşamazdık” ifadelerini kullandı. 

‘15 TEMMUZ İHANETLERİN EN 
BÜYÜĞÜ VE EN ACIMASIZIDIR’
“15 Temmuz darbe girişimi son 

dönemlerde karşı karşıya kaldığımız 
ihanetlerin en büyüğü ve en acıma-
sızdır” diye Saadet Partisi Konya Mil-
letvekili Abdülkadir Karaduman  15 
Temmuz’u gerçek manada anlamak 
sloganlarla, gösterişli kutlamalarla 
değil, 15 Temmuz’dan ders çıkar-
makla mümkün olacağını belirterek, 
şunları kaydetti, “Devletimizi, mille-
timizi, maneviyatımızı hedef alan 15 
Temmuz hain darbe teşebbüsünün 
4. yıldönümünü idrak etmekteyiz. 
Bu darbe girişimi, eşi benzeri az gö-
rülecek bir şekilde büyük bir iman 
ve azim sahibi olan aziz milletimizin 
gayreti ve fedakârlığı ile 15 Temmuz 
gecesi önlenmişti.15 Temmuz darbe 
girişimi son dönemlerde karşı karşı-
ya kaldığımız ihanetlerin en büyüğü 
ve en acımasızıdır. Bu yüzden 15 
Temmuz gecesi milletimiz sadece bir 
darbe girişimini önlememiş, bağım-
sızlığımıza ve irademize konulmak 
istenen ipoteği yırtıp tarihin çöplüğü-
ne atmıştır. Ancak üzülerek ifade et-
meliyim ki; bu darbe girişimi öncesi 
yapılan büyük hatalar, milletimizin15 
Temmuz darbe girişimi ile karşı kar-
şıya kalmasının esas sebebidir. Başta 
sivil bürokraside olmak üzere ticaret-
te, siyasette, yargıda askeriyede, em-
niyette ve diğer kurumlarda ehliyet 
ve liyakate gereken özen gösterilme-
yerek, devlet kadrolarının bir guruba 
teslim edilmesi, bizleri ne yazık ki bu 
sürece götürmüştür.” 

‘15 TEMMUZ’UN SİYASİ 
AYAĞI ARAŞTIRILMALI’

“15 Temmuz’dan  sonra atılması 
gereken en önemli adım, hain darbe 
girişiminin siyasi ayağının çıkarılması 
olmalıydı” diyen Karaduman, sözle-
rini şöyle sürdürdü, “Ancak, anlam 
veremediğimiz bir şekilde 15 Tem-
muz’un siyasi ayağı bugüne kadar hiç 
araştırılmadı. Buna mukabil, bizzat 
darbe girişiminde etkili olma ihtimali 
bile olmayan öğrenci, öğretmen, me-
mur gibi toplum kesimlerinin üzerine 
gidildi ve ciddi mağduriyetler ortaya 
çıktı. Eğer, 15 Temmuz tam manası 
ile bir destana dönüşsün isteniyorsa, 
15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan 
bu adaletsiz tablonun düzeltilmesi el-
zemdir, bu darbenin siyasi ayağı orta-
ya çıkarılmalıdır! Bununla birlikte 15 
Temmuz’u gerçek manada anlamak 
sloganlarla, gösterişli kutlamalarla 
değil, 15 Temmuz’dan ders çıkar-
makla mümkün olacaktır. Bunun en 
önemli şartı da eğitimi milli, ekono-
misi güçlü, yargısı bağımsız kardeş-
lik yurdu bir Türkiye’yi kurmaktır. 
Hiç kimsenin darbeyi aklından bile 
geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi 
ve demokratik dönüşümleri gerçek-
leştirmektir. İnanıyorum ki, birlik ve 
beraberliğimiz tesis edildiği takdirde, 
ne içeriden ne de dışarıdan ülkemi-
ze kastetmek isteyenler asla başarılı 
olamayacaklar, benzer bir teşebbüse 
cesaret bile edemeyeceklerdir. Bu 
duygu ve temenniler ile menfur dar-
be girişimine karşı koyan aziz mille-
timize şükranlarımı sunuyor, tüm 
şehit ve gazilerimizi rahmet ve min-
netle anıyorum. Rabbim milletimize 
bir daha böyle bir gece yaşatmasın!.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Leyla Şahin Usta

Hüsnüye Erdoğan

Esin Kara Fahrettin Yokuş Abdulkadir Karaduman

Ahmet Sorgun Abdullah Ağralı

Gülay Samancı Halil Etyemez
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Konya’da yaşayan 15 Temmuz gazisi Halit Şenel, o kara geceyi gazetemize 
anlattı. Şenel: ‘Allah bir daha o günleri bu ülkeye yaşatmasın.’ diye konuştu

Şenel: Son kalenin 
düşmesine izin vermedik

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
üyesi darbeci askerlerin halka kurşun 
sıktığı kalkışmada, bacağından yara-
lanan Konyalı Halit Şener, 15 Tem-
muz’da yaşadıklarını anlattı.

Konya’da inşaat şirketinde yö-
netici olarak çalışan Halit Şener, 
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe 
teşebbüsünde 5 aylık hamile eşine 
“Birazdan gelirim” diyerek evden 
çıktı.

Konya’da askeri bir hareketlilik 
görmeyince arkadaşlarıyla Ankara’ya 
giden Şener, Genelkurmay Baş-
kanlığının önünde darbecilere karşı 
göğsünü siper etti. Bu sırada asker 
kılığındaki gözü dönmüş FETÖ üyesi 
teröristlerin sıktığı mermiyle ayağın-
dan yaralanan Şener, çevredekilerin 
yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Bacağındaki sinirler kopan, doku 
zedelenmesi oluşan Şener, 1 ay sü-
ren tedavisinin ardından taburcu 
edilerek evine döndü. Tedavi süreci 
halen devam eden kahraman gazi, o 
gün yaşananları ve sonrasını M. Ali 
Elmacı’ya anlattı.

Binlerce insanın Genelkurmay 
Başkanlığının önünde direndiğini, 
kendisinin de orada bulunduğunu 
ifade eden Şener, şunları kaydetti:

“Ankara’ya varınca selaları dinli-
yoruz. O bizi biraz daha gayrete geti-
riyor. Bir taraftan da düşünüyoruz ki; 
Türkiye’de önlenebilmiş darbe yok. 
Bu ahlaksızlara nasıl karşı koyacağız? 
Sonra Cumhurbaşkanımızın davetini 
okuduk  ve anladık ki, durum ger-
çekten sıkıntılı. Birkaç değerlendir-
me yaptık; “Nereye gidelim?” diye. 
Dediler ki “Genelkurmay’da sıkın-
tı var” biz de oraya gitmeye karar 
verdik. Genelkurmay’a vardığımız 
zaman araçlar yolu kapatmış. Biz 
de arabayı park edip yukarıya çıktık. 
Orada ciddi anlamda şehit verildi. 
Orada bekleyen askerlerin silahla-
rı bize doğrultulmuş değildi. ‘Emir 
kuluyuz abi’ diyen askere ‘Allah’ın 
kulu olunur. Suç işliyorsunuz. Halka 
silah mı doğrultacaksınız? Bırakın 
geçelim’ dedim. Sonra sol ayağım 
kaymaya başladı. Hiçbir şey anlama-
dım ve hissetmedim. Yan tarafıma 
doğru düşmeye başladım. Ayağıma 
baktığımda büyük bir et parçasının 
koptuğunu gördüm, kan kaybı baş-
ladığını hissettim. ‘Ölüm anı bu olsa 
gerek’ diye düşündüm. Ruhum san-
ki yavaş yavaş çekilmeye başlıyordu. 
Beni araca doğru götürdüler. Sadece; 

‘Hamile eşim var. Aileme haber et-
meyin’ dediğimi hatırlıyorum. 

“Birbirini tanımayan in-
sanlar kardeş gibiydi”

O gecenin cesare-
tini farklı bir duygu 
olarak niteleyen 
Halit Şener, birbi-
rini hiç tanımayan 
insanlar sanki kar-
deşiymiş, yıllardır 
tanışıyormuş gibi 
hareket ettiler” dedi.

Şener şöyle devam etti: 
“Hiç tanımadığınız insanlar 

sanki anneniz babanız gibi sizi ko-
rumaya çalışıyorlar. Çıkmayın vu-
ruyorlar diyerek bizleri uyarıyor 
ama kendileri de canla-
rını siper etmişler. O 
birlikteliği görme-
liydiniz. Sanki 
yıllardır tanışı-
yormuşçasına 
insanlar bir-
birini kollu-
yor, gözetiyor 
ve korumaya 
çal ışıyordu. 
Ben Konya’dan 
gelmişim kimseyi 
tanımıyorum ama san-
ki herkesle kardeş gibisiniz. 
Enteresan bir bağlılık. Bunların hepsi 
spontane oluşan şeyler.”

Beyin kanaması geçiren babasıy-
la aynı odada kalmış

Şener, birden fazla ameliyat ge-
çirdiğini, uzun süre vücudunun her 
tarafında serum ve kablolar takılı 
halde tedavi gördüğünü belirterek, 
şöyle devam etti:

“İnanılmaz derecede ilaç alı-
yordum. Ameliyatları parça parça 
yaptılar. Çünkü ayağımın yapısı par-
çalanmıştı. Yaralanmam, ailem için 
sıkıntılı bir süreci başlattı. Vurulduk-
tan 15 gün sonra babamın beyninde 
pıhtı attı. Sıkıntıya bağlı beyin kana-
ması geçirdi. Ankara’da babamla 15 
gün yan yana yattık. Annem yanıma 
geldi. Kendisinde bir gariplik vardı 
ama çözemedim. ‘Anne ne oluyor?’ 
dedim. ‘Yok oğlum bir şey’ dedi. Be-
nim gözümden hiç yaş gelmezdi çok 
acı çekmeme rağmen. Bir anda oda-
ma babam geldi, sedyede gördüm. 
Çok kötü bir durumdaydı. Yanıma 
yatırdılar. 15 gün babamla birlikte 
yattık. O da Allah’tan olacak ki; Çok 
şükür babamda kalıcı hiçbir hasar 

meydana gelmedi.”
Damarlarında kuruma sorunu 

olduğunu anımsatan Şener, 
geçtiğimiz kasım ayın-

da tekrar ameliyat 
olduğunu ve teda-
visinin sürdüğünü 
dile getirdi.

“Millet son 
kalenin düşmesi-
ne izin vermedi”

15 Temmuz’da 
milletin çok büyük 

bir badire atlattığını ak-
taran Şener, konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “Halitler, Ahmetler ve 
Mehmetler o kadar önemli değil. 

Sadece bu millet değil, bu üm-
met çok büyük bir badi-

re atlattı. Bunu Mı-
sır’da başardılar 

ama Türkiye’de 
başaramadı-
lar. Bugün 
baktığımızda 
İslam’ın son 
kalelerinden 
biri Türki-

ye’dir. Bu mil-
let son kalenin 

düşmesine izin 
vermedi. Bundan son-

ra kimsenin darbe yapmaya 
cesaret edebileceğini düşünmüyo-
rum. Bugün olsa tereddüt etmeden 
yine çıkarım ama bu sefer sivil olarak 
bedenimi siper ederek değil, onları 
cezalandıracak şekilde çıkarım. İna-
nıyorum ki bu millet de aynı şekilde 
çıkar. Her şerde bir hayır vardır. Bu, 
millet açısından bir güven tazeleme 
günüydü. Özgüven kazandık.”

Şener, yaşadıklarının ardından 
müjdeli haberi aldığını ve erkek ço-
cuğunun dünyaya geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Konya ziyaretinde ken-
disini de davet ettiği programda, 
çocuğuna isim koymak üzere izin 
istediğini belirterek, “Eşi Emine Ha-
nım’a dönerek, ‘Ali Tahir’leri ikileye-
lim mi?’ diye sordu. Bizden nezake-
ten izin istedi. Çok nazik bir insan. 
Allah başımızdan eksik etmesin. Biz 
de oğlumuza ‘Ali Tahir’ ismini ver-
dik. Oğlum şu anda 3,5 yaşında ve 
evimizin neşesi.” ifadelerini kullandı.

“Devlet bizleri hep sahiplendi”
Cumhurbaşkanımız ve devlet 

büyüklerimiz bizi hiç yalnız bırakma-
dı diyen Halit Şener şunları söyledi:

“Biz, vatanımız, milletimiz, dev-
letimiz ve yöneticilerimiz için o gece 
sokağa çıktık. O yüzden hiç kimsenin 
birşey yapmasına gerek yok. Biz, Al-
lah rızası için sokağa çıktık. Canımızı 
ortaya koyduk. Biz bu devletin ferdiy-
sek nasıl ki Cumhurbaşkanımız nor-
mal bir vatandaş gibi sahaya indiyse 
en önde gitmek de bizim vazifemiz. 
Cumhurbaşkanımızdan da yetkilile-
rimizden de Allah razı olsun, bizi hiç 
yalnız bırakmadılar. Ben Ankara’da 
da söyledim, Konya’da ziyarete gel-
diklerinde de söyledim. Gelmenize 
gerek yok. Çünkü hain darbe girişi-
min ilk günlerinde devletimize sa-
hip çıkılması gerekiyordu. İnsanları 
avutma zamanı değildi. Ama başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere devlet yetkililerimiz bizi hiç 
yalnız bırakmadı. Bu ülkenin her fer-
di bu ülke için fedakârlık yapmak zo-
rundadır. Hem de önünü ve sonunu 
düşünmeden fedakârlık yapmak zo-
rundadır. Şu bilinmelidir ki; bu ülke 
hiçbir şehidini de gazisini de yalnız 
bırakmaz, bırakmadı da. 15 Tem-
muz’un kahramanı bu aziz millettir. 
Normalde şehit sayımız 250, gazi 
sayımız ise 2700 civarındadır ama 
darbeyi önleyen milyonlardır. Yani 
gerçek kahramanlar bu aziz millettir. 
Biz Cumhurbaşkanımızdan da devle-
timizden de milletimizden de razıyız. 
Bizim devletimiz güçlü olsun, şanlı 
bayrağımız gururla dalgalansın. Bu 
bizim için en büyük şereftir.”

“Gençlere önyargılı yaklaşmışız”
Gençlerin bu ülke için canını 

seve seve ortaya koyduklarını belir-
ten Halit Şener,ailelere de bir tavsi-
yede bulunarak onları idealist yetiş-
tirmelerini istedi.

15 Temmuz Gazisi Halit Şener 
konuşmasına şöyle devam etti: “Git-
tiğim konferanslarda gençlere dedim 
ki; Ben sizden özür diliyorum. Çün-
kü size karşı önyargımız vardı. Ama 
gördük ki, o gece siz Allah Allah ni-
dalarıyla kurşunlara bedeninizi siper 
ettiniz. Aileler için önemli olan şey, 
evlatlarını idealist yetiştirebilmesidir. 
Son dönemlerde çok dünyevileştik. 
Bundan ziyade gençleri geleceğe ha-
zırlarken biraz daha idealist davrana-
rak yetiştirmemiz gerekiyor.  İdealle-
ri devletlerine hizmet olsun. Daha iyi 
maaş kaygısı yerine ben bu devlete, 
millete ümmete nasıl hizmet edebi-
lirim? Kaygısı gütmelidir.”
n MEHMET ALİ ELMACI

Hiç kimsenin 
bize birşey yapmasına 

gerek yok. Biz, 
Allah rızası için sokağa 

çıktık. Canımızı ortaya 
koyduk.

“

“

Oğlunun adını Erdoğan
koydu
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‘Aksi görüşü bağımsızlık ihlali olarak görürüz’
Konya’da, Memur-Sen Şubesi 

öncülüğünde bir araya gelen sivil 
toplum kuruluşları ve vatandaşlar, 
Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden 
cami olarak ibadete açılması dola-
yısıyla “şükür namazı” kıldı. Sultan 
Selim Camii’nde akşam  namazına 
müteakip kılınan şükür namazına 
Memur-Sen Konya İl Temsilcisi ve 
Eğitim Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Nazif Karlıer’in yanı sıra; 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Me-
mur-Sen İl yönetimi ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Akşam namazının 
ardından kılınan şükür namazın-
dan sonra Kur’an tilaveti okundu. 
Daha sonra ise konuşma törenine 
geçildi. Namazdan sonra Mevlana 
Meydanı’nda Ayasofya’nın ibate 
açılmasıyla ilgili olarak konuşma 
yapan Memur-Sen Konya İl Tem-
silcisi Nazif Karlıer, Türkiye’nin bü-
yük bir utançtan kurtulduğunu dile 
getirdi. 

