
Mehmet Ali 
Uz’a fahri 
doktora verildi 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tantavi Kültür 
ve Sanat 
Merkezi açılıyor
n HABERİ SAYFA 4’TE

Cinayet işlemeye 
çifte silahla 
gitmiş! 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Selçuk’ta 15 
Temmuz Sergisi 
görücüye çıktı
n HABERİ SAYFA 7’DE

Unutmayacağız!
Türk milletinin cesaretiyle akamete uğratılan 15 Temmuz hain darbe girişimi, milli birlik 
ruhuyla her şeyin üstesinden gelinebileceğini gösteren bir zafer olarak hafızalara kazındı

• 15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

3. YILINDA KONYA 
YİNE MEYDANDA 

FETÖ hain darbe girişiminin 3. yılı nedeniyle Konya’da 
gerçekleştirilecek programlar şöyle: 

11:00: Şehitlik Ziyareti (Yer: Konya Şehitliği)
12:30: Mevlidi Şerif, Hatim Duası, Öğle Namazı ve İk-

ram (Yer: Sultan Selim Camii)
13:30: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi (Yer: Sarraflar Ye-

raltı Çarşısı)
14:30: Meram Belediyesi, “Tantavi Kültür ve Sanat 

Merkezi” ve bu merkezdeki “15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” Fotoğraf Sergisinin açılışı (Yer: Mamuriye Ma-
hallesi, Mamuriye Parkı)

MEVLANA MEYDANI ANMA ETKİNLİKLERİ
19:00: 10 BİN adet Türk Bayrağı dağıtımı (Yer: Mevlana 

Meydanı)
20:00: Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı Kon-

seri (Yer: Mevlana Meydanı)
20:20: Akşam Namazı (Yer: Sultan Selim Camii)
20:45: -Itri Tekbir (Sinevizyon) 
 -Saygı Duruşu
           -İstiklal Marşı
           -Kuran’ı Kerim Tilaveti
           -Protokol Konuşmaları
           -15 Temmuz Sinevizyon Gösterimleri
21:55: Yatsı Namazı (Yer: Sultan Selim Camii)
22:30: 15 Temmuz Sinevizyon Gösterimleri
 -Protokol Konuşmaları
 -Çeşitli Sanatçı ve Gruplardan Ezgiler ve İlahiler
00:13: Sela (İldeki tüm camilerde)
           -Kuran’ı Kerim Tilaveti
           -15 Temmuz Vaazı (İl Müftüsü Ahmet POÇANOĞLU)
           -15 Temmuz Sinevizyon Gösterimleri
           -Çeşitli Sanatçı ve Gruplardan Ezgiler ve İlahiler
           -İkram
           -15 Temmuz Belgeseli
03:00: Teheccüd Namazı (Yer: Sultan Selim Camii)
04:30: Sabah Namazı (Yer: Sultan Selim Camii)
NOT: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ko-

nuşmaları alanda (LED ekranlarda) canlı olarak verilecek.

Basiret ve cesaret!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’de iktidar 
olduğu yıldan buyana, siyasi iradeye sayısız müdahale 
girişimleri oldu. Sonuncusu olan 15 Temmuz FETÖ hain 
darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basireti, Türk 

milletinin cesaretiyle akamete uğratıldı.

Hainlere dur dedik
16 Temmuz’da Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda oldukları 

tespit edilen FETÖ’cülere yönelik başlatılan operasyon, 
tüm vatandaşlarca duyuldu. Operasyonun duyulmasıyla 

vatandaşlar 3. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde toplanarak, 
emniyet güçlerine destek oldu.

KARANLIK GECE  ASLA UNUTULMADI!
15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Türki-
ye’yi hedef aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşi benzeri 
görülmemiş 15 Temmuz hain darbe girişimi, ‘Kara gece’ 
olarak ülke tarihindeki yerini aldı. 3 yıl geçmesine rağmen o 
karanlık gecede yaşananlar asla unutulmadı. Tarihin sayfa-
larındaki yerini alan o gecede 250 vatandaş şehit oldu, 2196 
kişi ise yaralandı.

KONYA HAİNLERE  KARŞI MEYDANDAYDI
15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin başladığı daha ilk saatler-
de hainlere karşı meydanlara inen Konya, devletinin ve milletinin 
yanında yer aldı. “Anadolu’nun direği” olan Konya bu duruşuyla ha-
inlere karşı en güzel cevabı veren iller arasında yer aldı. Valisiyle, 
Emniyet Müdürüyle, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir ve beraber olan 
Konya, o karanlık gecede FETÖ’ye göz açtırmadı, hain emellere fır-
sat vermedi. 

n HABERİ SAYFA 8-9’DA
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Nilgün-Mehmet Aladağ çiftinin kızları Afranur ile Habibe-Kerim 
Toslak çiftinin oğulları Halil İbrahim mutluluğa ‘Evet’ dedi

Afranur ile Halil İbrahim
Mutluluğa ‘Evet’ dedi

Aladağ ve Toslak aileleri akraba 
oldu. Nilgün-Mehmet Aladağ çifti-
nin kızları Afranur ile Habibe-Ke-
rim Toslak çiftinin oğulları Halil 
İbrahim mutluluğa ‘Evet’ dedi. 
Mavera Kır Düğün Bahçesi’nde 
gerçekleştirilen düğüne ailelerin 
akrabaları, sevenleri ve dostları 
katıldı. Düğünde davetlilere ge-
leneksel Konya düğün pilavı ikra-
mında bulunuldu. Bir ömür boyu 
mutluluğa ‘Evet’ diyen genç çiftin 
heyecanları ve mutlulukları yüzle-
rinden okunuyordu. Mutlu günle-
rini ölümsüzleştirmek isteyen genç 
çift bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Düğün mutluluğu yaşayan Aladağ 
ve Toslak aileleri davetlilerle tek 

tek ilgilenerek davetlilerin hayırlı 
olsun dileklerini kabul etti. Yenigün 
Gazetesi olarak Aladağ ve Toslak 

ailelerini tebrik ediyor, genç çifte iki 
cihan saadeti diliyoruz.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hafize-Mustafa Kılıçoğlu çiftinin kızları Sena ile Fatma-Adem 
Kocakafa çiftinin oğulları Talha dünyaevine girdi

Ezgi-Mustafa Emre Şahin çiftinin oğulları Mustafa Enes Şahin, 
sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı

Kılıçoğlu ve Kocakafa 
aileleri akraba oldu

Mustafa Enes Şahin
erkekliğe ilk adımı attı

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Kılıçoğlu ve Kocakafa aileleri 
akraba oldu. Hafize-Mustafa Kı-
lıçoğlu çiftinin kızları Sena ile Fat-
ma-Adem Kocakafa çiftinin oğulları 
Talha dünyaevine girdi. Mavera Kır 
Düğün Bahçesi’nde gerçekleştiri-
len düğüne Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli başta olmak 
üzere Konya iş ve siyaset dünyasın-
dan çok sayıda isim ile Kılıçoğlu ve 
Kocakafa ailelerinin akrabaları ka-
tıldı. Düğünde davetlilere gelenek-
sel Konya düğün pilavı ikramında 
bulunuldu. Davetlilerle tek tek il-
gilenen Kocakafa ailesi davetlilerin 
hayırlı olsun dileklerini kabul etti. 

Yenigün Gazetesi olarak Kılıçoğlu 
ve Kocakafa ailelerine hayırlı olsun 
temennisinde bulunuyor, genç çif-

te bir ömür boyu mutluluklar dili-
yoruz.
n HARUN YILMAZ

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Şahin ailesi, “sünnet” mutlu-
luğu yaşadı. Ezgi-Mustafa Emre 
Şahin çiftinin oğulları Mustafa Enes 
Şahin, sünnet olarak erkekliğe ilk 
adımı attı. Minik Mustafa Enes için 
Baykara Gold Düğün Salonu’nda 
düğün gerçekleştirildi. Düğüne 
Şahin ailesinin akrabaları, seven-
leri ve dostları katılırken, düğünde 
davetlilere geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. Sünnet ol-
manın heyecanını yaşayan minik 
Mustafa Enes, bol bol hatıra fo-
toğrafı çektirerek mutlu gününü 
ölümsüzleştirdi. Davetliler Mustafa 
Enes’e geçmiş olsun dileklerini ile-

tirken, hediye takdiminde bulundu. 
Yenigün Gazetesi olarak Şahin ai-
lesine hayırlı olsun temennisinde 

bulunuyor minik Mustafa Enes’e 
geçmiş olsun diyoruz.
n EMİNE ÖZDEMİR

HSN



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 12 ZİL-KA’DE 1440  -  Rûmî: 2 TEMMUZ 1435

İMSAK	 GÜNEŞ	 ÖĞLE	 İKİNDİ	 AKŞAM	 YATSI

03:49	 05:32	 13:01	 16:53	 		20:19	 21:56	
HAVA

DURUMU

	 			Gece	 Gündüz
Konya																			16	°C	 		28	°C

Karaman													13	°C	 28	°C	

Aksaray															14	°C		 25	°C

Ankara																	15	°C	 25	°C
15 TEMMUZ 2019

Çocuk edebiyatı yazarları çocuklar için buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şubesi ve Selçuklu Belediye-
si işbirliği ile düzenlenen ‘Zihinsel 
ve Kültürel İnşada Çocuk’ konulu 
programa yazar Duran Çetin, şa-
ir-yazar Vural Kaya ve akademis-
yen-yazar Dr. Öğretim Üyesi Fatih 
Turanalp katıldı.

TYB Konya Şubesi, hafta sonu 
çok sayıda eseri yayımlanmış çocuk 
edebiyatının önemli yazarlarını bir 
araya getirdi.

Kılınçarslan Konferans Salo-
nunda tertip edilen programda 
ilk konuşmayı yazar Duran Çetin 
yaptı. Konuşmasında özellikle ai-
lenin önemini dile getirdi. Progra-
mın konu başlığında yer alan inşâ, 
kültür, ihyâ kavramları üzerinden 
konuya giriş yaparak, mevzunun 
çocuk olması hasebiyle büyük bir 
çoğunluğun ilgi alanına girdiğini, 
herkesin konum itibarıyla çocuk 
sayılabileceğini söyleyerek inşâ ve 
ihyâ işinin temelinde ailelerin ol-
duğunu vurguladı. Geleceğin inşâ-

sının kendi kültürüyle yoğrulmuş, 
ahlaklı nesillerle mümkün olaca-
ğını, bunun için anne ve babaların 
bıkıp usanmadan yaşının kaç oldu-
ğuna bakmadan çocukların her dö-
neminin takip etmeleri gerektiğini 
örneklerle aktardı.

Daha sonra konuşmasını ya-
pan Dr. Öğretim Üyesi Fatih Tu-
ranalp, konuşmasının merkezine 
çocuk ve çocukluk meselesini aldı. 
Tarihsel yolculuk içinde çocuğun 
değerlendirmesini yaptı. İhyânın 
yeniden canlandırma olduğuna 
dikkat çeken Turanalp, yapılacak 
işlerin olduğunu, bunu herkesin 
içtenlikle ve lâyıkıyla yerine getir-
mesi gerektiğini söyledi. Çocukluk 
dönemlerinin günümüzdeki evril-
me şeklinin “enformatik çocukluk” 
olduğunu söyledi. Sosyal medyanın 
çocukluk üzerindeki etkisini örnek-
lerle dile getirdi. Programın son ko-
nuşmasını yapan Vural Kaya, kendi 
değerlerimizi iyi tanıtamadığımı-
zı, güzelliklerimizi çocuklarımıza 

aktaramadığımızı dile getirirken 
Mevlâna örneğini öne çıkardı. Kül-
tür aktarımının görevimiz olduğu-
nu ama bizim kültürümüzü yeni 
bir diriliş ile yoğurmamız gerektiği-
ni söyledi. Kültür denilince sadece 
kitap anlaşılmaması gerektiğini 
internet oyunları ve sinemanın da 
kültür aktarımı yolu veya değerle-
rimize sahip çıkma yolu olduğunu 
ifade etti. Okullarımızın bu görevi 
yeterince yerine getiremediğini ve 
okuma kültürünü katkılarının sınır-
lı kaldığını bunun aşılmasının çok 
önemli olduğunu söyledi ve çocuk 
edebiyatına dikkat çekerek konuş-
masını tamamladı.