Türkiye’nin egemenlik hakla-
rını kullanarak Ayasofya’yı ibadete 
açtığını ifade eden Karlıer, “Danış-
tay Ayasofya’nın camiden müzeye 
dönüştürülmesini sağlayan 1934 
tarihli bakanlar kurulu düzenleme-
sini iptal etmiştir. Cumhurbaşkan-
lığı düzenlemesi ile Ayasofya’nın 

yeniden cami olarak hizmete açıl-
ması sağlanmış. Böylece Ayasofya 
86 yıl aradan sonra yeniden Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın vakfiye-
sinde belirttiği şekilde cami olarak 
hizmet vermeye başlamıştır. Bu 
kararın milletimize, ümmete ve 
tüm insanlığa hayırlı olmasını di-

liyoruz.  24 Temmuz Cuma günü 
Cuma namazı ile Ayasofya ibadete 
açılacaktır. Ülkemizin yargı ve yü-
rütme organları tarafından alınan 
Ayasofya kararına saygılı olmaya 
davet ediyoruz. Yeni bir düzenleme 
ile Ayasofya’nın ibadete  açılıyor ol-
ması, ülkemizin egemenlik hakkı-

nın gereğidir. Bu konuda aksi görüş 
belirtmeyi bağımsızlığımızın ihlali 
olarak kabul ederiz. Türkiye ola-
rak nasıl diğer  ülkelerdeki ibadet 
mekanları ile ilgili tasarruflara ka-
rışmıyorsak, diğer devletlerden de 
aynı anlayışı bekliyoruz. Bu kararın 
arkasında duran tüm siyasi partile-

re ve liderlerine, sivil toplum kuru-
luşlarına milletimize teşekkür edi-
yoruz” dedi. “Ayasofya’nın dirilişi 
Müslümanların Fetret devrinden 
çıkışı olacaktır” diyen Karlıer, son 
olarak şunları kaydetti:  “Cumhur-
başkanımızın söylemiyle Ayasof-
ya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın öz-
gürlüğe kavuşmasının habercisidir. 
Ayasofya’nın dirilişi Müslümanla-
rın Fetret devrinden çıkışı olacaktır. 
Ayasofya’nın dirilişi ecdadın tama-
mına vefamızın gereğidir. Ayasof-
ya’nın dirilişi Fatih’in fetih ruhunu 
şad etmektir. Ayasofya’nın dirilişi 
insanlığın özlemle beklediği temeli 
adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kar-
deşlik olan medeniyet güneşimizin 
yeniden yükselişinin sembolüdür. 
Ayasofya’nın açılışı değerlerimize 
yapılan hoyratça saldırılara veril-
miş en güzel cevaptır. Bir kez daha 
Ayasofya’nın yeniden camiye dö-
nüşmesini sağlayan yargı kararı ve 
Cumhurbaşkanlığı düzenlemesinin 
hayırlı olmasını diliyorum.” Konuş-
maların ardından Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı dua 
ile program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da bazı ilçelerin 
kaymakamları değişti 

Resmi Gazete’de yayımla-
nan Mülki İdare Amirleri Atama 
Kararnamesi ile 427 mülki idare 
amirinin görev yerleri değiştirildi. 
Buna göre Konya’dan da bazı ilçe 
kaymakamlarının görev yerleri 
değişti

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, 2020 yılı Mülki İda-
re Amirleri Atama Kararnamesi 
ile bulundukları yerlerde görev 
sürelerini tamamlayan ve hizmet 
veya mazeretleri gereğince ka-
rarname kapsamına alınan 427 
mülki idare amirinin görev yerle-
rinin, liyakat ve kıdemleri dikkate 
alınarak değiştirildiği belirtildi. 
Buna göre, Bakanlık merkezinde 
görevli 20 mülki idare amirinin 
görev yeri değiştirilirken 5 kay-
makam ve 3 vali yardımcısı mer-
kez teşkilatında değişik görev-
lere getirildi. Bakanlığın merkez 
teşkilatında görev yapan 5 mülki 
idare amirinin ise vali yardımcı-
lığı ve kaymakamlığa atamaları 
yapıldı. Kararname ile geçen dö-
nemde de yapılan uygulama ile 
vali yardımcılarının kaymakamlık 
görevine atanmalarına devam 
edildi. Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerindeki atamaya tabi 
tüm ilçelere kaymakam ataması 
gerçekleştirilirken bu bölgelerde 

tayine tabi olan vali yardımcıları, 
kaymakamlar ve özellikle kay-
yumluk görevi icra edenlerden 
daha üst görevlerde değerlen-
dirildi. İşte Konya’ya gelenler ve 
Konya’dan gidenler: Ereğli Kay-
makamı Hayrettin Çiftçi Samsun 
Tepeköy kaymakamlığına, Cihan-
beyli Kaymakamı Mustafa Kutlu 
Sakarya Gevye Kaymakamlığına, 
Ereğli Kaymakamlığına Samsun 
Tepeköy Kaymakamı Edip Ça-
kıcı, Bozkır Kaymakamı Oltan 
Bayraktar, Kayseri Felahiye Kay-
makamlığına, Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, Kas-
tamonu Pınarbaşı Kaymakam-
lığına, Derebucak Kaymakamı 
Coşkun Doğan, Şanlıurfa Hilvan 
Kaymakamlığına, Ahırlı Kayma-
kamı Kadir Yurdagül Hatay Has-
sa Kaymakamlığına, Konya Vali 
Yardımcılığına Antalya Elmalı 
Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt,  
Bilecik Vali Yardımcılığına Ilgın 
Kaymakamı Yunus Fatih Kadi-
roğlu,  Konya Vali Yardımcılığına 
Kırşehir Mucur Kaymakamı Kaya 
Çelik,  Cihanbeyli Kaymakamlığı-
na Bayburt Vali Yardımcısı Kemal 
Karadağ,  Konya Valiliği Hukuk 
Müşavirliğine Denizli Valiliği Hu-
kuk Müşaviri Vefa Kaya atandı.
n HABER MERKEZİ-AA

Kulu ilçesinde bilgisayar gü-
venlik sistemleri mağazasına giren 
iki kadından birinin iş yeri sahibini 
oyaladığı diğerinin de rafta bulanan 
flash belleği çaldığı anlar güvenlik 
kamerası tarafından görüntülendi. 
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Cad-
desi Geçit Sokak üzerinde bulunan 
bilgisayar güvenlik sistemleri ma-
ğazasına gelen kimliği belirleneme-
yen 2 kadından biri, iş yeri sahibine 
fotoğraf makinesi kablosu sorarak 
oyalarken, diğeri ise raflarda bulu-
nan malzemeleri kontrol etmeye 
başladı. Sırayla iş yeri sahibinin dik-
katini çeşitli malzemelerin fiyatını 
sorarak dağıtmaya çalışan kadın-
lardan biri bu sırada rafta bulunan 
bir flash belleği alarak inceler gibi 

yapıp çantasına attı. Hırsızlık şüp-
helisi kadın, tekrar raftan başka bir 

flash belleği alarak diğer kadın ta-
rafından oyalanan iş yeri sahibine 

onun ne işe yaradığını sorduktan 
sonar yerine bıraktı. Dikkat çekme-
mek için iş yeri sahibine bir kaç şey 
daha sorduktan sonra hırsızlık şüp-
helisi iki kadın, iş yerinden ayrılarak 
kayıplara karıştı. Kadınların duru-
mundan şüphelenen iş yeri sahibi 
Hasan Şevket Durmaz, güvenlik 
kameralarını incelediğinde hırsız-
lık olayını fark etti. Polise şikayette 
bulunan iş yeri sahibi Hasan Şevket 
Durmaz, yaşadığı hırsızlık olayının 
ikinci kez başına geldiğini söyleye-
rek, başkalarının zarar görmemesi 
için şüphelilerin bir an önce yaka-
lanmasını istedi. Güvenlik kamera-
sı kayıtlarından yola çıkan polis, hır-
sızlık şüphelisi 2 kadını yakalamak 
için çalışma başlattı. n İHA

Polis başmüfettişliğinden Tekirdağ’a emniyet müdürü olarak atanan ve şu an Konya Emniyet Müdürü olan Mustafa Aydın 
ve mesai arkadaşları, Iğdır’da gözaltına alınan bir ‘kripto askerin’ anlattıklarıyla örgütün ilk mahrem yapısını deşifre etti

FETÖ’nün ankesörünü
Aydın ve ekibi deşifre etti

FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminin ardın-
dan prensip edindiği gizlilik ilkesi, 
gözaltına alınan bir mahrem askerin 
itiraflarıyla başlanan “ankesör” ope-
rasyonlarıyla açığa çıkarıldı.

Hain darbe girişiminin ardından 
FETÖ mensubu kişileri yakalamak 
için düğmeye basan emniyet teşki-
latı, bir yandan da darbe girişimini 
gerçekleştiren üst düzey kişilerin ör-
güt içerindeki konum ve mevkilerini 
araştırmaya başladı.

O dönemde, polis başmüfettişli-
ğinden Tekirdağ’a emniyet müdürü 
olarak atanan ve şu an Konya Emni-
yet Müdürü olan Mustafa Aydın ve 
mesai arkadaşları, Iğdır’da gözaltına 
alınan bir “kripto askerin” anlattık-
larıyla örgütün ilk mahrem yapısını 
deşifre etti.

Tekirdağ merkezli yürütülen ve 
15 kişinin gözaltına alınmasıyla baş-
layan ilk ankesör operasyonu, daha 
sonra 76 ile yayıldı. FETÖ’nün kılcal 
damarlarına inen yolu açan bu ope-
rasyonlar sayesinde, yaklaşık 20 bin 
FETÖ’cü kripto asker tespit edildi. 
Bunun yanı sıra binlerce mahrem 
imam da açığa çıktı.

Emniyet Müdürü Aydın, 17-25 
Aralık sürecinde, FETÖ’nün emni-
yet içerisindeki elemanlarının deşif-
re edilmesi için polis başmüfettişi 
olarak görev yapığını söyledi. Bu 
süre içerisinde, emniyet teşkilatına 
sızmış olan örgüt mensuplarının te-
mizlenmesi için büyük bir çalışma 
başlattıklarını ifade eden Aydın, 14 
Temmuz 2016’ya kadar da emni-
yetteki FETÖ’cülerin büyük kısmını 
tespit ettiklerini dile getirdi. 

Aydın, darbe girişimimin ardın-
dan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü 
görevine atandığını, hain darbe giri-
şiminde büyük başarılara imza atan 
emniyet teşkilatının daha sonraki 
günlerde ise örgütle ilgili bilinmeyen 
konuları çözme gayretine giriştiğini 

anlattı.
KRİPTO ASKERİN İTİRAFLARI

 ‘GİZLİLİĞİ’ DEŞİFRE ETTİ
O dönemde, bir yandan örgütün 

gizli yapılanmasını deşifre etmeye 
çalışırken bir yandan da darbe te-
şebbüsünü gerçekleştiren FETÖ’cü-
lerin, örgüt içerisindeki konumla-
rını anlamaya çalıştıklarını aktaran 
Aydın, “Cumhuriyet tarihinin en 
hain örgütünün, bu milletin göz 
bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 
yapılanmasını çözmeye çalışırken, 
Iğdır’da bir ‘kripto asker’ gözaltına 
alındı. Bu FETÖ’cü askerin itirafla-
rıyla, örgütün askeri hücre yapılan-
ması ilk olarak çözülmeye başlandı. 
İsmine ‘ankesör yapılanması’ dedi-
ğimiz çözülme de bu sayede başla-
mış oldu.” ifadelerini kullandı.

Aydın, FETÖ’nün gizli haber-
leşme yapısının, en fazla 6 kişiden 
sorumlu bir “mahrem imam” tara-
fından, bulunduğu şehirdeki büfe, 
lokanta, bakkal veya benzinlikteki 

sabit hatlardan, Türk Silahlı Kuv-
vetlerindeki üyelerinden yalnızca bir 
kişiyi arayarak yürüttüğü bir haber-
leşme olduğunu belirtti.

İLK ‘MAHREM İMAMA’ DA 
ANKESÖR SAYESİNDE ULAŞILDI
Aydın örgütün bu gizli haber-

leşme tekniği üzerinde yaptıkları 
ayrıntılı çalışma neticesinde, ilginç 
bulgulara ulaştıklarını vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Örgütteki mah-
rem imamlardan birisinin, aynı sa-
bit hattan iki askeri aradığını tespit 
ettik. Bu kişilerin iletişim kayıtlarını 
incelememizin ardından, ‘mahrem 
imam’ diye tabir edilen kişiye ilk ola-
rak bu sayede ulaştık. 

FETÖ’nün ‘kocaman’ olarak ha-
yal etiğimiz mahrem abisinin, 30’lu 
yaşlardaki bir öğretmen olduğunu 
gördük. Bu öğretmenden emir alan 
5 veya 6 kripto askerin, verilen di-
rektiflerle hareket ettiğini ve daha 
büyük gruplar oluşturulduğunu tes-
pit ederek en mahrem sorumluya 

kadar ulaştık.”
ANKESÖR OPERASYONLARIYLA 

YAKLAŞIK 20 BİN FETÖ’CÜ ASKER 
DEŞİFRE EDİLDİ

Aydın, örgütün ankesör yapılan-
masının çözümünün, örgütün aske-
ri oluşumunun deşifre edilmesinde 
büyük rol oynadığını aktardı. İlk ola-
rak Tekirdağ merkezli yürütülmeye 
başlanan “ankesör” operasyonunun 
76 ile yayıldığını hatırlatan Aydın, 
şöyle devam etti: “Şu anda gelinen 
noktada, mahrem abileri tarafından 
sabit hatlardan aranan yaklaşık 20 
bin FETÖ’cü kripto asker deşifre edi-
lerek yakalanmıştır. 

Bu kişilerin yakalanan mahrem 
abilerini de sayarsak, sayı çok daha 
fazladır. Kripto yapılanmanın çö-
zülmesini sağlayan en büyük etken 
‘ankesör yapılanması’ dediğimiz çö-
zümdür. Bu da geçtiğimiz aylarda 
Yargıtay tarafından, ‘mahrem’ yapı-
lanmada göz önünde bulundurulan 
en büyük delil konumundadır.” n AA

Flash bellek hırsızlığı kamerada
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Konya 5 üniversitesi ile adeta bir 
üniversite şehri. Konya tarım başta ol-
mak üzere sanayi, turizm gibi birçok 
alanın yanında üniversite şehri olma 
özelliği de taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda 
2 milyon 433 bin 219 üniversite öğrenci 
adayı Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı (YKS) sınavları kapsamında Temel 
Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik 
Testleri (AYT) oturumlar ile sınavlar 
gerçekleşti. Bu yıl üniversite sınavının 
bir kısmına adaylar dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs gölgesinde hazırlandı 
ve koronavirüs gölgesinde sınavlara ka-
tıldı. Ben de hem ortamı görmek, hem 
de öğrencilerin psikolojisini tahlil etmek 
amacıyla AYT oturumuna katıldım. Mu-
halefet ne kadar eleştirse de ÖSYM’nin 
sınav için tüm önlemleri aldığına şahit 
oldum. ÖSYM öğrencilerin maskesini, 
dezenfektanını, kalemini ve silgisi hatta 
şekerini de unutmamış. Sınav arama 
noktasında geçerken polisimiz sınava 
güneş gözlüğünü alamayacağını ifade 
etti. Ben de çevrede bulunan bir esna-
fa gözlüğümü emanet ederek sınava 
girdim. Normal gözlük ile sınava rahat 
bir şekilde giriyor da, güneş gözlüğü ile 
neden girilemiyor? Umarım bu sorunun 

cevabını bir yetkili açıklar. 
Sınav sonuçlarının ÖSYM tarafın-

dan 28 Temmuz’da açıklanması bek-
leniliyor. Umarım her üniversite adayı 
sınavdan istediği sonucu alabilir. Konya 
olarak üniversitelerimize ve Konya’yı 
yöneten yöneticilerimize büyük görevler 
düşüyor. Bu dönemde Konya dışında 
yaşayan öğrencilerin Konya’yı tercih 
etmeleri konusunda tüm çalışmalara 
imza atılmalı. Özellikle üniversite öğren-
cilerin yoğun olarak kullanıldığı sosyal 
medya adreslerinde Konya ve üniver-
siteleri hakkında tanıtım çalışmalarına 
ağırlık verilmeli. Bu konuda şehrimizi 
yönetenlerin de bu doğrultuda çalışma 
yapması gerektiğine inanıyorum Konya 
ve ilçelerinde bulunan fakülteler, Meslek 
Yüksek Okulları o bölgenin kalkınması 
için oldukça önemli.  

Konya, çoğunluğu şehir merkezin-
de bulunan yurtlar ve stüdyo dairelerle 
öğrenciler için oldukça ekonomik ve çok 
çeşitli yerleşim imkânları sunmaktadır. 
Beş üniversite ile genç nüfusa sahip ol-
ması, gelişmiş bir şehir olan Konya’nın 
canlı bir sosyal yaşama sahip olmasına 
katkı sağlamaktadır. İç Anadolu Böl-
gesi’nde olması sebebiyle Türkiye’nin 

her yerinden de kolaylıkla 
ulaşılabilen bir şehir olan 
Konya, havaalanıyla ve hızlı 
tren teknolojisiyle birlikte 
Türkiye’nin dört bir yanıyla 
sürekli etkileşim içindedir. 
Oldukça genç bir nüfusa 
sahip olan Konya, modern 
alışveriş merkezleri, res-
toranlar, kafeler, sinema, 
tiyatro, spor ve müzik et-
kinliklerinin yanında çeşitli 
sanat ve hobi kursları ile de yeni öğren-
cileri için âdeta bir cazibe merkezi.

Anadolu’nun tam kalbinde olan 
Konya, aynı zamanda göller hariç 
38.873 kilometrekare yüzölçümü ile 
Türkiye’nin en büyük şehridir. Konumu 
ve yüksek hızlı tren imkânı itibarıyla Es-
kişehir, Ankara, İstanbul gibi illerle doğ-
rudan bağlantı içinde bulunmaktadır. 
Ayrıca Konya; Ankara, Eskişehir, Antal-
ya, Aksaray, Niğde, Mersin, Karaman, 
Isparta ve Afyon’a da komşudur. En 
güvenli iller sıralamasında ilk sıralarda 
gelen Konya, ailelerin çocuklarını içleri 

rahat bir şekilde gön-
derebileceği illerden de 
biri olma özelliğindedir. 
Ayrıca işsizlik oranının 
en düşük olduğu illerden 
biri olan Konya, güçlü 
bir istihdam kapasitesine 
sahiptir.

Konya’da bulunan 
üniversitelerimizi tanı-
yacak olursak bugün 
bünyesinde 23 fakülte, 

6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek 
yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı 
bulunan Selçuk Üniversitesi, 70.000’i 
aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük 
eğitim kuruları arasında yer alıyor. Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde 
20 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 26 
araştırma merkezi, 4 enstitü, yabancı 
diller yüksekokulu, Türk Müziği Konser-
vatuvarı ile 8 koordinatörlük bulunmak-
tadır. Halen 25 bin 454’ü lisans, 2 bin 
872’si ön lisans, 5 bin 664’ü lisansüstü 
ve bin 181’i pedagojik formasyonda 
olmak üzere 35 bin 171 öğrencisi, bin 

909 öğretim elemanı ve bin 149 idari 
personeli ile eğitim hayatını nitelikli 
bir şekilde sürdürmekte. Konya Tek-
nik Üniversitesi’nin kuruluşuyla Sel-

çuk Üniversitesi bünyesinde bulunan 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
üniversitemize bağlanmış olup bugün 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmak 
üzere yaklaşık bilim, tasarım ve teknoloji 
üretilmesine öncülük etme misyonuyla 
öğretim faaliyetlerine devam ediyor. 
Öğrenci Sayısı:  8 bin 160 Lisans, 3 bin 
727 Ön Lisans, Bin 635 Lisansüstü ol-
mak üzere toplam 13 bin 552 öğrenci 
Akademik Personel Sayısı:  81 Profesör, 
44 Doçent,  110 Dr. Öğretim üyesi,  142 
Arş. Gör.  60 Öğr. Gör. olmak üzere top-
lam 438 akademik personeli, 214 idari 
personeli bulunmakta. 

KTO Karatay Üniversitesi 2010 yı-
lında 3 fakülte ile eğitim öğretime baş-
lamış olup bugün itibariyle 6 fakülte, 3 
yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 
enstitü ile ön lisans, lisans ve lisansüstü 
eğitim vermektedir. 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında üniversitemizin toplam 
öğrenci sayısı yaklaşık 8.500’dür. Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi 2013 yılında 
kurulmuş olup 2015-2016 eğitim öğre-
tim döneminde ilk öğrencilerini almıştır. 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ta-
rım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi olmak üzere 
3 Fakültede 11 programda Lisans düze-
yinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen 
Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 ensti-
tüde 8 programda Lisansüstü düzeyde 
eğitim vermektedir. 

YÖK 2019 raporuna göre Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğretim 
üyesi başına düşen 7 öğrenci ile Türki-
ye’deki vakıf üniversiteleri arasında 2’nci 
sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en 
geniş burs olanaklarına sahip üniversi-
telerinden biri olan Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi öğrencilerine iş garantisi, 
6.000 TL’ye varan aylık nakit burs, üc-
retsiz çift anadal, yurtdışında yüksek li-
sans gibi daha birçok imkân sağlamak-
tadır.  Konya’yı ve üniversiteleri tanıtma 
konusunda başta üniversitelerimizin 
kıymetli rektörlerine ve kurumsal ileti-
şim koordinatörlerine büyük görevler 
düşüyor.

TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE AÇIK MEKTUP

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Şehir genelinde birçok projenin hayata geçirilmekte olduklarına dikkat çeken Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın geleceğine yatırım yaptıklarını belirtti 

‘Geleceğe yatırım yapıyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir-
deki yerel ve ulusal basın kuruluş-
larının temsilcileriyle sosyal mesafe 
ve maske kuralları çerçevesinde bir 
araya geldi.Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezindeki top-
lantıya pandemi sürecinde Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak yap-
tıkları çalışmaları anlatarak başla-
yan Başkan Altay, bugüne kadar 
10 binin üzerinde bina, merkez ve 
toplu kullanılan alanların dezenfek-
siyonunu tamamladıklarını söyledi. 
Toplu ulaşımda kullanılan otobüs-
ler, tramvaylar ve ilçelerde kulla-
nılan araçları günlük dezenfekte 
etmeye devam ettiklerini paylaşan 
Başkan Altay, “Bir süre camileri-
mizden ayrı kalmıştık. Camilerimi-
zin açılmasıyla birlikte yüzbinlerce 
tek kullanımlık seccade, tüm cami-
lerimize el dezenfektanları, hoca-
larımız için gerekli dezenfeksiyon 
malzemeleri teslim edildi. Böylece 
vatandaşımızın da huzur içinde iba-
detini gerçekleştirmesini arzu edi-
yoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak ilçelerimizle koordineli şekil-
de özellikle vatandaşımızın toplu 
olarak kullandığı alanlarda yoğun 
şekilde dezenfeksiyon işlemlerine 
kesintisiz devam ediyoruz.” diye 
konuştu.

‘VATANDAŞLARIMIZA EL 
UZATMAYA DEVAM ETTİK’

Pandemi süresince ve sonra-
sında Büyükşehir Belediyesi olarak 
sosyal yardımları artırdıklarına dik-
kat çeken Başkan Altay, “ Yaşanan 
pandemi sebebi ile belediyemize 
yoğun bir şekilde sosyal yardım 
talebinde bulunuldu. Bizler de bu-
güne kadar belediyemizden yardım 
talep eden hiç kimseyi geri çevir-
medik. Bunları iki gruba ayırıyoruz.  
Belediyeler bazında Türkiye’nin en 
geniş sosyal destek paketini hayata 
geçirdik. El uzatmadığımız hiçbir 
hemşerimiz kalmadı.Sivil toplum 
kuruluşlarımızla birlikte 24 bin 543 
hemşerimize destek olduk.Sosyal 
Kart ile sürekli yardım alan 49 bin 
349 hemşerimizin limitlerini yüzde 
300 artırdık.Zor dönemde toplam 
60.360 ailemizden 229.038 hem-
şerimize 18 milyon 133 bin 154 TL 
destek olduk.Pandemi sürecinde 
201 bin 460 hemşerimize sosyal 
destek sağladık.Belediyemizden 
eğitim yardımı alan ilkokuldan lise-
ye kadar 18.000 öğrencimizin aylık 
eğitim yardımlarını bu süreçte he-
saplarına yatırmaya devam ettik” 
şeklinde konuştu.

‘SU FİYATLARI 2019 
RAKAMLARINA ÇEKİLDİ’

Pandemi süresince vatandaş-
ların mağdur olmaması adına su 
fiyatlarını 2019 rakamlarına çektik-
lerine dikkat çeken Başkan Altay, 
“Bu sıkıntılı süreçte vatandaşla-
rımızın ve esnafımızın bu süreçte 
mağdur olmaması için su fiyatlarını 
2019 rakamlarına geri çektik.  2019 
yılındaki fiyatlarla, uygulamanın 
tahakkuk oranlarını çarptığımızda 
aylık 5 milyon lira gibi bir indirim 
yapmış oluyoruz ve bu da yıllık 60 

milyon liralık hemşerilerimize bir 
destek demektir. Konya Büyükşe-
hir olarak aslında hemşehrilerimi-
ze pandemiden dolayı 60 milyon 
liralık ilave bir destekte bulunmuş 
oluyoruz. Son günlerde gündeme 
gelen su faturaları ile ilgili konuya 
da açıklık getirmek isterim: Evde 
kalındığı için ve koronavirüsün 
etkisiyle evlerimizdeki su kullanı-
mında bir artış oldu. Virüse yönelik 
tedbirler nedeniyle faturalar Nisan 
ve Mayıs aylarında tahmini okuma 
ile bir önceki yılın aynı ayındaki 
kullanımına göre belirlendi. Yani, 
kullanım arttı ama faturalar daha 
az kullanıma göre tahmini olarak 
gönderildi. Haziran ayında normal 
okuma gerçekleşince, hem su kul-
lanımının artması hem de Nisan ve 
Mayıs aylarında fatura edilmeyen 
kullanımın ilave edilmesiyle iki katı 
fatura gelmiş gibi bir algı oluştu. Bir 
sorun varsa vatandaşlarımız gelsin 
düzeltelim, kimse endişe etmesin. 
Bırakın 1 metreküp suyu, 1 litre su 
fazla para almak gibi bir derdimiz 
yok.” diye konuştu.

ALAADDİN CEPHE
 SAĞLIKLAŞTIRMASI 

DEVAM EDİYOR
Alaaddin Tepesi çevresindeki 

iş yerlerinin dış cephelerini tarihi 
dokuya uygun hale getirme çalış-
malarını yeni normalle sürecinde 
yeniden başladıklarına dikkat çe-
ken Başkan Altay, “Alaaddin Te-
pesi çevresindeki iş yerlerinin dış 
cephelerini tarihi dokuya uygun 
hale getirme çalışmalarımız, yeni 
normalle sürecinde yeniden başla-
dı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
koordinasyonunda İller Bankası 
hibeyle yürüttüğümüz çalışmanın 
ilk etabında 12 binada 60 bağım-
sız bölümü yapıyoruz. İkinci etapta 

40 binanın cephe rehabilitasyonu 
yapılacak. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’a hem bu pro-
jeye hem de tüm Konya projelerine 
verdiği destek için teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum ile Konya’da çok güzel 
projeleri hayata geçirdiklerinin altı-
nı çizen Başkan Altay, “Bisiklet yol-
larından Millet Bahçelerine, sosyal 
tesislerden sokak sağlıklaştırma-
larına kadar birçok projeyi birlikte 
yürütüyoruz. Millet Bahçesinde sü-
reç tamamlanmak üzere, inşallah 
inşaatına 1 ay içinde başlanacak. 
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki 
dönüşümleri de birlikte yürütüyo-
ruz. Bu dönem Konya sandıkta ver-
diği desteği masada kazanıyor. Eski 
Sanayinin taşınması, sosyal konut-
lar, Beyşehir Gölü’nün temizliğine 
kadar birçok projeye destek veriyor. 
Sayın Bakanımıza Konya’nın tüm 
projelerine verdiği destekten dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

TARIMSAL DESTEKLER
Geçtiğimiz günlerde, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

canlı bağlantı ile katıldığı Konya 
Ovası için önemli bir projenin açı-
lışını gerçekleştirdiklerini hatırlata-
rak konuşmasına devam eden Baş-
kan Altay şunları kaydetti: “Konya 
Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım 
Sulamaları hizmete girdi. Özellikle 
pandemi sürecinde gördük ki, iki 
şey hayati önemli. Birincisi sağlık, 
ikincisi tarım ve gıda üretimi. Kon-
ya bu manada Türkiye’nin adeta 
sigortası. Çünkü birçok ürünü Tür-
kiye’de ilk sırada Konya üretiyor. 
Çiftçimiz üretiyor. Üretmesi için 
ihtiyaç olan şey de Konya Ovası’n-
da. Biz de suyu getirmek için Devlet 
Su İşlerimiz, KOP İdaremizle yoğun 
şekilde çaba sarf ediyoruz. İnşal-
lah bu projelerin devamı gelecek. 
Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte 
önemli bir atılım içerisindeyiz. Çift-
çimize çok yoğun bir destek veriyo-
ruz. Konya üretecek, Türkiye doya-
cak. Konya üretecek, Konyalı çiftçi 
kazanacak. Bunun için KOP ile bir-
likte 255 milyon liralık yatırım ger-
çekleştirdik. Şu an itibariyle çiftçile-
rimize yüzde 50 hibe destekli fide 
desteği vermek için süreç devam 
ediyor. Artık bölgeyi çok iyi tanıyo-
ruz ve bölgesel desteklere başladık. 
Bir taraftan çilek desteği verirken 
bir taraftan asma desteği veriyo-
ruz. Küçükbaş hayvanlar için çadır 
desteğinde bulunuyoruz. Amacımız 
kırsalda yaşayan çiftçimizin cebine 
daha çok para girmesi. Bunun için 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
her zaman çiftçimizin yanındayız. 
Ürün çeşitliliğimizi artırmayı arzu 
ediyoruz. Hüyük’te çilekte çok bü-
yük bir başarı elde ettik. Yine Ha-
dim, Taşkent bölgesine kirazda bü-
yük başarı var. Şimdi Güneysınır’da 
lavantayla ilgili bir çalışma yürütü-
yoruz. Güneysınır’daki denemeler 

iyi gidiyor. İnşallah lavantayı bir 
marka haline dönüştürmeyi istiyo-
ruz.”

 ‘YOLLARIMIZIN STANDATLARINI 
GELİŞTİRİYORUZ’

Büyükşehir Belediyesi olarak 
31 ilçemizdeki mahalle yollarında 
standardı yükseltmeye devam et-
tiklerine dikkat çeken Başkan Al-
tay, 6,5 yılda özellikle kırsalda cid-
di çalışma yürüttük. 19 ilçemizde 
55 milyon bedelle 300 kilometre 
mahalle yolunun yapımı devam 
ediyor. Yollarımızın standartlarını 
geliştiriyoruz. Konya’nın başkent 
oluşunun 623 yılını kutladık. İstan-
bul’dan sonra Anadolu’da en fazla 
uzun süreli başkentlik yapan şehir 
Konya’dır. “

AYASOFYA’NIN 
İBADETE AÇILMASI

Ayasofya’nın Danıştay kararıyla 
yeniden camii olarak ibadete açık-
lamasıyla ilgili de konuşan Başkan 
Altay, “Bugünlerde yine çok önemli 
bir mutluluğumuz var. Ayasof-
ya’nın zincirleri kırıldı. İnşallah 24 
Temmuz’da açılacak. Bu yapılan, 
bu topraklarda bağımsızlığımızın 
tekrar vurgusunun yapılmasıdır. 
Çünkü Türkiye kimin ne dediğine 
bakmıyor. Türkiye kendi doğruları-
nı yapıyor. Kim ne söylerse söylesin 
bizim umurumda değil. Ama bir 
taraftan da bunu doğru anlatmamız 
gerekiyor. Danıştay’ın kararı Sayın 
Cumhurbaşkanımızın kararname-
siyle birlikte taçlandırıldı. Ayasof-
ya’nın açılmasının şehrimize, ülke-
mize hayırlar getirmesini diliyorum. 
Bir rüya daha gerçeklemiş oldu. Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza sonsuz te-
şekkür ediyoruz. Onun liderliği, ce-
saretiyle çok önemli bir sorun daha 
çözülmüş oldu. Fethin sembolünün 
müze olarak değil cami olarak kul-

lanılması ümmet için, ülkemiz için 
çok önemliydi.” dedi.

15 TEMMUZ’UN DÖRDÜNCÜ 
YILDÖNÜMÜ

Başkan Altay son olarak 15 
Temmuz darbe girişimine karşı 
milletimizin kazandığı zaferin yol 
dönümü ile ilgili konuştu. Başkan 
Altay, “Biliyorsunuz, vatanın ve 
milletin bütünlüğüne kasteden 
hainlerin darbe girişimine kar-
şı milletimiz meydanlarda, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir 
kahramanlık destanı yazdı. Mille-
timiz, tarihimizde ilk kez fiili bir 
darbeyi, bedenini tankların önüne 
siper ederek engelledi. 251 şehidi-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle 
15 Temmuz törenlerini kısıtlı katı-
lımla gerçekleştirileceğiz. Mevlana 
Meydanı’nda program yapamıyo-
ruz maalesef ama biz coşkuyu ya-
şatmak adına sınırlı sayıda da olsa 
özellikle canlı yayınlarla bu coşkuyu 
vatandaşlarımıza yaşatmak istiyo-
ruz. İnşallah salgın süreci tamamla-
nır ve gelecek yıl çok daha coşkulu 
kutlarız.” ifadelerini kullandı.

KONYA’NIN SUYUNDA HERHAN-
Gİ BİR PROBLEM YOK

Konya’nın suyunda herhangi 
bir problemin olmadığına dikkat 
çeken Başkan Altay, “Belediyemi-
zin bazı birimlerinde koronavirüs 
tespit edildi. Biz gereken Pandemi 
sürecinden itibaren kurumsal ola-
rak gerekeni yapıyoruz. Ancak biz 
ne yaparsak yapalım vatandaş ku-
rallara uymazsa başarılı olmalıyız. 
Konya’nın suyunda herhangi bir 
problem yok. Konya’da çeşmeler-
den akan suyun kalitesi neredey-
se hiçbir şehirde bulamazsınız. Bu 
verilerin çıkmasında Konya Bü-
yükşehir Belediyesinin herhangi 
bir eksiği yok.  Bu vaka sayısının 
fazlalığıyla ilgili. Bunu Sağlık Ba-
kanlığı da açıklıyor. Nişan, düğün 
ve asker uğurlamaları inanılmaz bir 
problem oluşturuyor. Vatandaşları-
mızın pandemi kurallarına uyması 
gerekiyor.” 