Programın yöneticiliğini de 
yapan Duran Çetin programın so-
nunda bir değerlendirme yaparak; 
herkesin bir etki alanının olduğu-
nu ve bunun çok önemli olduğu-
nu söyleyerek, “bizler yazar olarak 
etki alanımızı iyi kullanmalıyız. Etki 
alanımız kitapsa daha çok çalışmalı 
daha çok üretmeliyiz. Anne ba-

banın etki alanı çocuklarsa, orada 
bütün gücüyle gayret etmeli, bıkıp 
usanmadan terbiye ile uğraşmalı-
dır. Bir de yazarken üst düzey bir 
edebiyat eseri oluşturmak ne ka-
dar önemliyse okuma alışkanlığını 
oluşturacak kitaplar üzerinde çalış-
mak da çok önemlidir. Okumayan 
bir toplumda, ne kadar üst düzey 
edebiyat yaparsanız yapın okunma-
yacaktır” diyerek katılımcılara ve 
dinleyicilere teşekkür etti.

Kılıçarslan Konferans Salonun-
da düzenlenen programın sonun-
da TYB Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Hayri Erten söz alarak, eğitimin 
önemine dikkat çekti. “Bu zorlu sü-
reci başaran toplumlar daha önde 
olacaktır, çok çalışmalıyız” diyerek 
oturumu yöneten yazar Duran Çe-
tin’e katılım belgesini takdim etti. 
Vural Kaya’ya Salih Sedat Ersöz ve 
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Turanalp’e 
de Doç. Dr. Murat Ak katılım belge-
lerini takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak, muhtar 
ve halk toplantısı yaptı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Mevlana Kültür Merkezin-
de düzenlenen halk toplantısında 
muhtarlarla ve vatandaşlarla bir 
araya gelerek, sorun ve taleplerini 
dinledi.Vatandaşların istek, şikayet 
ve önerilerini dile getirebilmeleri 
amacıyla düzenlenen halk günü 
toplantısı Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak başkanlığında, Ka-
ratay, Meram ve Selçuklu İlçeleri-
nin mahalle muhtarları ile mahalle 
sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Mevlana Kültür Merkezi Sul-
tan Veled Salonunda düzenlenen 
toplantıya; yaklaşık 300 muhtar ve 
vatandaşın yanı sıra İlçe Kayma-
kamları, İl Jandarma Komutanı, 
İl Emniyet Müdürü, kamu kurum 
ve kuruluşların müdürleri ve şube 
başkanları katıldı.

Konya Valiliğince periyodik 
olarak düzenlenen, muhtar ve va-
tandaşların sorun ve taleplerinin 
birebir dinlendiği toplantıda, Vali 

Toprak vatandaşlara tek tek söz 
vererek, onların sorun ve talepleri-
ni dinledi. İletilen sorun ve talep-
ler, toplantıda hazır bulunan ku-
rum müdürleri tarafından gereği 
yapılmak üzere not alındı.

Vali Toprak, bu toplantıların 
amacının vatandaşın istek ve ta-
leplerinin birinci elden dinlenilme-
si, sorunların çözüme ulaştırılması, 
varsa eksikliklerin giderilmesi ve 
taleplerin yerine getirilmesi oldu-
ğunu söyledi. Toprak, kendisine 
iletilen sorun ve taleplerin bizzat 
takipçisi olacağını da ifade ederek, 
toplantıya katılan muhtar ve va-
tandaşlara teşekkür etti.

Muhtarlar ve vatandaşlar ise 
böyle bir toplantıyı düzenleyerek 
sorun ve talepleri bizzat dinleyen 
Konya Valisi Toprak’a teşekkür 
etti. Toplantının sonunda muhtar-
lar ve vatandaşlar Vali Toprak ile 
fotoğraf çektirdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın yetiştirdiği önemli kültür adamlarından biri ve Konya’nın yaşayan önemli tarih hafızalarından biri olan Araştırmacı Yazar 
Mehmet Ali Uz’a Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından ‘Fahri Doktora Payesi’ takdim edildi

Mehmet Ali Uz’a fahri doktora
Selçuk Üniversitesi’nin düzen-

lediği Fahri Doktora Tevcih Töre-
ninde, Araştırmacı Yazar, Hukukçu 
Mehmet Ali Uz’a Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ta-
rafından Fahri Doktora Payesi tak-
dim edildi.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezinde düzenlenen törene; Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. 
Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Özde-
mir Koçak, Genel Sekreter İbrahim 
Halıcı,  dekanlar, meslek yüksekoku-
lu müdürleri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin,  “Doktora payesi 
üniversiteler için özellikle akademik 
hayat için önemli payelerdir. Akade-
misyenliğe giriş kapısıdır. Mehmet 
Ali Uz, bunu fazlasıyla yapmıştır. 
Böyle bir payenin ona katacağı fazla 
bir şey yoktur ama Üniversitemiz ve 
Konyalılar olarak bir ahde vefa gös-

tergesidir. Dolayısıyla bu olayı top-
lumumuzun Konya’mızın kendisine 
bir teşekkürü aynı zamanda vefa 
borcunu yerine getirmesi olarak gö-
rüyorum. Bu açıdan huzurlarınızda 
Konya’mıza, toplumuza, ülkemize, 
insanımıza verdiği hizmetlerden do-
layı teşekkür ediyorum. Sağ olsun, 
var olsun. Tabii ülkemizin içinde 
bulunduğu coğrafya gerçekten dün-
yanın en dinamik ve en hareketli 
bölgelerinden birisidir. Etrafımıza 
baktığımız zaman ülkemizin bir ateş 
çemberi içinde olduğunu görüyo-
ruz. Bugüne kadar bu topraklardan 
11 büyük medeniyet geçmiştir. Her 
medeniyetin mirasını harmanlayıp 
kendi kültürümüzle geleceğe doğru 
yürütme çabasındayız. Bu topraklar-
dan geçmiş olan büyük medeniyet-
lerin kalıntılarının hala bu topraklara 
gözü var. Bizi, bu topraklarda bir mi-
safir olarak görüyorlar.  Anadolu’dan 
‘Türkleri ve Müslümanları çıkaraca-
ğız’ hedef ve beklentisi içerisindeler. 