‘YENİ BELEDİYE HİZMET 
BİNASININ YERİ NETLEŞMEDİ’

Konya Büyükşehir Belediye 
binasını boşalttıklarını belirten 
Başkan Altay, yeni binanın nereye 
yapılacağıyla ilgili iki alternatifle-
rinin bulunduğunu ifade etti.  Al-
tay açıklamasını şöyle sürdürdü: “ 
Büyükşehir Belediyesinin yeni bi-
nasını nereye yapacağımızı henüz 
netleştirmedik. Alternatiflerden 
birisi şu anki yerine yapmak. İkin-
cisi alternatif ise Ankara yolunda 
jandarmanın ve Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğünün bulunduğu yerdir. 
Geçtiğimiz günlerde Konya’ya ge-
len İçişleri Bakanımız ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız ile bir toplantı 
yaptık. Ben bakan yardımcımızla da 
görüştüm. Bir sorun gözükmüyor 
ama henüz imzayı atamadık. Eğer 
tamamlayabilirsek Ankara Yolu’na 
yapmayı planlıyoruz. Merkezdeki 
yere de daha çok gençlerin kullana-
bileceği bir binayı kazandırmak isti-
yoruz.” n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay
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Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

APKANT PRES TEZGÂHI 
OPERATÖRÜ

DURMA MARKA CNC PRES KULANABİLEN
 - En az 3 yıl deneyimli
 - Teknik resim okuma ve yorumlama
  yetisine sahip olan,
 - Gerekli ölçüm aletlerini kullanabilen,
 - Askerlik hizmetini tamamlamış 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

 ÖNTAR TARIM AL.SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. 
Büyükkayacık Mh. 4. Ogr. San. Bölg. 405 Nolu Sk. No: 28 Selçuklu / KONYA

 0 (332) 345 03 08

ZAYİ
Sevk irsaliyesini kaybettim. Hükümsüzdür. 

Basım tarihi: 16/06/2016 

A Seri. Başlangıç 2701, Bitiş 2750.          

     OSMAN ACAR

GÜVENILIR VE DOĞRU HABERIN ADRESI
www.konyayenigun.com

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

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

KAYNAKÇI
(GAZALTI KAYNAK VE

ELEKTRİK KAYNAKÇILARI)

ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile hayırsever iş insanı 
Arif Balcı arasında aile sağlığı merkezi (ASM) protokolü imzalandı

Hayırseverden Ereğli’ye
aile sağlığı merkezi

Başkan Okka’dan İSO 
ilk 500 değerlendirmesi

ASKON Konya’dan İSO
500’deki firmalara kutlama

İl Sağlık Müdürlüğü’nde ger-
çekleşen protokol imza töreninde 
yapılacak olan aile sağlığı merkezi 
ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Koç, 
“Ereğli İlçesi Talatpaşa Mahallesi’n-
de yaklaşık 900 metrekare yüzöl-
çümü bulunan arsa üzerinde yapı-
lacak olan ASM projemiz ile birlikte 
6 aile hekimimiz çok daha modern 
şartlarda bölge halkımıza sağlık 
hizmeti sunmaya devam edecektir” 
dedi.

Hayırsever iş adamı Balcı’ya 
teşekkür ederek konuşmasını sür-
düren Prof. Dr. Koç, kamu hizmet-
lerinde hayırsever vatandaşların 
verdiği desteğe dikkati çekti. 1. 
Basamak sağlık hizmeti veren bi-

naların fiziki şartlarını yenilemeye 
devam ettiklerini vurgulayan Prof. 
Dr. Koç, “İmzaladığımız bu pro-
tokolle birlikte vatandaşlarımıza 
daha kaliteli ve konforlu şartlarda 
sağlık hizmeti sunulması sağlana-
caktır. Böylesine güzel ve anlamlı 
bir hayır hizmetini yapma kararı 
alan hayırsever hemşerimize Ereğli 
halkı adına teşekkür ediyorum. Bal-
cı ailesinin kazançlarının bereketli 
olmasını diliyor, yaptıracakları aile 
sağlığı merkezinin Konya’mıza ve 
Ereğli’ye hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya’nın sağlık alanında her 
geçen gün daha üst seviyelerde 
hizmet sunduğunu görmekten do-

layı büyük mutluluk duyduğunu 
ifade eden Hayırsever işadamı Balcı 
da, “Şehrimize ve ilçemize sağlık 
alanında katkı sağlayacak olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah 
projemize en kısa sürede başlaya-
rak tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ilgili 
protokol taraflarca imzalandı. Pro-
tokol imza töreninde Ereğli İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yavuz’ da 
hazır bulundu. Ereğli İlçesi Talatpa-
şa Mahallesi’nde, Ereğli 5 nolu Sev-
da-Arif Balcı ASM ismi verilecek 
olan Aile Sağlığı Merkezi inşaatının 
12 ay içinde bitirilmesi hedefleni-
yor.
n HABER MERKEZİ

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul 
Sanayi Odası tarafından açıklanan 
Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesi ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu. Başkan Okka, 
Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesine giren Konyalı 
firmaları tebrik etti. Başkan Okka, 
yaptığı açıklamada şu görüşlere yer 
verdi, “Konya, ekonomide yaşanan 
bütün olumsuz gelişmelere rağmen 
üreten ve üretmeyi seven, ihracatı-
nı sürekli artıran bir şehirdir. Kon-
yalı sanayicilerimiz, ekonomideki 
bütün zorluklara rağmen, ülkesini 
ve şehrini büyütmek için daha çok 
üretmeye devam etmektedir. Açık-
lanan ilk 500 Büyük Sanayi Kurulu-

şu sıralamasında yer alan Konya fir-
maları içerisinde üyemizin sayısının 
her geçen yıl artması da bizlere ayrı 
bir mutluluk vermektedir. Bu vesi-
le İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan İlk 500 Sanayi Kuruluşu 
listesinde yer alan; başta MÜSİAD 

Konya üyesi Konya Şeker, Panagro 
Tarım, Safa Tarım ve Enka Süt baş-
ta olmak üzere şehrimizdeki diğer 
sanayi kuruluşlarının yöneticilerini 
ve çalışanlarını tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyorum.” 
n HABER MERKEZİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından her yıl gerçekleştirilen 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu-2019” araştırması-
nın sonuçları açıklandı. Anadolu 
Aslanları İş Adamları Derneği 
(ASKON) Konya İl Başkanı Atilla 
Sinacı, İstanbul Sanayi Odası tara-
fından açıklanan Türkiye’nin 500 
büyük sanayi kuruluşları sonuç-
larına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Konya’nın bu yıl 7 sanayi fir-
ması ile İSO 500 sıralamasına 
girdiğini kaydeden Sinacı, “Sana-
yi sektörünün verilerini oluşturan 
İSO ilk 500 listesinde Konya’dan 
7 firmanın yer alıyor olması Kon-
ya’mız için son derece onur ve 
mutluluk verici bir durum. İleri ki 
yıllarda bu sayının artarak devam 
etmesini temenni ediyoruz” dedi. 

İSO 500’e giren Konya firma-
larını tebrik ederek başarılarının 

devamını dileyen Sinacı, “Biz ina-
nıyoruz ki yapılacak çalışmalarla 
firmalarımız bir adım daha ileriye 
geçecektir. 

Bizler inancımızı koruyarak 
işlerimizi en iyi şekilde yapmaya 
devam etmeliyiz. Önümüzde-

ki dönemlerde bu sayıyı daha da 
artırmak ülke ekonomisine katkı 
sağlamak istiyoruz. Bu vesile ile sı-
ralamaya giren tüm firmalarımızı 
bir kez daha kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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ZAFERIN YILDÖNÜMÜNDE ATILAN TARIHI ADIM

Bugün, 15 Temmuz 2016 
gecesinde bir darbeyle millet 
iradesine ipotek koymak isteyen 
karanlık zihniyetin, o gecenin 
sabahında karanlıklara sürük-
lendiği ve milletin zafere eriştiği 
gecenin yıldönümüdür.

15 Temmuz darbe kalkışma-
sının darbeden öte, ülkemizin 
işgaline yol açacak bir girişim 
olduğunda şüphe yoktur. 

15 Temmuz akşamı milletin 
iradesine tasallut edilmiş karan-
lık bir gece iken, 16 Temmuz 
sabahını Milli İrade Zaferine 
tebdil eyleyen, 15 Temmuz’un 

karanlık gecesini, 16 Tem-
muz’un nurlu sabahına dönüş-
türen Rabbimize sonsuz şükür-
ler olsun.

O gece, Allah, bu milletin 
her bir ferdinden ölüm korkusu-
nu kaldırdı. 

Rabbimiz ölümü öyle güzel 
gösterdi ki herkes ölüme koşa-
rak gitti. 

Yaşadığımız şerden büyük 
hayırlar doğdu. Yeniden bü-
tünleştik, kardeş olduğumuzun 
farkına vardık. Bedenlerimizle 
birlikte yüreklerimiz de birleşti. 

Ayrıca FETÖ’nün içyüzünü 
göremeyen ahmaklar da bunla-
rın ne büyük bela ve dış güçle-
rin maşası olduklarını görmüş 
oldular.

15 Temmuz gecesi; millete 
darbe yapılmaya kalkışılan ka-
ranlık bir gece olduğu kadar, 
milletimizin dik duruşuyla dar-
be ve işgal girişiminin püskür-
tüldüğü Milli İrade Zafer Gece-
sidir aynı zamanda… 

Cumhurbaşkanımızı ve şanlı 
milletimizi yürekten kutlamak 
gerekir. Gerçekten o gece bu 
millet, nasıl büyük bir millet ol-
duğunu dünyaya gösterdi. 

Tanklara ve savaş uçakları-
na, ölümüne karşı durmak her 
yiğidin harcı değil. 

O gece, dünya destanlaşan 
bir lider ve bir destan daha ya-
zan şanlı bir millet gördü. 

Başkomutanın ve milletimi-
zin basireti ve cesareti ile büyük 
bir tehlike atlatıldı o gece…

Güzel ülkemin tüm güzel 
insanları canları pahasına dar-
beye, hain darbecilere geçit ver-
medi. “Çanakkale Geçilmez” 
ruhu bir kere daha yaşandı. 

1970 li yıllardan itibaren 
samimiyetten uzak oldukları-
nı fark ederek gayet uzak dur-
duğum ve kalben dahi olsa en 
küçük bir yakınlık ve sevgi duy-
madığım aksine nefret ettiğim 
Gülen hareketine karşı, onların 
ne olduğunu ortaya koyan yazı-
larımı 20 yıldan buyana kaleme 

almaktayım. 
O hain grubun 

yaptığı Dinler Arası 
Diyalog Toplantıları, 
Abant Toplantıları, 
Türkçe Olimpiyat-
ları gibi ihanet dolu 
faaliyetleri ile Mavi 
Marmara olayındaki 
tavrı, İsrail dostluğu, 
merhum Erbakan 
hocamıza karşı tav-
rı ve 28 Şubat’ta Cuntacılarla 
birlikte hareket etmesi ile ilgili 
defalarca yazılar yazdım.

Bu yazılarımla ilgili bazen 
tehditler, bazen de “bu kadar 
da fazla olmuş” kabilinden ser-
zenişler aldım. Ama bunların 
içyüzünü anlatmaya devam et-
tim. 

Herkesin bu ihanet grubunu 
görmesi için 15 Temmuz’un ya-
şanması gerekiyormuş. 

Bu darbe girişimi kesinlikle 
ABD ve CIA ile birlikte planlan-
mıştır. 

Türkiye’nin büyümesini ve 
gelişmesini istemeyen dış güç-
ler ile içerdeki uzantılarının, 
yolumuzu kesmek için bu planı 
yaptıklarından, ülkemiz yöneti-
mini ABD’nin güdümüne dev-
retmek, kardeşi kardeşe kırdır-
mak ve ülkemizi yeni bir Suriye 
yapmak istediklerinden, bunun 
için de FETÖ’yü ve başındaki 
büyük haini kullandıklarından 
zerre kadar şüphem yoktur.

Her 10 yılda bir yaptıkları 
darbelerle ülkemizi karanlıklara 
sürüklemişler, son vuracakları 
darbede ise Allah’ın izniyle kar-
şılarında çelik gibi eğilmeyen 
bir lider ve gözünü kırpmadan 
ölüme yürüyen şanlı bir millet 
bulmuşlardır. 

Bu şanlı millet kıyama kal-
karak o gece bir değil binlerce 
destan yazmış, Asım’ın nesli 
olduğunu, namusunu, vatanı-
nı, bayrağını çiğnetmeyeceğini 
dünya âleme göstermiştir. 

İşte bu şanlı zaferin 4. yıldö-
nümünde tarihi bir adım daha 

atılmış, 86 yıldır ye-
tim, öksüz, zincirlere 
bağlı olan Ayasofya 
ibadete açılmıştır.

Ayasofya’nın 86 
yıllık hüznüne, kas-
vetine, yasına son 
verilerek Cami’ye dö-
nüştürüldü. 

Böylece hayalle-
rimiz gerçekleşti ve 
zafere bir zafer daha 

eklendi.
Gençlik dönemimizin en 

önemli sloganı; “Zincirler Kırıl-
sın, Ayasofya Açılsın” idi. 

Elhamdülillah şimdi Ayasof-
ya’nın zincirleri kırıldı ve ibade-
te açıldı. Fatih’in emaneti tekrar 
aslına rücu etti. 

Rabbim; bu günleri göster-
diğin için sana sonsuz şükürler 
olsun.

Bu kararı veren Danıştay 
üyelerine ve kararın hemen ar-
kasından Ayasofya’nın Camiye 
dönüşmesi kararnamesini imza-
layan Cumhurbaşkanımıza son-
suz şükranlarımı sunuyorum.

Uzun bir doğum sancısından 
sonra nasip bugüneymiş. 

1970 li yıllardan itibaren 
Ayasofya’nın açılması bizim ha-
yallerimizi süsleyen ve büyük 
bir özlemle beklediğimiz tarihi 
bir olaydı.

O yıllarda, siyasete atıldı-
ğı 1969 yılından itibaren Aya-
sofya’yı hep gündemine alan 
ve Ayasofya’nın açılmasını 
“Hakk’ın bâtıla galebesi” olarak 
gören ve her mitinginden sonra 
ettirdiği yeminine “Ayasofya’yı 
açmak için mücadele edeceği-
me” ibaresini ekleyen merhum 
Erbakan hocamızı rahmetle, 
minnetle anıyoruz. 

Bu günleri görmesini çok 
arzu ederdim. Zira; Ayasofya’nın 
açılması, Hakk’ın hâkim olması, 
Ahlak ve maneviyatla dolu bir 
gençlik yetişmesi gibi konularla 
ilgili ömür boyu mücadele veren 
hocamızın bu uğurdaki emeği 
göz ardı edilemez. 

Kendisi göremedi ama yetiş-
tirdiği talebesi onun hayallerini 
gerçekleştiren tarihi bir adım 
attı. 

Hocamız, “sosyal olaylar he-
men olmaz, biraz zaman alır” 
derdi. Kendisinin yıllarca alt 
yapısını oluşturmak için yaptığı 
mücadele amacına ulaştı, zama-
nı geldi ve karar verildi Elham-
dülillah. 

Ayrıca yine bu uğurda mü-
cadele veren Necip Fazılların, 
Osman Yüksellerin ve daha nice 
isimsiz mücahidlerin de büyük 
emekleri var. Bunları da rah-
metle anmak gerekir. 

Ayasofya’nın açılması, Mes-
cid-i Aksa’nın da kurtuluşunun 
habercisidir İnşaAllah. 

Başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere emeği geçen, bu 
uğurda mücadele veren, imza 
atan herkese tekrar şükranları-
mı sunuyorum. Allah hepsinden 
ebeden razı olsun.  Yazımı KA-
VUŞTUK AYASOFYA şiirimle 
tamamlıyorum.

KAVUŞTUK AYASOFYA
Zincirlerin kırıldı Ayasofya’m 
gül artık,
Bedduan kalktı bizden Sultan 
Fatih gel artık,
Haçın gücü eridi çatla batı öl ar-
tık,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Seksen altı yıl geçti namazsızdı 
mihrabın,
Ezanın okunmazken büyüdü ız-
dırabın,
Sana zulmedenlere artmıştı hep 
gazabın,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Yıllardır beklemiştik merak, öz-
lem, kasvetle,
Kucaklıyoruz seni çok büyük bir 
hasretle,
Ezanların yükselir İnşaAllah 
nusretle.
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Prangası çözüldü, Ayasofya açıl-
dı,
Fethin manevi nuru bütün yur-
da saçıldı,
Hayaller gerçek oldu tüm engel-
ler geçildi,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Üstümüz küllense de devam 
eder fetihler,
Hilal galebe çaldı bitmez bizde 
Fatihler,
Esaret bitti diye yazar bunu ta-
rihler,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Peygamberin müjdesi bize en 
büyük rehber,
Eyyüb el Ensari’den gelir hep 
selam, haber,
Fatih seni seyreder ordusuyla 
beraber,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Hamdolsun bu günleri bahşe-
den Allah’ıma,
Yıllardır bu çabamız keffaret gü-
nahıma,
Allahuekber sesi sebeptir fela-
hıma,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Yıllar var ki hiç dinmez Ayasof-
ya’ya özlem,
İçimdeki hasreti hiç durmaz ya-
zar kalem,
Sonsuz hamdle doluyum sona 
erdi bu çilem,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Bu günü sağlayana binlerce 
şükranım var,
Bu nurlu yolu açan önümde Fur-
kan’ım var,
Semalarda çınlayan manevi kal-
kanım var,
Özlenen bu günlere kavuştuk 
Ayasofya.

Salih Sedat Ersöz

Demokrasi ve 
Medya’yı yazıyorlar!

Konya Yenigün Gazetesi, Tür-
kiye’nin demokrasi ve darbeler 
tarihine ışık tutacak yeni bir 
projeye imza atıyor:
Türkiye’nin demokrasi sınavı 
ve demokrasi tarihi
Geçmişten günümüze yaşa-
nan darbeler, darbe girişimleri, 
muhtıralar ve siyasi süreçler
Darbeler sürecinde medyanın 
üstlendiği rol
Darbeler döneminde mahalli 
medya ve mahalli medyanın 
çok yönlü etkisi
15 Temmuz ve demokrasi mü-
cadelesinde medya ve halkın 
darbeye rest çekmesi
Darbeleri yaşamış gazetecilerin 
o döneme ilişkin ilginç ve bir o 
kadar da ibretlik anıları
Darbelerle basına uygulanan 
sansür, sansürden sonra de-
mokrasi için atılan adımlar
Halkın iradesinin yönetime 
yansıması ve bu süreçte med-
yanın etkisi
Yeni medyanın demokrasi-
ye etkisi ve daha birçok konu 
başlığı Konya Yenigün Gaze-
tesi’nde kaleme alınıyor. Usta 
kalemler yaşadıkları anıları dile 
getirirken, dünden bugüne 
gelinen sürecin canlı birer ak-
törleri olarak tüm tecrübelerini 
aktarıyor.

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

12 Eylül darbesi Demokra-
si ve özgürlüklere basına karşı 
ne gibi sıkıntıları getirdi. 12 
Eylül 1980 darbesine gelin-
ceye kadar bir on yıl öncelere 
gidelim. Ben gazeteciliğe 1978 
yılında başladım. 20 yaşınday-
dım. O zamanlar ortaokula gi-
diyordum. Her yıl bir hükümet 

kuruluyor bu hükümetler ya, 
altı ay gidiyor ya da en fazla 
bir buçuk yıl gidiyor. Bol bol 
milletvekilleri satın alınıp hü-
kümetler yıkılıyor, tekrar ku-
ruluyordu. O zamanın partileri 
mecliste beraber yiyip içiyor, 
ancak ülkenin geleceğini hiç 
düşünmüyorlardı. Demokrasi 
ve basın özgürlüğü tavan yap-
mış ülkede tüm olanlar gazete-
lere yansıyor,   ancak sivri dişli 
gazeteciler öldürülüyordu. İn-
sanlar üçe ayrılmıştı. Sağcılar, 
komünistler, dindar kesim.12 
Eylül 1980 tarihine kadar konu 
komşu, eş dost, hısım akra-
ba sokaklarda her gün kavga 
ediyorlardı. Ne için sokaklarda 
kavga ettiklerini bilmiyorlardı. 

Türkiye Cumhuriyetinin va-
tandaşları nasıl bir şeyse kimi 
komünist olmus, kimi vatan 
millet Sakarya diyen Ülkücü 
olmuş, vatan onlardan soru-
lur olmuş, kimside din elden 
gidiyor diye Dinin savunucu-
su olmuş. Kimse bilmiyor so-
kaklarda neden kavga ettiğini. 
Kimse köministliğin, Ülkücü-
lüğün, dindarlığın ne olduğu-
nu bilmez ama bu kelimeler 

üzerinden ülkede 
sokaklarda sava-
şır olmuş okullar 
provoke edilen yu-
valar olmuş. Her 
gün dersler sabote 
ediliyor ve okuldan 
çıkışta sokaklar 
savaş alanı haline 
getiriliyor. Ülkede 
demokrasi o kadar 
özgür olmuş,   herkes istediğini 
yapıyor ve söylüyor. Okullar-
da eğitim veren öğretmenler 
sağcı solcu olarak ikiye ayrıl-
mış öğrenciler de düzgün bir 
eğitim alamadan liseleri bitiril 
hale gelmiş kimi solcu öğret-
menler bu öğrenciler bizden 
okulu geçsin o bizden değil kal-
sın derslerden sağcı öğretmen-
lerde aynı o bizden o sizden 
diyerek örgencileri okulda bı-
rakıp öğrencilerin geleceği ile 
oynamaya başladılar. Komşu 
komşuyla, akraba akrabasıyla 
bu siyasiler yüzünden konu-
şamaz hale gelmişler. Günler 
aylar yıllar hep böyle geçti si-

yasiler bir araya ge-
liyorlar hükümetler 
kuruluyor üç ay sonra 
beş ay sonra veya en 
geç bir bucuk yıl son-
ra tekrar hükümetler 
kurulup tekrar yıkılı-
yor. Kim kime neden 
niçin hizmet ettiğini 
bilmiyordu. Sokaklar-
da kavga eden herkes 

devlet tarafında fişleni-
yormuş kimse bilmiyordu ta ki 
12 Eylül 1980 tarihli darbeden 
sonra insanlar normalleşen ha-
yattan sonra sabıka kayıtların 
temizlene bilmesi için herkes 
çok uğraştı ve insanların niçin 
sokaklarda kavga ettiğini anla-
dılar ama iş işten geçmişti.

12 Eylül 1980 darbesi bu 
süreçlerden geçerek geldi. O 
günleri yaşayan insanlar siya-
setçilerin dışında herkes bu 
darbenin olması gerektiğini 
bilincine varmıştı. Çünkü so-
kak olayları engellenemiyordu. 
Neyse darbe oldu sabah işyeri-
me gidiyorum. İlçede gazete-

ci olduğum için tüm ku-
rumlarda kişi veya asker 
polis herkes tanıyordu. 
Bide gazete bayiliğimiz 

vardı. Gerçekten insanlar ga-
zete okurdu. Bizim ilçemizin 
nüfusu 15 bin falandı o zaman 
ama, bizim gazete tezgahımız-
da Konya’da dahi olmaya dergi 
ve gazeteler bizim tezgahımız 
da bulunur, her kitap dergi ve 
gazete taraf olmadan satılırdı. 
Yeni çıkan tüm kitaplar bize 
gelir ve okuyucuya ulaşırdı. 

Sağcısı da solcusu da o za-
manlar o tezgâhta kendine 
uygun gazete dergi bulurdu. 
Ve işyerime giderken askerlik 
şubesi başkanlığı da en yüksek 
rütbeli garnizon komutanı as-
teğmen vardı. Darbe oldu dedi 
ve evinize gidin dedi ve beni 
gazeteci olduğum için zorla-
madı ve ben o gece sokaktay-
dım. İyi hatırlıyorum. Öğlen 
ezanı okunmadı, ikindi ezanı 
okunmadı ve aksam ezanı ve 
yastı namazı ezanı camilerde 
okundu. 12 Eylül 1980 tari-
hinde aksam üzeri saat 18 de 
tüm gazeteler geldi 2000 bine 
yakın gazeteyi ilçede sokak so-

kak satım ve gece elimizde bir  
tane dahi gazete kalmamıştı 
hiçbir zorlukla karsılaşmadan 
gazeteleri sattım.13 Eylül 1980 
tarihinde sokağa çıkma yasa-
ğı bitti. İnsanlar ertesi gün isi 
gücüne gitti. Darbenin dışında 
hayat normale dönmüştü.12 
Eylül 1980 tarihinde bir gün 
sonra benim ilçemde garnizon 
komutanı veya asker hiç kimse 
sokakta yoktu.12 Eylül 1980 
tarihinde ilçemizde ezanlar 
okundu, asker hiç bir kadınımı-
zın giyimine kuşamına karış-
madı karıştığını görmedim ve 
de duymadım.

12 Eylül 1980 tarihinden 
sonrada bazı gazeteler sadece 
Ülkücü ve solcu kesime hizmet 
ettiği söylenen gazeteler sade-
ce bir gün süreyle kapatılır er-
tesi gün tekrar yayın hayatına 
devam ederdi. Bunu da gazete 
gelmez de sorardık bu gazete 
niye gelmedi diye bugün çık-
madı derlerdi. Darbeden dolayı 
Kadınhanı ilçemizde askeriye-
den bir sıkıntı çeken ne kadın 
ne erkek bir olumsuzluk duy-
madık. Bazı silah satıcıları ve 
uyuşturucu satıcılarını dışında.

ÖZGEÇMİŞ
1962 yılında Kadınhanı 

ilçesinde doğdum ilk orta ve 
liseyi Kadınhanı ata İçil lise-
sinde bitirdim askerliğimi yap-
tıktan sonra ticarete atıldım ilk 
gazeteciliğe Konyanın en eski 
gazetelerinden biri olan yeni 
Konya gazetesinde başladım ilk 
haberini 1978 yılında yaptım 
o yıllar gazetecilik okulu falan 
yoktu sokak gazeteciliğinden 
yetiştik AA’ nın temsilciliğini 
hala yapıyorum 30 yıla yakın 
ulusal basının temsilçiliğini. 
Yaptım Kadınhanı ilçemizde 
çıkarmış olduğumuz Kadınhanı 
Sözcü gazetesi ve Konya yeni 
gün gazetesinde köşe yazarlığı 
yapıyorum ve ilçemizde kömür 
ticareti ile ugrasmaktayım evli-
yim bir çoçuğun var.

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

 12 EYLÜL DARBESİ



13 15 TEMMUZ 2020HABER

Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karak-
teri vardır. Bizim milletimizin karakteri, 
gerçekten erdemlerle donatılmıştır. Bu er-
demlerden biri de, yeri geldiğinde vatanını 
korumak için canından vazgeçmeyi göze 
alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek ka-
rakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihi-
mizde çok kez görmüşüzdür. İşte bunların 
sonuncusu, 15 Temmuz 2016’da tüm 
dünyaya millet olma dersini verdiğimiz 
Demokrasi Zafer’imizdir. Türk milleti-
nin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, 

Türkiye Cumhuriyeti‘nin içte ve dışta 
bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refa-
hına göz diken hain çetelerin bir temmuz 
gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, 
sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, 
Türk milletinden milyonların bastırdığı 
bir destandır 15 Temmuz. Bizler o gece, 
demokrasimizi asla hainlerin eline bıraka-
mazdık. Milletimizin refahını ve huzurunu, 
darbeyle başa geçmeyi düşünenlere terk 
edemezdik. İman gücümüz, millet olma-
nın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin 

verdiği güvenle sokakları darbecilere dar 
ederek, Türk milletinin gücünü tüm dün-
yaya gösterdik. 

Üzerimizde hain emelleri olan batılı 
devletlerin maşası olan yapılanmalar, 
ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı yarat-
mak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, 
demokrasisine, şerefine göz diktiler. Fakat 
biz, millet olarak el ele vererek köprülere, 

hava alanlarına, açık meydanlara koşarak, 
bayrağımıza sahip çıktık. Çanakkale‘deki 
o asil ruhu, 15 Temmuz’da Türkiye’nin 
dört köşesinde yeniden gösterdik. Herkes 
gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla sula-
dığı bu vatan toprağının bir karışını bile 
hainlere teslim etmez. Ve yine gördüler ki, 
demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla 
hâkimiyetine girmez bu millet. Aramızda 

ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güçler gör-
düler ki, Türk milleti gerçekten büyük ve 
asil bir millettir.Bu uğurda canlarını veren 
şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyo-
ruz. Demokrasi şehitlerimiz, tarihin şerefli 
sayfalarına adını yazdırarak ölümsüzleşti-
ler. İnşallah bu millet böyle bir tehlikeyi bir 
daha yaşamaz. Yaşasın Türkiye Cumhuri-
yeti, yaşasın demokrasi!

Kaynak: https://www.egitimhane.
com/15-temmuz-demokrasi-hakkin-
da-kompozisyon-m318.html

Her ne iş yapmak istiyorsan Allah 
rızası için yap, beklenti hastalığına 
kapılma, her şeyi Allah’tan iste o sana 
mutlaka bir çıkar yol gösterecektir. 
Etrafındaki insanlar sana çok iyi gibi 
görünebilir iyice tanımadan sırlarını 
hiç kimseyle paylaşma, çok sık dua-
ya sarıl ama asla kabul olmuyor diye 
üzülme, olmuyorsa yüce Allah’ı senin 
için ayarladığı mutlaka daha güzel 
şeyler vardır. Hiçbir zaman ümit-
sizliğe kapılma. Karşında karakteri 

oturmamış ne yaptığını ne istediğini 
bilmeyen insanlar varsa asla onları 
düzeltmeye çalışma. Onlara ne ka-
dar şans verirsen o kadar üzülürsün. 
Dostlarını iyi seç. Vefasız, güvensiz 
ve sadakatsiz insanlar olmadığından 
emin ol. Sen de bu hastalıklardan 
uzak dur ki seni tanıyanlar ne kadar 
mükemmel bir insan desinler. Geçici 
heveslerin olmasın hayatında, şunu 
bil ki “geçici heveslerle kalıcı başarı-
lar elde edilemez.” Öncelikle kendine 

bir öz eleştiri yap, kendinle mutlaka 
barışık ol çünkü özeleştiri yapmadan 
özüne dönemezsin. Kendisiyle barı-
şık insanın kafasında hiçbir karışıklık 
olmaz. 

Yapabileceğin bir hayalin varsa 
onun peşinden sonuna kadar git, 
yapamayacağın bir şey ise asla onun 
için boşuna değerli zamanını harca-

ma. Hayat çok kısa mutlaka duaya 
sarıl değişmeyen ve değiştiremeye-
ceğin şeyler için kendini kahretme. 
Sen elinden geleni yapıp olması için 
mücadele et, unutma:

Bulutun kıyameti göğünü
Yağmurun kıyameti çölünü,
 Balığın kıyameti gölünü,
Dikenin kıyameti gülünü,

İnsanın kıyameti yönünü kaybet-
tiği zaman başlar.

Şu duayı dilinden hiç düşürme. 
Ben kendimi, ruhumu yüreğimi, be-
denimi Allah’a döndüm. Verirse şa-
nındandır, vermezse imtihanımdır. 
Her işinde sabırlı ol. Bunu başarabi-
lirsen Allah sana hazırı da hızırı da, 
huzuru da gönderir. Her zaman için 
duygularından emin olarak yaşa. 
Unutma: ‘Hayat duygularla güzeldir, 
kurgularla değil.’
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Apa-Hotamış sulamaları 
inşaatında ilk kepçe vuruldu

Biçerdöverler GPS ile 
uydudan takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü, inşa ettiği su yapılarıyla 
ülke tarımına güç katmaya, mo-
dern sulama tesislerini yaygın-
laştırarak su ve enerji tasarrufu 
sağlamaya, üretim maliyetlerini 
azaltarak ülke çiftçisinin daha 
yüksek gelire ulaşmasına ve bun-
ların sonucunda gıda güvenliği ve 
arzının teminatı olmaya devam 
ediyor.

DSİ’den yapılan yazılı açıkla-
mada, modern sulama sistemle-
riyle ürün verimliliğinin yükseldi-
ği, su aşındırmasına bağlı toprak 
kaybının azaldığı, yağmurlama ve 
damla sulama sistemleriyle orta-
lama yüzde 50 su tasarrufu sağ-
landığı ifade edildi.

Sulamada modenizasyon pa-
rolasıyla yatırımlara devam edil-
diği belirtilen açıklamada, şun-
lar kaydedildi: “Ülkemizin ‘tahıl 

ambarı’ olarak bilinen ve birçok 
sanayi bitkisi üretiminde ön sıra-
larda yer alan Konya da bu yatı-
rımlardan nasibini alıyor. Konya 
Ovası’nın bereketli topraklarını 
modern sulama sistemleri ile do-
natmak için üretilen projelerin biri 
tamamlanırken diğeri için kepçe 
vuruluyor. Apa-Hotamış 1,2,3 
sulamaları da bu projelerden 
biri. 740 kilometre uzunluğunda 
sulama hattı inşa edilecek proje 
kapsamında 13 yerleşim yerinde 
331 bin 930 dekar tarım arazisi 
modern sulama şebekesine kavu-
şacak. Projenin tamamlanan kı-
sımları hemen hizmete alınacak. 
Haziran ayı içerisinde ilk kepçe 
vurularak iş başı yapılan Apa-Ho-
tamış 1,2,3 Sulamalarının 2023 
yılında tamamlanması planlanı-
yor. İşin maliyeti ise yaklaşık 800 
milyon lira.”
n AA

Türkiye’nin tahıl ambarı ola-
rak bilinen Konya Ovası’nda hasat 
döneminin gelmesinin ardından 
Beyşehir ilçesinde biçerdöverler 
artık araçlara takılan GPS sistemi 
ile uydudan takip edilmeye baş-
landı.

Konya’nın hububat ekilişinin 
yüksek olduğu ilçelerden Beyşe-
hir ilçesinde, İlçe Tarım Komis-
yonu’nun aldığı karar uyarınca 
biçerdöverlere GPS takılması 
zorunlu hale geldi. İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından yü-
rütülen çalışmayla bugüne kadar 
130 biçerdövere GPS cihazı takıl-
dı, ilçedeki diğer biçerdöverlere 
takılması işlemi de halen devam 
ediyor.

Beyşehir Tarım ve Orman 
Müdürü Mehmet Kaya, Beyşehir 
İlçe Tarım Komisyonu’nun aldı-
ğı karar uyarınca ilçede faaliyet 
gösteren biçerdöverlere GPS ci-
hazı takılmasının zorunlu hale 
gelmesinin ardından bu yönde 

başlatılan çalışmaların sürdüğünü 
söyledi.