Onun için bizim bu topraklarda nice 
1000 yıl var olabilmemiz için birlik 
ve beraberliğimizi sürdürmemiz la-
zım. Geçmişimizle bağımızı kopar-
madan güçlenerek geleceğe doğru 
adımlar atmamız gerekiyor.

 İşte bu çerçevede Mehmet Ali 
Uz’un yapmış olduğu çalışmalar 
büyük bir önem arz ediyor. Kay-
bolmaya yüz tutmuş tarihi kültürel 
mirasımızı canlandırmaya, gündelik 
hayatımızın içinde yaşayarak bir ha-
fıza haline getirmek az bir iş değildir. 
Bu nedenle yaptığımız işle övün-
mekten öte kendisinin bize bu şerefi 
hak etmiş olmasından dolayı teşek-
kür ediyoruz” İfadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından 
üniversite konferans salonunda dü-
zenlenen Fahri Doktora Tevcih Tö-
reninde, Araştırmacı Yazar, Hukuk-
çu Mehmet Ali Uz’a Fahri Doktora 
Payesi takdim edildi.

Araştırmacı Yazar, Hukukçu 

Mehmet Ali Uz, “Bugün Selçuk Üni-
versitesinin vermiş olduğu bu paye 
gerçekten her türlü takdirin üzerin-
dedir. Bir kadirşinaslıktır. Bundan 
dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’e, rektör yardımcıla-
rına ve ve senato üyelerimizin hepsi-
ne teşekkür ediyor, şükranlarımı arz 
ediyorum. Ecdadımızda aldığımız 
ilhamla ve onların verdikleri şuurla 
bu günlere geldik. Şahsıma verilen 
payede çok önemli bir mesaj daha 
var. Gençlere, ‘Çalışın yapılacak çok 
şey var. Bunların üstesinden gelin’ 
mesajı var. 20 yıl bu üniversitede 
hocalık yaptım ve bu payeyi Selçuk 
Üniversitesinin vermiş olmasını da 
son derece önemsiyorum” ifade-
lerini kullandı. Araştırmacı Yazar, 
Hukukçu Mehmet Ali Uz, tarafından 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’e kitap hediye edildi. 
Tören toplu fotoğraf çekiminin ar-
dından sona erdi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuk Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Beratı ile onurlandırılan 
Mehmet Ali Uz, törenin üniversite yöneticileri ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Astrofest ‘Herkese Biraz Gökyüzü’ temasıyla gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Konya Bilim 
Merkezi’nin düzenlediği ve Türki-
ye’nin her yerinden katılımın olduğu 
AstroFest etkinliği, “Herkese Biraz 
Gökyüzü” temasıyla gerçekleştirildi. 
Katılımcılar, teleskoplarla gökyüzü 
gözlemleri, atölye çalışmaları, söy-

leşiler, doğa gezileri ve yarışmalarla 
dolu 3 gün geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan, Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi 
olan Konya Bilim Merkezi yılın her 
döneminde farklı temalarda etkin-
likler ve eğitim programları düzenle-

niyor. Astronomi, uzay ve havacılık 
alanlarında düzenlediği etkinliklerle 
“milli teknoloji hamlesine” katkıda 
bulunan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Konya Bilim Merkezi, bu çer-
çevede bu yıl ikincisi düzenlenen 
AstroFest etkinliğini Kapadokya’da 
gerçekleştirdi. Astronomi ve uzay 

bilimlerine karşı merakın artırılması 
hedefi doğrultusunda “Herkese Bi-
raz Gökyüzü” teması ile yapılan ve 
Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 
200 kişinin katıldığı AstroFest etkin-
liğinde 3 gün boyunca teleskoplarla 
gökyüzü gözlemleri, bilimsel atölye-
ler, söyleşiler, doğa gezileri ve ya-

rışmalar gerçekleştirildi. ODTÜ’den 
Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Doç. Dr. 
Sinan Kaan Yerli’nin, TÜBİTAK’tan 
Alp Akoğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı AstroFest’te katılımcılar 
eğlendirirken öğreten bilimsel bir 
kampı tecrübe ettiler. Festivalde her 
yaş grubuna hitap eden etkinlikler 

hazırlandı. Astronomi, uzay ve ha-
vacılık alanlarında gelişmiş altya-
pıya ve insan kaynağına sahip olan 
Konya Büyükşehir Belediyesi Konya 
Bilim Merkezi, 27 Temmuz 2019’da 
da Konya-Kilistra bölgesinde bir 
günlük astronomi festivali gerçek-
leştirecek. n HABER MERKEZİ

Kısa adı “MÜMAD” olan Mü-
hendisler ve Mimarlar Akademisi 
Derneği, çalışmalarını ve ziyaretle-
rine ara vermeden devam ediyor. 
MÜMAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekmel Tozoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri, Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanlığını ziyaret ettiler.

MÜMAD Başkanı Ekmel Tozoğ-
lu, ziyaret hakkında şunları söyledi.” 
Dernek olarak Konya’da çalışmala-
rımızı ve ziyaretlerimizi sürdürüyo-
ruz. MÜMAD olarak Mimarlar Odası 
Konya Şube Başkanı Saadet Arma-
ğan Güleç Korumaz ve yönetim ku-
rulu ziyaret ettik. Olumlu ve samimi 
bir hava gerçekleşen ziyarette birlik 
ve beraberlik içerisinde çalışmalar 

ve hedefleri belirlendi. Konuk se-
verliklerinden dolayı Başkan Koru-
maz ve yönetim kurulu üyelerine 
MÜMAD olarak teşekkür ediyorum 
“ dedi.