Beyşehir’de halen hububat 
hasadının da devam ettiğinin 
altını çizen Kaya, iki aylık hasat 
dönemi içerisinde biçerdöverle-
rin faaliyetlerinin bu GPS sistemi 
üzerinden takip edileceğini belir-
terek, “Beyşehir’de yaklaşık 200 
civarında bir biçerdöverimiz var. 
Bunun 130’una şu ana kadar GPS 
cihazı takıldı. Kalanlarına ise ta-
kılması çalışmaları devam ediyor. 
Bu sistem sayesinde biçerdöver-
lerin anlık konumlarını, nerede ne 
kadar biçim yaptığını, arazi üze-
rindeki yerini ve hızını, ne kadar 
zaman çalışıp çalışmadığını, nere-
leri biçtiğini bu sistem üzerinden 
anlık olarak istediğimiz yerden 
ister cep telefonlarımızdan mobil 
olarak, isterse bilgisayarlarımız-
dan anlık olarak her yerden web 
tabanlı olduğu için direk takibini 
yapabileceğiz.” ifadelerini kullan-
dı. n AA

ISO sonuçlarını ve Konya Şeker’in başarısını değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 
“Sanayi devlerinin arasında Konya çiftçisi 4 şirketi ile yer aldı. Grubun konsolide cirosu ilk 10’u zorladı” dedi

Konya çiftçisinden
dört dörtlük başarı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından her yıl düzenli olarak 
yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 
2019 sonuçları açıklandı. Ana-
dolu Birlik Holding biri ilk 50’de, 
ikisi ilk 200’de, biri de ilk 400’de 
4 şirketi ile sıralamaya girdi. İSO 
500 Sıralamasında Anadolu Birlik 
Holding’in amiral gemisi Konya 
Şeker’in yanı sıra Panagro, Soma 
ve Kangal Termik Santralleri de 
yer alırken, ABH bünyesindeki bu 
4 şirketin üretimden satış raka-
mı 6 Milyar 930 Milyon 774 Bin 
212 TL’yi buldu ve İSO 500 top-
lam üretimden satışlarının yüzde 
0,68’ini ABH’nin bu 4 şirketi ger-
çekleştirdi. 

KONYA ŞEKER, BU YIL DA 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİ 

ARASINDA
Konya Şeker, 2019 yılında sa-

tış hasılatını 3 milyar 544milyon 
617 bin 111 TL’ye çıkararak, Tür-
kiye’nin 500 sanayi devi arasında 
49. sırada yer aldı. İSO 500 sırala-
masında yıllardır ilk 50’nin değiş-
mezi olan Konya Şeker’in yanı sıra 
geçtiğimiz yıl grup bünyesindeki 
3 şirket daha İSO 500 sıralaması-
na ilk defa giren ABH bu sene de 
İSO 500’de 4 şirketi ile yer aldı. 
AB Holding çatısı altındaki, Konya 
Şeker’in yanı sıra, 2019 araştırma-
sında Panagro Tarım Hayvancılık 
ve Gıda San. Tic. AŞ 154., Soma 
Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 
164., Kangal Termik Santral Elekt-
rik Üretim AŞ 371. sıradan İSO 
500 sıralamasında yer aldı. 

İLK 50’DEKİ 
TEK ÇİFTÇİ KOOPERATİFİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İSO 
500 sıralamasında ilk sıralar İstan-
bul ve Marmara Bölgesi şirketle-
rinden oluşurken Konya Şeker, 
yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da ilk 50 içerisinde yer alan 
tek çiftçi kooperatifi kuruluşu olma 
özelliğini sürdürdü. İSO kayıtlarına 
göre Konya Şeker’in cirosu 2019 
yılında 3 Milyar 544 Milyon 617 
Bin 111 TL olarak gerçekleşirken, 
İSO 500 sıralamasında yer alan 
AB Holding çatısı altındaki diğer 
şirketler olan Panagro Tarım Hay-
vancılık ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 
1 Milyar 401 Milyon 29 Bin 800 
TL, Soma Termik Santral Elektrik 
Üretim AŞ 1 Milyar 327 Milyon 
337 Bin 326 TL ve Kangal Termik 
Santral Elektrik Üretim AŞ 657 
Milyon 789 Bin 975 TL tutarında 
üretimden satış gerçekleştirdiler. 
ABH’nin İSO 500 sıralamasında 
yer alan 4 şirketinin gerçekleştirdi-
ği üretimden satış tutarı toplamda 
6 Milyar 930 Milyon 774 Bin 212 
TL olurken bu 4 şirketin toplam 
satış rakamı İSO 500’ün ilk 25’ine 
girebilecek bir rakama tekabül etti.
KONYA ŞEKER, TÜRK ÇİFTÇİSİNİN 

BAŞARISININ İSPATI
İSO 500 sıralamasında ilk 

50’nin değişmezi olan Konya Şe-
ker’in İSO 500’de yer alması sa-

hiplerinin kimliği ve vasfı düşünül-
düğünde başlı başına önemli iken 
grup çatısı altındaki 3 şirketin daha 
ülkemizin 500 Sanayi Devi arasına 
ikinci defa ve artık kalıcı olarak gir-
mesinin yatırım ve üretim odaklı 
bir modelin başarı sertifikası ola-
rak değerlendirilmesi gerektiğini 
belirten Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, “Konya Şeker ser-
maye yapısı ve yönetim modeli 
açısından ülkemizin sıra dışı şir-
ketlerinden biridir. Konya Şeker 
sıra dışıdır çünkü pancar üreticile-
rinin kurduğu bir kooperatif, önce 
pancarın sanayisini de yapacak 
adımı atmış sonrasında da üre-
tici ortaklarından yatırımlar için 
1 kuruş para istemeden ürettiği 
pancardan elde edilen şekeri daha 
katma değerli hale getirecek fabri-
kaları inşa etmiş, hayvancılık faali-
yetlerini teminat altına almak için 
devasa Et- Süt Entegre Tesisi kur-
muş, diğer tarımsal ürünlerini iş-
leyecek tesisleri de üretime başlat-
mış, tarımsal sanayi faaliyetlerinin 
desteklediği işletme verimliliğini 
arttıracak yatırımları da gerçek-
leştirecek bir vizyonu sadece ser-
gilememiş hayata da geçirmiştir. 
Konya Şeker ülkemizin sıra dışı 
şirketidir çünkü ülkemizin girişim-
ci çiftçileri bu çatı altında bir araya 
gelmiştir ve birlik olduklarında, 
kendi kendilerini idare ettiklerinde 
ezberleri altüst edecek işlere imza 
atabileceklerini yaptıkları işlerle, 
yatırımlarla, bir marka ile raflara 
girerek ispat etmişlerdir. Konya 
Şeker sıra dışı bir şirkettir çünkü 
Türkiye’nin sanayi devleri arasın-
da bir kooperatif şirketinin isminin 
tesadüfen yer almadığını yıllarca 
ilk 50’de istikrarlı bir şekilde yer 
alarak ispatlamıştır. Konya Şeker 
sıra dışı bir şirkettir çünkü 500 
Sanayi Devi arasında bir şirket ile 
yer alırken üreterek büyüme yak-
laşımının sonucu şirket sayısını 
4’e çıkarmayı başarmış ender bir 
gruptur. Daha önce ifade etmiştik, 
İSO 500’de Konya Şeker’e kardeş 

şirketler de gelecek, Anadolu Bir-
lik Holding bu sıralamada sıra sıra 
şirketleriyle yer alacak diye, bu 
sene sıralamadaki her 125 şirket-
ten biri Anadolu Birlik Holding şir-
keti, inşallah önümüzdeki yıllarda 
her 100 sanayi devinden biri gru-
bumuz iştiraklerinden olacak. Bu 
bizim temennimiz değil planlama-
mızdır. 4 şirketimizin üretimden 
satış rakamı 6 Milyar 930 Milyon 
774 Bin 212 TL’yi buldu ve İSO 
500 toplam üretimden satışlarının 
yüzde 0,68’ini ABH çatısı altındaki 
bu 4 şirketimiz gerçekleştirdi. İSO 
sıralamasında yer almayan diğer 
şirketlerimizin üretimden satışları 
da dahil edildiğinde grubumuzun 
yani pancar çiftçisinin iştirakle-
rinin konsolide cirosu 10 Milyar 
889 Milyon TL’ye ulaşırken Türki-
ye’nin 500 Sanayi Devinin yaptığı 
1 trilyon 21 Milyar 869 Milyonluk 
toplam satış içinde her 100 liralık 
üretimden satışın 1 Lira 7 kuruş-
luk kısmı Konya Şeker ve iştirak-
leri tarafından yani pancar çiftçisi 
tarafından yapıldı. Bu rakam bile 
tek başına Türk çiftçisinin doğru 
organizasyon oluşturulursa eko-
nomide etkinliğinin nasıl arttırıla-
bileceğinin, çiftçinin milli gelirden 
daha çok nasıl pay alabileceğinin 
cevabıdır. Biz şunu biliyoruz, bü-
yüme modeliniz üretimi büyütmek 
üzerine kurulduysa elbet bunun 
sonucu alınır. Bizim de modelimiz 
daha çok üreterek daha çok üret-
tirmek üzerine kurulu. Bizim sana-
yi tesislerimiz daha çok üretecek ki 
üreticimiz daha çok üretecek. Üre-
ticimiz daha çok ürettikçe biz daha 
çok yatırım yapacağız ve bu karşı-
lıklı daha çok üretme arzusu büyü-
menin de bitmez tükenmez ener-
jisi ve motivasyon kaynağı olacak. 
Bizim yıllardır yaptığımız budur. 
1999’da biz yönetimi devraldığı-
mızda Konya Şeker çiftçisine sade-
ce pancar ektirebilen ve tek üretim 
kalemi pancar şekerinden ibaret 
olan bir şirketti. Bugün ise çift-
çimizden aldığımız bitkisel ürün 

ile hayvansal ürünlerden oluşan 
girdi sayısı 32’yi buldu. Dün üret-
tiği şekeri bile toptan satabilen bu 
şirketin bugün 1000’in üzerinde 
ürünü market raflarında tüketici 
ile buluşuyor. Dün tarladaki üreti-
mi dışında ekonomik zincirin hiç-
bir halkasında yer almayan pancar 
üreticisi bugün tarladan rafa uza-
nan ekonomik zincirin tüm halka-
larında yerini almış durumda” diye 
konuştu.

CİRODA SIRALAMADA
 İLK 10’U ZORLUYOR

Pankobirlik Genel Başkanı Re-
cep Konuk, Konya Şeker’in İSO 
verilerinde oluşan rakamlarına 45 
tesisin tamamının dahil olmadı-
ğını da hatırlattığı açıklamasında 
“Bütün şirketlerimizi dahil edip 
tek çatı altında araştırmaya katıl-
dığımızda grubumuzun cirosu 11 
Milyara yaklaşıyor, sıralamadaki 
yerimiz de ilk 10’u zorluyor. Ancak 
bizim için önemli olan ne kadar 
sattığımız değil, çiftçiye ne kadar 
ödediğimiz ve o rakam da 2019’da 
2 Milyar 547 Milyon 216 Bin 
503 TL’dir ve bu rakam sanırım 
TMO’dan sonra Türkiye’deki bir 
şirket tarafından üreticiye yapılan 
en büyük tarımsal girdi ödeme-
sidir. Yani Konya çiftçisi tarımsal 
ürün satış hasılatında Türkiye’nin 
500 Sanayi Devinden 425’inin 
ekonomik büyüklük olarak önün-
dedir. Biz meseleye ve bu tabloya 
sadece Konya Şeker olarak bak-
mıyoruz. Biz bu tabloya geniş bir 
perspektiften, Anadolu’nun kal-
binden bölgedeki değişim fırsat-
ları açısından bakıyoruz. Büyükler 
arasına girmek, büyükler arasında 
kalmak, büyükler arasında büyü-
mek son derece zordur. Hele hele 
Anadolu’dan çıkıp da büyükler 
arasına girmek ve büyükler ara-
sında büyümek daha da zordur. 
Bu bayrak yarışında, Anadolu’yu 
büyütme yarışında kader ortaklığı 
yaptığımız her şirkete ve her kuru-
luşa teşekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ
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15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz içindeki hainlerin dışarıdaki iş birlikçileriyle birlikte düzenlediği kalkışmanın üzerinden 
4 yıl geçti. Milletin birlik ve beraberlik duygularıyla püskürttüğü hain darbe girişimi unutulmayacak, ders olarak kalacak

Büyük destan unutulmayacak!
Hain FETÖ Terör Örgütü’nün 15 

Temmuz 2016 gecesi düzenlediği 
kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl 
geçti. 15 Temmuz’un yıl dönümünde 
gönderilen mesajlarda milli birlik ve 
beraberliğin ne kadar önemli olduğu 
vurgulanırken, 15 Temmuz’da yazı-
lan büyük destanın unutulmayacağına 
dikkat çekildi. 

ÖZKAN: UNUTULMAZ 
BİR DESTAN YAZDIK

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
“Türk milleti, tarih boyunca birçok 
badireler atlatmış, zorlu mücadeleler-
de büyük zaferler kazanmıştır. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin 
özverisiyle, 15 Temmuz hain FETÖ 
darbe kalkışması karşısında da unu-
tulmaz bir destan yazılmıştır. Ülkenin 
en önemli kurumlarına sızmış hain 
FETÖ’nün, temel hak ve hürriyetleri-
mizi ortadan kaldırmaya yönelik dar-
be teşebbüsüne geçit vermeyen aziz 
milletimiz, Çanakkale ruhuyla, darbe-
cilere geçit verilmeyeceğini, demok-
rasimizin kazanımlarının ilelebet ya-
şayacağını, tüm dünyaya bir kez daha 
göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bölünmez bütünlüğüne, milletimizin 
birliğine ve huzuruna yönelik yapılan 
bu alçakça girişimler hiçbir zaman 
amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz 
ve aziz milletimiz, bütün terör örgütle-
rine karşı mücadelesini artan bir karar-
lılıkla sürdürecektir. 15 Temmuz ge-
cesi FETÖ’cü hainlere karşı fedakârca 
ülkesini savunurken canını feda eden 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Cesaret timsali gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesi-
lesiyle tüm Konyalı hemşehrilerimizi 
saygıyla selamlıyorum” dedi. 

ETYEMEZ: 15 TEMMUZ 
MİLLETİMİZİN ZAFERİDİR

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama-
larda bulundu. Başta 15 Temmuz ol-
mak üzere tüm darbeleri ve darbe gi-
rişimlerini lanetleyen Milletvekili Halil 
Etyemez, 15 Temmuz’da canını vatan 
uğruna veren şehitleri rahmet ve min-
netle andığını, gazilere şükranlarını 
sunduğunu ifade etti. FETÖ’nün, 15 
Temmuz hain darbe ve işgal girişimiy-
le milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan 
kaldırmayı hedeflediğini belirten Mil-
letvekili Etyemez, “Ülkemizin bağım-
sızlığını, kalkınmasını, dünyadaki tüm 
mazlumlar için hak ve adaletin sesi 
olmasını hazmedemeyen FETÖ ve 
onu teşvik eden işbirlikçileri, 15 Tem-
muz’da Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizi, kurumlarımızı he-
def alarak devletimizin yönetimini ele 
geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Erdoğan’ın çağrısı üzerine va-
tansever halkımız, bu ihanet çetesine 
dur demek için sokaklara, caddelere, 
meydanlara çıkarak canından geçti. 
Gözü dönmüş caniler, 15 Temmuz’da 
milletin evine, demokrasinin kalbi 
Gazi Meclisi’mize de saldırarak bomba 
yağdırdı. Bombalanmamıza rağmen 
Meclisimizi terk etmedik. Milletimiz 
sokaklarda, bizler millet iradesinin 
kalbi Gazi Meclisimizde hainlere fırsat 
vermedik. 15 Temmuz, milletimizin 
zaferidir” dedi.

ALTAY: 15 TEMMUZ ÇOK BÜYÜK 
BİR HALK KAHRAMANLIĞIDIR
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 15 Tem-
muz hain darbe girişimine karşı 
milletimizin ortaya koyduğu zaferin 
dördüncü yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Başkan Altay, “Ta-
rihimizde önemli bir yere sahip olan 
15 Temmuz hain darbe girişimine 
karşı milletimizin kahramanca karşı 
koyuşunun dördüncü yıldönümünü 
yaşıyoruz. Dini bir kisve altında genç 
dimağları en zayıf noktalarından ya-
kalayarak zehirleyen, amaca ulaşma 
mücadelesinde her yolu mubah gören 
FETÖ, dünyanın görmüş olduğu en gi-
rift ve en tehlikeli terör örgütlerinden 
biridir. 15 Temmuz’da devletin istik-
balini, milletin istiklalini hedef seçen 
bu şer güçlerin oyunu, tüm dünyanın 
basiret ve cesaretine hayran kaldığı, 
büyük devlet adamı ve büyük halk 
kahramanı Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bo-
zulmuştur. Konya, tüm milletimizin 
ortak yazmış olduğu bu büyük zaferin 
en önemli halkalarından biri olmuştur. 
Başkomutan’ın çağrısı üzerine kısa bir 
sürede tüm kritik güvenlik noktala-
rını kuşatan ve ardından meydanları 
dolduran on binler, meydanı hiçbir 
zaman boş bırakmamıştır. Bundan do-
layı hemşehrilerimizle ne kadar gurur 
duysak azdır. Millet olarak birlik ve be-

raberliğimiz böyle devam ettiği sürece 
bayrağımız asla inmeyecek, ezanlar 
dinmeyecektir. Bizlere düşen; şehit-
lerimizin aziz hatıralarına ve vatan 
topraklarına her daim sahip çıkmaktır. 
Yeni nesillere 15 Temmuz’da milleti-
mize yapılan hainliği, vatanı uğruna 
şehit düşen 251 vatan evladını anlat-
mak; 15 Temmuz’u asla unutmamak 
ve unutturmamaktır. Bu vatan için 
kahramanca mücadele eden; kanını, 
canını feda eden şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve 
afiyet diliyorum. Allah devletimize ve 
milletimize zeval vermesin. 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü-
müz kutlu olsun.”
PEKYATIRMACI: 15 TEMMUZ BİRLİK 
VE BERABERLİĞİMİZİN GÜNÜDÜR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokra-
si ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Mesajında hain darbe 
girişimine birlik ve beraberlik içerisin-
de karşı koyan asil Türk milletinin tüm 
dünyaya gösterdiği kahramanlık des-
tanının üzerinden 4 yıl geçtiğini ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Milletin 
evlatlarına bu hainliği reva görenle-
ri bu aziz millet asla affetmeyecek ve 
nesilden nesile aktarılacak bu destansı 
kahramanlık ruhu ilelebet canlı kala-
caktır” dedi.

KAVUŞ: 15 TEMMUZ ONURLU BİR 
DİRENİŞİN ADIDIR

15 Temmuz’un dünyada eşi ve 
benzerine az rastlanır bir zafer olduğu-
nu söyleyen Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Bu onurlu direnişin 
ve şanlı destanın altında yüce mille-
timizin her bir ferdinin imzası vardır” 
diye konuştu. Kavuş, 15 Temmuz Çar-
şamba günü Saat: 15.30’da Tantavi 
Kültür ve Sanat Merkezinde düzenle-
dikleri “Şehitlerimize ve Gazilerimize 
Saygıyla 15 Temmuz Destanı Sergi-
si’net üm Konyalıları davet etti.

Başkan Mustafa Kavuş, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla yayımladığı mesajında ay-
rıca şu görüşlere yer verdi; “Bu asil 
millet, bin yıldır bu topraklarda ‘Ya İs-
tiklal Ya Ölüm’ parolasıyla şanlı tarihi-
ni büyük zaferlerle süslemiştir. Malaz-
girt’te, Miryakefalon’da, Niğbolu’da, 
Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda öz-
gürlüğüne, bayrağına, ezanına ve va-
tanına nasıl sahip çıktıysa 15 Temmuz 
gecesi de aynı iman ve aynı kararlılıkla 
birlik ve beraberlik içinde bu değerlere 
yine sahip çıkmıştır. Anadolu irfanını 
ve kahramanlığını hiçe sayanları, yerle 
yeksan etmiştir. Topa, tüfeğe, tanka, 
uçağa karşı yüreğiyle Cumhurbaşka-
nımız ve Başkomutanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın önderliğinde sahneye 
çıkmış ve hain FETÖ’ye karşı sevdikle-

rini arkasında bırakarak istiklali ve is-
tikbaline halel getirmemiştir. Bu necip 
millet o gece başardıklarıyla tüm dün-
ya mazlumlarına bir kez daha ümit 
olmuştur. Dost düşman tüm dünya 
şunu bir kez daha gördü ki; ‘Bu millet 
büyük bir millettir, necip bir millettir, 
kahramandır, cesurdur, onurludur, 
vatan ve özgürlük sevdalısıdır, devle-
tinin ve mazlumların yanındadır. Şanlı 
zaferimizin yıldönümü kutlu olsun.” 
KILCA: CESARETİN İHANETE, MİLLE-

TİN HAİNLERE GALİP 
GELDİĞİ GÜNDÜR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişi-
minin 4’üncü yıl dönümü ile 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan 
Hasan Kılca, mesajında 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün; 
birliğimize, vatanımıza ve demokrasi-
mize kasteden bütün şer odakları ile 
hainlere karşı toplumsal hafızamızın 
her zaman diri tutulması, demokra-
sinin daha da geliştirilmesi, şehitleri-
mizin ve gazilerimizin hiçbir zaman 
unutulmaması için kıymetli bir sembol 
olduğunu ifade etti.

ANGI: MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ’DA 
DİK DURUŞUYLA TARİH YAZDI
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı; 

“15 Temmuz gecesi ülkemizin birli-
ğine, devletimizin bütünlüğüne kast 
etme cüreti göstererek, bu milletin 
evlatlarına, tankla tüfekle kurşun sı-
kacak kadar aşağılaşmış FETÖ’nün 
yaşattıklarını hep beraber gördük ve 
şahit olduk. Bu hainlerin ne kadar za-
limleşebileceklerini hep beraber idrak 
ettik. Milletimizin ve devletimizin şanlı 
tarihinden aldığı feraset, milli ve ma-
nevi değerlerimizin kazandırdığı iman 
ve cesaretle bu kahpe girişimi hep bir-
likte bertaraf ettik. 

15 Temmuz darbe girişiminde 
milletimiz tıpkı Çanakkale’de, Kut’ül 
Ammare’de, Dumlupınar’da, ülke-
mizi bölmek, yok etmek ve istikbalini 
söndürmek isteyenlere verdiği büyük 
cesaret ve birlik mesajını yine göster-
miştir. Vatanı olan Anadolu toprakla-
rını kimseye yar etmeyeceğini mille-
timiz tüm dünyaya adeta haykırmış 
ve bir daha böyle bir girişimde bile 
bulunmayı tenezzül edeceklere neler 
yapacağını göstermiştir. Tankların, 
tüfeklerin, savaş uçaklarının karşısın-
da Türk Bayraklarıyla, çıplak elleri ile 
karşı koyan aziz milletimizin dirayeti 
ve cesareti Türk ve Dünya tarihine al-
tın harflerle yazılmıştır. Bu bağımsızlık 
örneği asırlar boyunca da unutulma-
yacaktır” dedi.

BEKTAŞ: HER TÜRLÜ DARBENİN 
KARŞISINDAYIZ

CHP olarak darbeleri kabul et-

mediklerini belirten CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, “15 Temmuz 
2016 gecesinde yaptığımız gibi, halk 
egemenliğine ve Türkiye’nin demok-
ratik birikimine sahip çıkma azminde 
olup, ülkemizin demokrasisine, barı-
şına ve hukukuna sahip çıkmaya de-
vam etmekteyiz. Tek güvencemiz ve 
umudumuz yine milletimizin azim ve 
kararlılığıdır. Ülkemize sahip çıkması-
dır. Demokrasiye ve halk egemenliği-
ne olan inancımızla 15 Temmuz hain 
darbe girişimini lanetlerken, darbeye 
karşı canını vererek şehit olan evlatla-
rımızı rahmetle anar, gazilerimize sağ-
lık ve esenlikler dilerim” dedi.

SAYDAM: SON DÖNEMİN 
EN BÜYÜK İHANETİ

15 Temmuz darbe girişiminin, 
ülke olarak, millet olarak son dönem-
de karşı karşıya kaldığımız ihanetlerin 
en büyüğü olduğunu söyleyen Saa-
det Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam, “Bu asil millet, 15 Temmuz 
gecesi sadece bir darbe girişimini ön-
lememiş, tıpkı Çanakkale’de olduğu 
gibi, tıpkı kurtuluş mücadelesinde ol-
duğu gibi küresel emperyalizmin Sevr 
emellerini, Türkiye’yi bölme hevesle-
rini bir kez daha bozguna uğratmıştır. 
15 Temmuz gecesi bütün vahametine 
rağmen, ülkemiz adına, bir umut or-
taya konmuştur. Bu umudun adı bir-
lik ve beraberliktir. Bu aziz millet tek 
vücut olduğunda aşamayacağı hiçbir 
engel, başaramayacağı hiçbir destan 
yoktur. 15 Temmuz bunun ispatıdır” 
dedi.

ÖZERDEM: 15 TEMMUZ’UN 
HEDEFLERİNİ İYİ ANLAMALIYIZ
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı 

Mustafa Özerdem 15 Temmuz yıldö-
nümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  
Mustafa Özerdem mesajında, “Mille-
timiz kalkışmaya anında tepki vererek 
ülkesine canı pahasına da olsa sahip 
çıktı. 15 Temmuz ve ülkemiz için can 
vermiş şehitlerimizi ve gazilerimizi 
minnet ve saygı ile anıyoruz. Bu tür 
girişimlerin sebeplerini ve hedeflerini 
anlamaz isek sadece kendimizi kandı-
rırız. Bu tür girişimlerin hedefi sadece 
siyasi hedefleri olan girişiler değildir. 
Eğer ülkemizi yeniden güçlü ve yeni-
den yaşanılabilir bir ülke olmasını arzu 
ediyorsak yapmamız gereken bu kal-
kışmanın iki unsurunu oluşturan içe-
rideki  ve dışarıdaki işbirlikçilerin eko-
nomik, sosyal, dini ve siyasi amaçlarını 
anlamalıyız” ifadelerini kullandı.

EKİCİ: 15 TEMMUZ’U 
ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici, 15 Temmuz Milli Birlik ve 
Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Hasan Ekici, 15 Temmuz 
2016’da gerçekleştirilen darbe girişi-

minin dördüncü yılında hain kalkış-
manın asla unutulmayacağına dikkat 
çekerek “15 Temmuz 2016 Cuma 
gecesi askeri yapılar içinde konuş-
lanmış FETÖ mensubu bir grup hain 
kendi halkına silah doğrulttu. Tanklar 
şehirlerin meydanlarına sürülüp hal-
kın üzerine bombalar yağdırıldı. Millet 
iradesine kasteden, özgürlüğümüze 
kasteden, 15 Temmuz akşamı milleti-
mizin kendisini koruması için emanet 
ettiği silahı, tankı milletimize doğrul-
tan, kendi meclisini, emniyet binala-
rını bombalayan, kendi vatandaşına 
kurşun atan, kendi milletine ihanet 
eden hainleri ve onların işbirlikçilerini 
bir kez daha lanetliyoruz. Bu ihaneti 
asla unutmayacağız, unutturmayaca-
ğız. Yeni Türkiye’nin yükselişine engel 
olmak isteyenlerin son çırpınışlarına 
şahit olduğumuz 15 Temmuz gecesi 
dik duran Türk milleti şehitlik merte-
besine erişebilmek için adeta birbiri 
ile yarışarak tüm dünyaya örnek bir 
davranış sergilemiştir. En başta şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet, gazileri-
mize acil şifalar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

KARACA: YAKIN TARİHİN 
EN KARANLIK GECESİ

DEVA Partisi İl Başkanı Seyit Ka-
raca 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşa-
dığımız darbe girişimi, bir yönüyle ya-
kın tarihimizin en karanlık gecesi olsa 
da diğer yönüyle bu milletin demokra-
siyi savunmak uğruna canı pahasına 
mücadele verdiği gün olduğunu söy-
ledi. Karaca, “Darbeye karşı mücade-
lede canlarını çekinmeden ortaya ko-
yan aziz şehitlerimize ve gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Her türlü 
siyasî farklılığı bir kenara bırakarak ke-
netlendiğimiz o gece tezahür eden ruh 
gündelik hayatımızın her anına hâkim 
kılınmalıdır” dedi. 

YİĞİT: DARBELER BİR 
İNSANLIK SUÇUDUR

Eğitim- İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin yıldönümüyle ilgili 
yaptığı açıklamasında, Darbelerin bir 
insanlık suçu olduğunu söyledi. 15 
Temmuz hain darbe girişiminin yıldö-
nümü dolayısıyla bir basın açıklaması 
yapan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit, darbelerin insanlık 
suçu olduğunu belirterek, “Ülkemiz 
15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir 
darbe girişimine sahne olmuş, de-
mokrasi askıya alınmaya çalışılmış, 
çok sayıda vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. Ulusumuzun iradesini 
temsil eden TBMM bombalanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenlik 
temelinde kurulmuştur. Milletin ira-
desi yok sayılarak milli egemenliğe ve 
demokrasiye hukuk dışı müdahalede 

bulunulması kabul edilemez. Geçmiş-
te ülkemizde gerçekleştirilen darbeler 
ulusumuza büyük acılar yaşatmış, de-
mokrasi ve hukuk devleti anlayışı da 
büyük yaralar almıştır” dedi.

KARABACAK: MİLLETİMİZ 
15 TEMMUZ’DA DİRİLİŞ 

DESTANI YAZMIŞTIR
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-

ları Birliği (KONESOB) Başkanı Mu-
harrem Karabacak, 15 Temmuz ge-
cesi hain işgal girişimine karşı Türk 
halkının örnek bir duruş sergilediğini 
hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderli-
ğinde Aziz Milletimiz adeta bir diriliş 
destanı yazmıştır” dedi. Karabacak 
açıklamasında, “15 Temmuz gece-
si Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğinde aziz milletimiz 
omuz omuza hareket ederek hain iş-
gal girişimine karşı adeta bir diriliş 
destanı yazmıştır, bu uğurda hayatını 
kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve 
saygıyla anıyor, gazilerimizi de minnet 
duygularımızla selamlıyorum” dedi.

KILIÇ: SİYONİST GÜÇLERİN DARBE 
GİRİŞİMİNE DUR DENİLDİ

AGD Konya Şube Başkanı Ceylani 
Kılıç, “Merhum Başbakan ve Milli Gö-
rüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hocamızın vurguladığı gibi; ‘Bir mille-
tin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği değil 
inançlı ve imanlı gençliğidir.’ Bu söz 
milletimizin o gece verdiği mücadeleyi 
en güzel şekilde anlatan sözdür.

O gece millet iradesi ortaya konu-
larak darbelere karşı milletimiz göğüs 
göğse çarpışmış ve FETÖ ile iş birliği 
içerisindeki Siyonistler güçlerin darbe 
girişimlerine dur demiştir. Ancak ge-
çen 4 yıla rağmen 15 Temmuz Darbe 
Girişimi, henüz tam olarak aydınlığa 
kavuşmamış, birçok soru cevapsız 
kalmıştır. Biz, ilerleyen zaman içeri-
sinde bu kalkışmayla ilgili çok daha 
net bilgilere ulaşılacağına inanıyoruz. 
15 Temmuz Kalkışması öncesi ABD’li 
generallerin Türkiye’de cirit atması ve 
kalkışmada İncirlik Üssü’nün oynadığı 
rol unutulmayacaktır.

15 Temmuz Kalkışmasını değer-
lendirirken, kalkışmanın küresel plan-
layıcılarının ve taşeronlarının neyin 
peşinde olduğunu doğru bir şekilde 
analiz etmek gerekir. Üzerinde yaşa-
dığımız topraklar dünya tarihine yön 
vermiş düşüncelere ve savaşlara ev 
sahipliği yapmıştır.  Dünyaya egemen 
olmak ya da dünya egemenliğini sür-
dürmek isteyen her gücün gözü bu 
topraklarda olmuştur. Hangi siyasi gö-
rüşten olursa olsun biz bu ülkeyle, bu 
ülke insanıyla sevgi bağları olan her-
kesin bu ülkenin iyiliği ve güzelliği için 
gayret ettiğine inanıyoruz.  Bu ülke 
hepimizin, bu ülkenin geleceği hepi-
mizin çocuklarının geleceğidir. 

Bu vesileyle bu vatan uğruna şe-
hit düşmüş tüm askerlerimize, tüm 
vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve milletimize baş 
sağlığı dileriz. Allah, milletimize bir 
daha böyle bir karanlık gece yaşatma-
sın” dedi. 

YALÇIN: MİLLETİNİN ŞANINA 
YAKIŞAN BİR ZAFERDİR

Merkez, Zindankale ve Real Ecdat 
Şubeleriyle geleceğin teminatı olan 
gençleri eğitim konusunda yetiştiren 
ve Konyalılara hizmet veren Yalçın 
Öğretim Kursları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yalçın “15 Temmuz 
2016’da Türk tarihinin en karanlık ge-
celerinden ve aynı zamanda dönüm 
noktaların birinin yaşandığını söyledi.

Yalçın mesajında, “Dört yıl önce, 
15 Temmuz 2016’da, milletçe büyük 
bir badirenin atlatıldığını belirten Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet yalçın 
şu ifadelere yer verdi: “Tüm dünya 
önünde büyük bir var olma, yok olma 
sınavı verdik ve şükürler olsun, alnı-
mızın akıyla başardık. Henüz acıları 
da, coşkusu da taze… 

O gece, tarihte eşi benzeri az gö-
rülen hain bir saldırıya maruz kaldık 
ve Türk milletine yakışan örnek bir 
mücadeleyle bertaraf etmeyi başar-
dık. Büyük milletimizi bu topraklarda 
istemeyenlere büyük bir ders daha 
verdik. Her bir karışı şehitlerimizin 
kanlarıyla sulanmış, her bir köşesi ayrı 
bir destana tanıklık etmiş bu cennet 
yurdun bizim olduğunu bir kere daha 
tüm dünyaya ilan ettik. 15 Temmuz 
Destanı diye anılan bu büyük zaferi, 
Malazgirt gibi, Çanakkale gibi, Büyük 
Taarruz gibi nesilden nesile anlatmak 
ve aktarmak boynumuzun borcudur” 
diyen Yalçın, mesajında, “Bu anlamlı 
destanın 4. yıldönümünde de bir kez 
daha gururlanıyoruz. O gece yaşanan-
ları unutmamak ve unutturmamak 
için milletçe birlik ve beraberliğimiz 
devam edecektir” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Kutlu Olsun

15 Temmuz
DEMOKRASİ ve MİLLİ

BİRLİK GÜNÜ

TFF Süper Lig’in 32. haftasında 
sahasında Başakşehir’i konuk eden ve 
rakibini 4-3 mağlup eden Konyaspor, 
ateş hattının üzerine çıktı. Bu sezon 
sıkıntılı bir sezon geçiren Anadolu 
Kartalı, aldığı sonuçlarla taraftarı çıl-
dırtmıştı. Pandemi sonrası çıktığı 6 
karşılaşmada 2 galibiyet alan İH Kon-
yaspor 1 beraberlik ve 3’de yenilgi 
alarak 7 puan topladı ve puanını 33’e 
çıkardı.  İH Konyaspor’un Başakşe-
hir’i 4-3 mağlup etmesinden sonra 
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kültür 
Merkezi’nde geleneksel olarak basın 
mensuplarıyla buluştuğu ve Konya 
gündemini değerlendirdiği toplantıda 
önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Gündemi değerlendiren Başkan Altay, 
Konyaspor’la ilgili de düşüncelerini 
aktardı.