Ziyaretlerinden dolayı mem-
nuniyetini dile getiren Mimarlar 
Odası Konya Şube Başkanı Saadet 
Armağan Güleç Korumaz ise” Yeni 
kurulan ve çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Mühendisler ve Mimarlar 
Akademisi Derneği (MÜMAD)nin 
ziyaretleri bizleri mutlu etti. Ziya-
retlerinden dolayı MÜMAD Başkanı 
Ekmel Tozoğlu ve yönetim kurulu 
üyelerine odam adına teşekkür edi-
yorum “ dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Milletimiz hainlere
gereken dersi verdi’

‘Türk Milleti 15 Temmuz’da 
bir kez daha destan yazdı’

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Abdil Erdal, 3 yıl önce ger-
çekleşen darbe girişiminde Türk 
milletinin hainlere gereken dersi 
verdiğini söyledi. 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü nede-
niyle bir mesaj yayınlayan Konya 
SMMMO Başkanı Erdal, “Darbe 
girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 
15 Temmuz Türkiye için son yıl-
ların ve bizim neslimizin yaşadığı 
en önemli acı kesitlerden birisidir. 
Devletimizi yıkmaya çalışan ha-
inlere gereken dersi 15 Temmuz 
gecesi milletimiz vermiştir. Bu 

vatanın kolayca alınmadığının he-
sabını yapmayanlara göğüslerini 
siper eden kahraman milletimiz, 
hainlere gereken dersi vermiştir. 
Ellerindeki Türk bayraklarıyla ha-
yatları pahasına ülkemize ihanet 
eden hainlere karşı duran milleti-
miz, yüreklerindeki vatan sevgisiy-
le hainleri bertaraf etmiştir. Hain 
kalkışmanın üçüncü yıldönümün-
de aziz şehitlerimizi minnetle yad 
ederken, kahraman gazilerimize 
sağlık dolu bir yaşam diliyorum. 
Allah ezanlarımızı dindirmesin, 
bayrağımızı indirmesin” ifadelerini 
kullandı. n İHA

MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan “ Devletimizin ve 
milletimizin istiklaline ve istikbali-
ne kastetmeye yeltenen hain Fetö 
terör örgütünün kanlı darbe girişi-
mini kahramanlıkla bertaraf eden 
aziz Türk Milletinin “15 Temmuz 
Şehitleri Anma, Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günün üçüncü yıl dönü-
münü kutlarım. Milliyetçi Hareket 
Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Güzi-
de Çipan, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 
yayınladığı mesajında şu sözlere 
yer verdi. “15 Temmuz, Devlet 
içine sızmış fetö terör örgütünün, 
kendisine emanet edilen devletin 
silahlarını kendi vatandaşlarına 
kullanmaktan çekinmeyen, ülke-
mizi parçalamak ve milli iradeyi 
yok etmek isteyen hainlere karşı, 
yüce milletimizin sarsılmaz azmi, 
yüksek iradesi, vatanseverliği ve 
kahramanlığı ile kazanılmış tari-
he altın harflerle yazılmış şanlı bir 
demokrasi zaferidir. Bu darbe gi-
rişiminde milletimiz Malazgirt’te 
olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan 
olarak sahiplenme konusundaki 
kararlılığını ortaya koymuştur. Mil-
letimiz 720 yıl önce Söğüt’te, 566 
yıl önce İstanbul’da olduğu gibi, 
Anadolu topraklarını hayat alanı 
olmanın ötesinde istikbali olarak 
gördüğünü tüm dünyaya haykır-
mıştır. Milletimiz, bu ülkeyi kendi-
sine yar etmemek için saldıranlara 
karşı Çanakkale’de, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 

15 Temmuz’da da aynı cevabı ver-
miştir. 15 Temmuz, milletimizin; 
kökü nerede olursa olsun, hangi 
güce dayanırsa dayansın, iradesini 
hangi odağa teslim ederse etsin, 
bu millete ve bu ülkeye ait olma-
yanlara karşı tarihi bir meydan 
okumasıdır. Türk milleti bu de-
mokrasi zaferiyle; top, tank, uçak, 
helikopter ve mermilere karşı sa-
dece imanı ve inancıyla göğsünü 
siper etmiş, onurlu direnişiyle ba-
ğımsızlığından ve demokrasiden 
asla taviz vermeyeceğini tüm dün-
yaya kanıtlamış, birçok ulusa da 
yol gösterici olmuştur. Ülkemizin 
bölünmez bütünlüğüne, birliğine 
ve dirliğine yönelik hain saldırılara 
karşı, Ülkücü hareketin lideri Sn. 
Devlet Bahçeli ve Teşkilatı geç-
mişten aldığı ilhamla, milli birlik 
ve beraberlik şuuru içinde, hür ve 
bağımsız yaşama azim ve kararlılı-
ğını 15 Temmuz gecesi göstermiş 
ve Türk Milletinin gönlüne bir kez 
daha girmiştir. Her türlü zorlukları 
aşarak kurduğumuz Devletimizi, 
birlik ve beraberlik içinde, bin yıl-
dan bu yana sürdürdüğümüz kar-
deşlik ruhuyla daha da yüceltmek 
ve güçlendirmek temel sorumlulu-
ğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, ül-
kemizin ve milletimizin bölünmez 
bütünlüğü için canlarını seve seve 
veren tüm aziz şehitlerimizi, kah-
raman gazilerimizi rahmet, minnet 
ve şükranla anıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi açılıyor. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, şehrin sanat ve kültür hayatına büyük katkı sunacak merkezin açılışına tüm Konyalıları davet etti

Tantavi Kültür ve 
Sanat Merkezi açılıyor

Konya’nın değerli tarihi yapıla-
rından biri olmasına rağmen uzun 
yıllar boyunca atıl bekleyen, ancak 
Meram Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen restorasyon çalışmaları 
sonucu şehre yeniden kazandırılan 
Tantavi Kültür ve Sanat Merke-
zi açılıyor. 15 Temmuz günü saat 
14.30’da gerçekleştirilecek açılışla 
tüm Konyalıları davet eden Başkan 
Mustafa Kavuş, Tantavi Kültür ve 
Sanat Merkezinin, şehrin önemli sa-
nat merkezlerinden birinin olacağını 
kaydetti.

“15 TEMMUZ ZAFERİ ÇANAKKALE 
RUHUNUN HALA YAŞADIĞININ EN 

BÜYÜK GÖSTERGESİ”
Bu millete ve devlete içerden 

ve dışardan yapılan tüm saldırılara 
ve tüm yıkım çabalarına karşın ya-
tırımlarla, projelerle bu milletin her 
zaman dimdik ayakta duracağının, 
tarihine değerlerine sahip çıkarak 
geleceğe umutla bakmaya devam 
edeceğinin bir göstergesi olarak bu 
önemli yatırımın açılışını 15 Tem-
muz günü gerçekleştirerek önemli 
bir mesaj verdiklerinin altını çizen 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Bu yüce millet 15 Temmuz 
gecesi FETÖ’cü alçaklar karşısında 
kanlarıyla bir kez daha tarih yaz-
mıştır. Tarih boyunca kazandığımız 
tüm zaferler gibi 15 Temmuz Za-
feri de milletimizin, vatanı, milleti, 
değerleri ve özgürlüğü için gözünü 
kırpmadan şehadete yürüyeceğini 
bir kez daha dünyaya ilan etmiştir.O 
gece tanklara, uçaklara yürekleriyle 
meydan okuyan bu millet, Çanak-
kale ruhunun halen diri olduğunu 
göstermiş, vatanına, namusuna ve 
bağımsızlığına hiçbir namahrem 
elin değmesine asla müsaade et-
meyeceğini yeniden ilan etmiştir. 
Bu vesile ile o karanlıktan aydınlığa 
açılan gecede Vatanımızın bekası, 
milletimizin huzuru için şehadete 
yürüyen tüm kahramanları yad edi-
yor, şehit düşen tüm vatan evlatları-
na Allah’tan rahmet diliyor, gazileri-
mize de cesaretleri ve fedakarlıkları 
için şükranlarımı sunuyorum.”

“TÜM SALDIRILARA EN GÜZEL 
YANIT; PROJELER ÜRETMEK VE 
DİNLENMEDEN ÇALIŞMAKTIR”
Tüm ihanetlere, içten ve dış-

tan askeri, ekonomik ya da sosyal 
tüm saldırılara en güzel yanıtın ça-
lışmak, yeni projeler ve politikalar 
üretmek olduğunu belirten Başkan 

Kavuş, “Bunun bir göstergesi olarak 
restorasyon çalışmalarını tamam-
ladığımız Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezimizin açılışını 15 Temmuz 

günü yapmaya karar verdik. Me-
ram’ın tarihi ve kültürel mirasına 
sahip çıkmak ve yaşatmak adına ye-
niden hayat bulan Tantavi Kültür ve 
Sanat Merkezinde sempozyumlar, 
konferanslar, müzayedeler, sergi-
ler, teras katında oluşturulan kitap 
kafe ile Meram’ın ve Konya’nın 
kültürel ve sanatsal hayatına katkı 
sunacağız.Konya’nın önemli Kültür 
ve Sanat Merkezlerinden biri ola-
cak Tantavi’nin açılışı ile birlikte 15 
TemmuzDestanı Fotoğraf Sergisi de 
beğeniye sunulacak. Sadece Tanta-
vi’nin değil etrafının düzenlemesine 
de büyük önem verdik. Mamuriye 
Camimiz ve şadırvanı ile parkın dü-
zenlemesi ile bu alan Meram’ın göz 
bebeği olacak. Bu önemli yatırımın 
açılışında tüm Konyalıları aramızda 
görmekten büyük mutluluk duyaca-
ğız” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

MÜMAD’dan Mimarlar Odası’na ziyaret
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Ülkemizin 5’er yıl-
lık kalkınma planlarını 
yapan Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT), 1960 
yılının Eylül ayında 
kabul edilen 91 sayılı 
kanun ile kurulmuştu. 
Sonrasında ise 2011 
yılında çıkan kanun 
hükmünde kararname 
ile DPT kapatılarak, 
görevini Kalkınma Ba-
kanlığına devretmiştir. 24 Haziran 
seçimleri ile birlikte Cumhurbaşkan-
lık Hükümet sisteminde bakanlıkların 
sayısının azaltılması ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma 
Bakanlığı “Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı” bünyesinde toplandı. 10 
Temmuz 2018 Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi ile birlikte, Cum-
hurbaşkanımıza bağlı kuruluşlar 
sıralanırken, Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı kurularak, kalkınma planla-
rının hazırlanması Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı’na devredildi. Dolayısı 
ile 2019-2023 dönemini kapsayan 
11. Kalkınma Planı diğer kalkınma 
planlarından farklı olarak, Cum-
hurbaşkanlığı Sistemi döneminde 
hazırlanan ilk kalkınma planı olması 
sebebi ile ayrı bir özelliğe sahipken, 5 
yıldan daha az bir süreyi kapsaması 
da(yaklaşık 4,5 yıl) diğer bir farklılığı. 

KAVRAM KARMAŞASINA GİR-
MEMEK İÇİN 

Öncelikle işin özünde kalkın-
ma ve bunun planlanması olunca 
kavramın net olarak ifade edilmesi 
gerekmekte. Planlama, özellikle 
soğuk savaş döneminin getirdiği 
sosyalist bir ekonomik model ola-
rak tasvir edilse bile, her alanda 
olduğu gibi planlamanın olmadığı 
bir yerde yönetimden bahsetmek 
mümkün değildir.  Ayrıca kalkınma 
ve büyüme kavramları birbirleri 
ile en çok karıştırılan kavramların 
başında gelir. Ekonomik Büyüme; 
ülkenin üretim hacmindeki bir ar-
tıştır. Dolayısıyla ekonomik büyü-
me sayısal bir kavram olarak ele 
alınabilirken, Ekonomik kalkınma; 
toplumun yaşam standartlarında, 
üretilen malların kalitesinde veya 

üretim organizasyo-
nunda iyileşmeler ya-
şanan bir ortamı ifade 
etmekle birlikte, daha 
niteliksel yönlü geliş-
melerdir. Dolayısıyla 
yazımızdaki analizler 
ve hedeflenen öngö-
rüler rakamsal olarak 
diğer bir ifade ile ni-
celiksel olduğundan 
yazım bu yönde iler-

leyecek. (diğer bir ifade ile büyüme 
yönlü olacak) 

ÜLKEMİZDEKİ KALKINMA 
PLANLARININ KISA TARİHÇESİ

 1960 yılında kurulan DPT ile 
başlayan ve 11. Kalkınma Planına 
kadar giden kalkınma planlamalarını 
tarihsel olarak sıralayıp, şu ana kadar 
olan kalkınma planlarını, kafa yordu-
ğum konu olan dış ticaret bağlamın-
da değerlendirirsek;

 • 1963 – 1967 Birinci beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi 

 • 1968 – 1972 İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi

 • 1973 – 1977 Üçüncü Beş Yıl-
lık Kalkınma Planı dönemi

 • 1979 – 1983 Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı dönemi

 • 1985 – 1989 Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi 

 • 1990 – 1994 Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi

 • 1996 – 2000 Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi

 • 2001 – 2005 Sekizinci Beş Yıl-
lık Kalkınma Planı dönemi 

 • 2007 – 2013 Dokuzuncu Kal-
kınma Planı

 • 2014 – 2018 Onuncu Kalkın-
ma Planı

 • 2019 – 2023 On birinci Kalkın-
ma Planı 

1960 yılından 1980 yılına kadar 
olan dönemde, birçok ülkede olduğu 
gibi başlangıçta Türkiye’de de bu dö-
nem içinde yapılan Kalkınma Planları 
“ithal ikameci sanayileşme stratejisi” 
esas alınarak hazırlanmıştır. İthal 
ürünler karşısında rekabet gücü 
düşük yerli ürünler, ithal kotaları ve 
gümrük duvarları ile korunmuştur.