İNŞALLAH BU GALİBİYET LİGDE 
KALMAMIZI SAĞLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Aslında zor 
bir günü seçmiştik. Konyaspor-Başak-
şehir karşılaşmasından hemen sonra 
bu toplantıyı yapmak hele ki umutların 
tükendiği bir zamanda bu toplantıyı 
yapmak biraz riskliydi. Ancak Kon-
yaspor, futbolcular, teknik kadro ve yö-
netim bizleri çok mutlu bir sabah uyan-
dırdı. Takımımıza teşekkür ediyorum. 
İnşallah bu galibiyet ligde kalmak için 
iyi bir velvele olur. Umuyorum ki bu 
bağlamda Konyaspor Süper Lig’de 

devam edecektir. Biliyorsunuz ben 
hem bir taraftar olarak hem de Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, 
zor zamanlarda elimizi taşın altına 
koyuyoruz. İnşallah bir problem olma-
yacaktır. Dün akşam burada ter döken, 
futbolcularımıza, teknik heyetimize ve 
yönetimimize şehrimiz adına teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu stresli günleri 
tekrar yaşamayız. Bir an önce ligler 
tamamlanır.” ifadelerini kullandı. 

HERKESİN DESTEK 
OLMASI GEREKİYOR

Konyaspor’un bu sezonki sorunu 
ile ilgili de konuşan Uğur İbrahim Altay, 
Konyaspor’a herkesin destek olmasını 
gerektiğini söyledi. Tüm şehir olarak 
Konyaspor’a sahip çıkılması gerekti-

ğini dile getiren Altay, “Öncelikle ben 
bir taraftar olarak üstüme düşen görevi 
yapıyorum. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi de üstüne düşeni her manada 
yapıyor. Yalnız bu konu sadece Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk 
alacağı bir konu değil. Şehirde her-
kesin Konyaspor’a sahip çıkması ge-
rekiyor. Odalarımızın, borsalarımızın, 
esnaf odalarımızın, taraftarlarımızın, 
sanayicilerimizin herkesin destek ol-
ması gerekiyor. Bu konuların altından 
Belediye olarak bizler tek başımıza 
altından kalkamayız. İyi bir yönetim, 
iyi bir transfer politikası ve sürecin iyi 
yönetilmesi gerekiyor. Ama sizler de 
şahitsiniz zamanı geldiğinde bizler de 
gerekeni yapacağız.  n SPOR SERVİSİ

‘ŞEHRİN KONYASPOR’A 
SAHİP ÇIKMASI GEREK’
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor’un Medipol 

Başakşehir’i 4-3 mağlup ettiği tarihi maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 
Alınan galibiyetten dolayı Anadolu Kartalı’nı tebrik eden Altay, Konyaspor’a herke-
sin destek olması gerektiğini, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 32 19 9 4 62 31 31 66
2.TRABZONSPOR 32 17 11 4 71 37 34 62
3.SİVASSPOR 32 16 9 7 52 35 17 57
4.BEŞİKTAŞ 32 17 5 10 54 40 14 56
5.GALATASARAY 32 14 10 8 50 34 16 52
6.ALANYASPOR 32 14 9 9 57 35 22 51
7.FENERBAHÇE 32 14 8 10 55 43 12 50
8.GAZİANTEP FK 32 10 12 10 46 48 -2 42
9.ANTALYASPOR 32 10 11 11 38 50 -12 41
10.GÖZTEPE 32 10 9 13 40 45 -5 39
11.KASIMPAŞA 32 11 6 15 48 54 -6 39
12.GENÇLERBİRLİĞİ 32 9 9 14 39 51 -12 36
13.DENİZLİSPOR 32 9 8 15 31 46 -15 35
14.İH KONYASPOR 32 7 12 13 30 46 -16 33
15.YENİ MALATYASPOR 32 8 8 16 44 47 -3 32
16.ÇAYKUR RİZESPOR 32 9 5 18 34 54 -20 32
17.KAYSERİSPOR 32 8 8 16 39 69 -30 32
18.ANKARAGÜCÜ 32 6 11 15 30 55 -25 29

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, ligde kalma yolunda tari-
hi mücadelede lider Medipol Başakşehir’i 
4-3 mağlup etti. Ligde kalma adına dev 
bir adım atan Anadolu Kartalı adeta külle-
rinden doğdu. Geçen hafta deplasmanda 
Gaziantep FK’ya mağlup olarak umutla-
rını neredeyse tüketen Yeşil Beyazlılar, 
aldığı sürpriz galibiyetle hayat döndü. 
Konyaspor’un yeni rakibi ise Trabzonspor. 
Anadolu Kartalı Cumartesi günü saat 
21.00’de oynanacak mücadeleyi kazana-
rak düşme defterini kapatmak istiyor. 

“İNŞALLAH SENEYE DE 
SÜPER LİG’DE”

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent 
Korkmaz, 4-3 kazandıkları Başakşehir 
maçı sonrası, “Önemli olan kazanmaktı. 
Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki 
tane daha önemli maç var. İnşallah ligde 
kalan bir Konyaspor olur” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent 
Korkmaz, Süper Lig’in 32. Haftasında 
4-3 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası 
değerlendirmelerde bulundu. Çok önemli 
bir galibiyet aldıklarını belirten Korkmaz, 
“Mağlup duruma düşmemize rağmen iyi 
bir oyunla ilk yarıyı 3-1 kapattık. Maalesef 
bu sene bunu yaşıyoruz. O stres, o baskı. 
Geçmişten gelen o kaybetme ve kazana-

mama duygusu oyuncuların üzerinde bir 
stres baskı oluşturuyor. 3-1’lik skoru tuta-
madık. Yaptığımız analizlerde de yediği-
miz gollerde özellikle geri paslara dikkat 
edecektik. Öyle iki tane gol yedik. Ama so-
nunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. 
Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki 
tane daha önemli maç var. İnşallah ligde 
kalan bir Konyaspor, seneye Süper Lig’de 
olan bir Konyaspor olur inşallah” ifadele-
rini kullandı.

ALT TARAF YANGIN YERİ
Süper Lig’de son 2 haftaya girilirken alt 

sıralarda yer alan 7 takım kümede kalma 
mücadelesi veriyor.  Sezonun geride kalan 
bölümünde 66 puan toplayan Medipol Ba-
şakşehir’in şampiyonluk yarışında büyük 
avantaja sahip olduğu ligde 12. sırada yer 
alan Gençlerbirliği’nden itibaren 7 takımın 
küme düşme ihtimali bulunuyor. Süper 
Lig’de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 
puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı 
bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32’şer 
puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur 
Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 
puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada 
küme düşmemek için sahaya çıkacak.

KONYASPOR VE DENİZLİSPOR’DAN 
KRİTİK GALİBİYETLER

Ligde alt sıralarda bulunan İttifak Hol-

ding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor, 
32. haftada şampiyonluk mücadelesi ve-
ren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor 
karşısında önemli galibiyetlere imza attı. 
İttifak Holding Konyaspor sahasında lider 
Medipol Başakşehir’i 4-3 mağlup eder-
ken, Yukatel Denizlispor da konuk ettiği 
Trabzonspor’u 2-1 yendi. Her iki takım da 
aldıkları bu önemli galibiyetlerle ligde kal-
ma umutlarını artırdı.

ÇAYKUR RİZESPOR-BTCTURK 
YENİ MALATYASPOR MAÇI

Süper Lig’de 32’şer puana sahip 
Çaykur Rizespor ile BtcTurk Yeni Malat-
yaspor, ligin 33. haftasında Rize’de karşı 
karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’nda 19 
Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaş-
madan galibiyetle ayrılacak takım, ligde 
kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi 
olacak.

KAYSERİSPOR VE KONYASPOR’U 
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kab-
lo Kayserispor, ligin kalan iki haftasında 
güçlü takımlarla karşılaşacak. Konya 
ekibi deplasmanda Trabzonspor ile kar-
şılaştıktan sonra ligi sahasında Aytemiz 
Alanyaspor ile oynayacağı maçla tamam-
layacak. Kayseri temsilcisi ise 33. haftada 
lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak, 

34. haftada ise Trabzonspor’u ağırlaya-
cak.

MKE ANKARAGÜCÜ’NÜN ŞANSI AZ
Süper Lig’de 29 puanla son sırada yer 

alan MKE Ankaragücü’nün kümede kalma 
şansı diğer takımlara göre az. Başkent 
ekibinin, ligin 33. haftasında oynanacak 
maçların sonucuna göre küme düşme ih-
timali bulunuyor. MKE Ankaragücü, son 
iki maçında sahasında Fraport TAV An-
talyaspor ve deplasmanda Yukatel Deniz-
lispor ile karşılaşacak.

TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI
Süper Lig’de küme düşme hattında 

bulunan takımların kalan maçları şöyle:
Gençlerbirliği (36): Demir Grup Si-

vasspor (D), Beşiktaş
Yukatel Denizlispor (35): Aytemiz 

Alanyaspor (D), MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor (33): Trab-

zonspor (D), Aytemiz Alanyaspor
BtcTurk Yeni Malatyaspor (32): Çaykur 

Rizespor (D), Gaziantep FK
Çaykur Rizespor (32): BtcTurk Yeni 

Malatyaspor, Fenerbahçe (D)
Hes Kablo Kayserispor (32): Medipol 

Başakşehir (D), Trabzonspor
MKE Ankaragücü (29): Fraport TAV 

Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)
 n SPOR SERVİSİ

Küllerinden doğdu!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep mağlubiyeti ile düşmenin en önemli adayı haline 
gelirken, Başakşehir galibiyeti ile adeta küllerinden doğdu. Cumartesi günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak 
olan Anadolu Kartalı, şampiyonluk şansını zora sokan rakibini mağlup ederek düşme defterini kapatmak istiyor

RPS

Konyaspor TFF’ye 
başvuruda bulundu

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Cu-
martesi günü deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. 
Anadolu Kartalı’nın Trabzonspor ile oynayacağı zorlu maç 
saat 21.00’de başlarken, haftanın alt sıralarını ilgilendiren 
diğer maçında ise Çaykur Rizespor ile Malatyaspor karşıla-
şacak. Bu mücadele ise Pazar günü oynanacak. Konyaspor 
yönetimi maçların sonuçlarının birbirini etkileyeceği gerek-
çesi ile iki maçın aynı saatte oynanması için TFF’ye baş-
vuruda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kısa süre 
içinde kararını açıklaması bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Ömer Ali: Bu şehre borcumuz var! Kaliteli ayaklar galibiyeti getirdi
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor, ligin 32. haftasında 
sahasında ağırladığı lider Medipol 
Başakşehir’i 4-3 mağlup ederek 
ligde kalma adına dev bir adım attı. 
Ligin en iyi savunma yapan takımına 
karşı santraforsuz çıktığı karşılaşma-
da 4 gol atan Anadolu Kartalı, hayati 
bir galibiyete imza atarken ateş hattı-
nın üzerine çıktı. 

Kritik karşılaşmayı Miya (2), 
Ömer Ali ve Skubic’in golleriyle mağ-
lup eden Yeşil-Beyazlılar, puanını 
33’e yükseltti. Karşılaşma sonunda 
konuşan kaptan Ömer Ali Şahiner ve 
maçın kahramanı Forouk Miya’nın 
ortak düşünceleri ise ligde kalacak-
ları yönündeydi.

ÖMER ALİ: KENDİMİZİ 
AFFETTİRMEK İSTİYORUZ

Maçtan önce baktığımızda kay-
bedeceğimiz bir şey yoktu. Küme 
düşme hattındaydık. Bugün maçtan 
önce kazandığımız takdirde neler 
olabileceğini, neleri kazanacağımızı 
konuşmuştuk. 

Saha içinde de bu duygunun 
içerisinde yoğun bir mücadele vardı. 
Hem bizim için hem Başakşehir için, 
hem de Süper Lig için kritik bir maç 
oldu. 

Pozisyonların bol olduğu keyif-
li bir karşılaşma oldu. Karşılaşma 
beraberlikle sonuçlansaydı iki takı-
mı da memnun etmeyecek bir skor 
ortaya çıkacaktı. Özellikle pandemi 
sonrası dönüşte öne geçtiğimiz maç-

ları kazanamıyorduk. Ya berabere 
bitiyorduk ya da sahadan mağlubi-
yetle ayrılıyorduk. Bu durumunda 
takım üzerinde stresi, baskısı vardı. 
Ama sonuç olarak, inandığımızı ve 
sonuna kadar mücadele edeceğimizi 
gösterdik. Konyaspor takımı, şehri, 
taraftarı, yönetimi, teknik kadrosu 
bir alt ligi hak etmiyor. Konyaspor’da 
futbolcular için çok güzel bir ortam 
var. 

Bizler de şehre olan borcumuzu, 
bu sene yaşanan sıkıntıları, bir nebze 
kendimizi affettirmek için bu takımı 
ligde tutmamız gerekiyor. İnşallah, 
bunu başaracağız. 

FOROUK MİYA: HAFTA 
BOYUNCA KENETLENDİK

Bugün özellikle Başakşehir takı-
mına karşı olağanüstü bir takım oyunu 
sergiledik. Hafta boyunca gerçekleş-
tirdiğimiz antrenmanlarda iyice ke-
netlendik.  Özellikle taraftarlarımız bu 
süreçte desteklerini bizden hiç esirge-
mediler. Taraftarlarımızın bu desteği-
ni karşılıksız bırakmak istemiyorduk. 
Bizim açımızdan çok anlamlı bir gali-
biyet oldu. Çok mutluyuz. Bu şekilde 
devam etmemiz gerekiyor. Çünkü, 
başka şansımız yok. Kalan iki maçta 
en iyi şekilde mücadele ederek ligde 
kalmak istiyoruz. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 32. haftasında İtti-
fak Holding Konyaspor, sahasında 
konuk ettiği Başakşehir’i 4-3 mağlup 
ederek puanını 33’e yükseltti ve ligde 
kalma yolunda önemli bir galibiyete 
imza attı. Bu sezon ligde gol yolların-
da sıkıntı yaşayan Anadolu Kartalı, 
forvetsiz çıktığı karşılaşmada ligin 
en iyi savunma yapan takımı Ba-
şakşehir’e 4 gol attı. Karşılaşmaya 
Miya, Milosevic ve Ömer Ali üçlüsü 
ile çıkan Yeşil Beyazlılar, Bajic ve 
Thuram’ın yapamadıklarını forvetsiz 
çıktığı karşılaşmada yaptı. Rakip 
kaleye her gittiğinde tehlike yaratan 
İttifak Holding Konyaspor, aldığı bu 
galibiyetle de derin bir nefes aldı. 

Son haftalarda iyi oyununa rağmen 
gerek hakem hataları, gerekse de 
savunmada yaptığı hatalarla maç 
kaybeden Anadolu Kartalı, bu sefer 
ileri uçta hata yapmadı. Rakip kaleye 
az ama öz giden Konyaspor, kaliteli 
ayaklarla galibiyete uzandı.

FORVETSİZ DAHA ETKİLİ
Bu sezon forvetlerden beklenen 

katkıyı alamayan Anadolu Kartalı’n-
da teknik direktör Bülent Korkmaz, 
Başakşehir karşılaşmasında hafta-
lardır taraftarı, kaçırdığı pozisyon-
larla çıldırtan Bajic’i oynatmayarak 
radikal bir karar aldı. Forvetsiz kar-
şılaşmaya çıkan Yeşil-Beyazlılar, 3 
puanı 4 golle alarak ligde kalma yo-

lunda nefes aldı. Bu sezon 8. Golünü 
atan Farouk Miya maça damgasını 
vururken, Ömer Ali ise bu sezonki en 
iyi performansını sergiledi. Geçen 
sezonlarına nazara bu sezon gole 
katkı konusunda eski performansını 
aratan başarılı sağ bek Nejc Skubic 
ise takımına galibiyeti getiren golü 
atarak golcü kimliğini hatırlattı. Ayrı-
ca Konyaspor Kasımpaşa maçından 
sonra Başakşehir karşılaşmasında 
da rakip filelere 2. kez 4 gol bırak-
tı. Kasımpaşa maçında da sahaya 
forvetsiz çıkan Anadolu Kartalı, ileri 
uçta Miya ve Ömer Ali ikilisi ile kar-
şılaşmaya çıkmıştı.
n SPOR SERVİSİ