1980’li yılların ortalarında baş-

latılan ihracat seferberliği ile birlikte 
kalkınma planlarında “ihracata yö-
nelik strateji” ile dışa açılım dönemi 
başlamıştır ve bu politika günümüze 
kadar devam etmiş ve hala da et-
mektedir. 

DIŞ TİCARET BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİRSEK 

11. Kalkınma planının en önemli 
özelliği, özellikle ülkemizin ihracat 
bağlamındaki 2023 hedeflerinde 
büyük bir revizeye gitmiş olmasıdır. 

Öncesinde, karşılaştırmanın 
yerinde olabilmesi için 2018 yılında 
gerçekleşen dış ticaret değerlerini 
kısa bir hatırlatalım. 2018 yılında ih-
racatımız 167,9 milyar dolar iken, it-
halatımız ise 223 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 

Genel 2023 hedeflerinde ise 
ihracat hedefimiz 500 milyar dolar 
iken, ithalat öngörümüz ise 625 mil-
yar dolardı. Toplam dış ticaret hac-
mimiz ise 1 trilyon doların üzerinde 
gözükmekteydi. 

2019-2023 için yapılan 11. Kal-
kınma Planında ise ihracat hedefimiz 
226,6 milyar dolar iken, ithalat öngö-
rüsü ise 293,5 milyar dolar. 

2023 İHRACAT VİZYONUNU 
2023 ihracat vizyonu,  ülkemiz 

tarihinde ilk defa 10 yıldan daha fazla 
bir hedefleme, rakamlar bağlamında 
ifade edildiğinden herkes için ayrı 
bir önem ve değer taşımalıdır. Tüm 
politikaların bu yönde oluşturulması 
ise hedefin gerçekleşip gerçekleş-
memesinden daha önemli olduğuna 
inanıyorum.  Çünkü ihracat öyle bir 
olgu ki, sizin olduğu kadar dış etken-
lerin de etkisinin çok fazla olduğu 
bir süreçtir. İhracat teknik olarak adı 
üzerinde üzere “Dış Talebe” bağlı bir 
olgudur. Geçmişe kısaca bakarsak 
yakın coğrafyamızdaki;  Arap Baharı 
ve etkileri ( Kuzey Afrika ve Ortado-
ğu), IŞID meselesi (özellikle Irak 
pazarında) yakın coğrafyamızdaki 
birçok ihracat pazarlarında sıkıntı 
yaşattı. Avrupa’daki talep daralmaları 
ve ülke içerisindeki Gezi eylemlerin-
den (Arap baharının benzeri ülke-
mizde denenmek istendi) , başarılı 
olamayınca bu sefer hain 11 Tem-
muz darbe girişimine kadar birçok 

etken bu süreçte etkili oldu. Burada 
ifade ettiklerimin hepsi ana başlık 
olarak değerlendirilebilir. Aslında bu 
kadar olumsuz süreç yaşanmamış 
olsaydı, 500 milyar dolar olmasa 
bile 300 -325 milyar aralığı benim o 
dönemlerdeki ihracat öngörülerimle 
uyuşmaktaydı. 

11. KALKINMA PLANINI DE-
ĞERLENDİRDİĞİMİZDE 

Bugünden baktığımda, 2023 
yılındaki 226 milyar dolar ihracat he-
definden daha fazla ihracatın gerçek-
leşme ihtimalini daha yüksek görü-
yorum. Ama 11. Kalkınma Planının, 
2023 vizyonundan alından ders ve 
dış etkenlerin ihracatımızı nasıl etki-
lediğinin bilinciyle, ayakları daha yere 
basan bir ihracat hedefi oluşturuldu-
ğunu görüyoruz. Bu seviyelerde bir 
hedefin belirlenmesinin altında, yapı-
lan varsayımların aşağıdaki madde-
lerden oluştuğunu düşünmekteyim. 

 • Döviz kurundaki görece avan-
tajın devam etmeyeceği 

 • Ticaret savaşları ile birlikte ar-
tan korumacılık ve gümrük duvarla-
rının etkisi 

 • BREXIT sürecinin getirdiği 
soru işaretleri 

 • Avrupa’daki ekonomik sıkıntı-
ların devam edeceği veya Euro/Dolar 
paritesinin Euro aleyhine dönmesi ve 
ihracatta olası parite farkının olum-
suz etkisi  

Mayıs ayında verilen Cari fazla 
ile ilişkilendirdiğimizde ise, ekono-
mik küçülme döneminde verilen 
cari fazlanın aslında konjonktürle 
ilişkili olduğu kabul edilmekte.  11. 
Kalkınma Planında, 2023 yılında 
büyüme hedefinin  % 4,3 oldu-
ğundan ve Cari dengeyi etkileyen 
en önemli unsurun ise dış ticaret 
olduğu varsayımından yola çıkar-
sak, cari açığın devam edeceğinin 
öngörüldüğünü anlıyoruz. 

 11. Kalkınma Planının tüm ülke-
miz için hayırlı olması dileğimle. 

SONUÇ: “Planlama” ekonomik 
bağlamda sosyalist düzenin değil,  
yönetim biliminin ilk fonksiyonudur. 
Dolayısıyla plansız bir yönetimden, 
özellikle de ekonomi yönetiminden 
bahsetmek mümkün değildir. 

11. KALKINMA PLANI VE DIŞ TİCARET 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Yalçın Eğitim Kurumları
öğrencilere seminer verdi

Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel Yal-
çın Öğretim Kursları tarafından öğrenci-
lere yönelik organize edilen Motivasyon 
Semineri ne öğrenciler yoğun ilgi göster-
di. Seminerde “Üniversite Kazandırma 
Rehberi Kitabı” Yazarı ve Eğitimci Ab-
durrahman Yılmaz, katılımcı öğrencilere 
Üniversite tercihlerini nasıl yapacaklarını 
ve hedef belirlemenin önemi konularında 
seminerde bilgiler aktardı.

Yalçın Öğretim Kursları Motivasyon 
Semineri, Merkez bina ve Ecdat Şube 
ek bina içerisinde yer alan toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. Dört ayrı seansta 
verilen seminerlerde Eğitimci –Yazar ve 
Profesyonel Koç Abdurrahman Yılmaz, 
katılımcı öğrencilere Hedef belirlemenin 
önemi, Verimli Ders çalışma teknikleri 
ve Stres ve Zaman yönetimi konuların-
da aydınlatıcı bilgiler verdi. Seminerlere 
LGS ve YKS sınavlarına giren ve mezun 
olan öğrencilerine yönelik gerçekleştiril-

di. Eğitimci-Yazar Abdurrahman Yılmaz 
seminerler sonunda öğrencilerin merak 
ettikleri ve öğrenmek istedikleri soruları 
tek tek cevapladı.

Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel Yal-
çın Öğretim Kursları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yalçın, “Kurum olarak 
öğrencilerimize yönelik Eğitim ve Moti-
vasyon seminerlerimize devam ediyo-
ruz. Son olarak Üniversite Kazandırma 
Rehberi Kitabı Yazarı ve Eğitimci Abdur-
rahman Yılmaz, LGS ve YKS sınavlarına 
giren öğrencilerimize motivasyon semi-
neri verdi. Katılımın yoğun olması bizleri 
mutlu etmiştir. Eğitim-Yazar ve Profesyo-
nel Koç Abdurrahman Yılmaz’a kurumun 
adına verdiği seminerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Kurum olarak yıl boyunca eği-
tim ve motivasyon seminerlerimizi öğ-
rencilerimize yönelik devam ettireceğiz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ
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Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Tem-
muz’un yıl dönümü öncesi açıkla-
malarda bulunarak, “Milletimiz 15 
Temmuz gecesi canı pahasına dar-
beye karşı koymuş ve Türkiye’de bir 
daha darbe yapılamayacağını bütün 
dünyaya ilan etmiştir” dedi. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin yıl dönümü önce-
sinde açıklamalarda bulundu. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihine 
kara bir leke olarak geçen ve Türk 
milletinin tüm dünyaya demokra-
si dersi verdiği 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin üzerinden üç yıl 
geçtiğini söyleyen Okka, “Türkiye, o 
gece önce karanlığı, sonra da ortaya 
konan büyük inanç ve kararlılık ile 
de aydınlığı yaşamıştır. O gün sıra-
dan bir gün olmaktan çıkarak, her 
türlü vesayetin ve işgalin reddedil-
diği, milli iradenin kazandığı bir gün 
haline dönüşmüştür. 15 Temmuz 
gecesi milletimiz; hiçbir bahanenin 
ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, 
kadın, erkek demeden tankın, to-
pun, uçağın, helikopterin, tüfeğin 
karşısına sadece ve sadece imanıyla, 
inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir. İra-
desini vesayet altına almak istenen 

silahlı darbe girişimini bozguna uğ-
ratan Milletimiz, günlerce sokakları 
meydanları boş bırakmayarak is-
tiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, 
meydanların darbecilere teslim edil-
meyeceğini ortaya koymuştur” dedi.

Başkan Okka, Türk milletinin, 
menfur saldırıların yaşandığı 15 

Temmuz gecesi canını ortaya koya-
rak sürdürdüğü mücadelenin, tüm 
dünyanın sahiplenmesi gereken ör-
nek bir demokrasi mücadelesi oldu-
ğunu kaydetti. Okka, “Dünyanın en 
yaygın ve etkin sivil toplum kurulu-
şu olan MÜSİAD, her zaman ve her 
koşulda milli iradeden yana olmuş, 

onu zedeleyecek her girişimin karşı-
sında durmuştur. 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından da tavrını net 
bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, 
hiç vakit kaybetmeden milletin ve 
devletin yanında yer aldığını açıkla-
yarak, Türk milletinin dik duruşunu, 
tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. 
MÜSİAD Konya olarak da, adeta bir 
‘2. Kurtuluş Savaşı’ olan 15 Temmuz 
gecesinde bütün üyelerimizle birlik-
te milletimizin safında, meydanlar-
daydık. Bundan sonraki süreçte de, 
o karanlık gecenin milletimizce ve 
gelecek nesillerce unutulmaması 
amacıyla, her yıl dönümünde hatır-
lamaya ve hatırlatmaya devam ede-
ceğiz, 15 Temmuz’u unutmayacağız 
ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin 
kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk 
ve fedakarlıkla bugünlere getirdiği-
miz ve ‘Büyük Türkiye’ hedefiyle ge-
leceğe yürüyen ülkemizin başta te-
rör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış 
müdahale ile sarsılmasına müsaade 
etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle 
milletimiz var olduğu sürece min-
netle anılacak olan 15 Temmuz şe-
hitlerimize Allah’tan Rahmet diliyor, 
gazilerimize bir kez daha şükranları-
mı sunuyorum. Allah bu millete bir 
daha böyle karanlık geceler göster-
mesin” ifadelerini kullandı. n İHA

Balta: Ülkemizin bölünmez
bütünlüğü için tek yüreğiz

İbrahim Ay: 15 Temmuz 
bir kahramanlık destanıdır 

Asrın İşadamları Derneği 
(ASRİAD) Konya Şube Başka-
nı Mustafa Balta, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
nedeniyle yaptığı açıklamada 15 
Temmuz’da yaşananları ve mil-
letin vatanını nasıl savunduğunu 
hatırlattı. “Vatan milletin, irade 
milletin” diyen Başkan Mustafa 
Balta, “15 Temmuz gecesi de-
mokrasiye, devlete, devlet güç-
lerine ve yürüyen sisteme karşı 
illegal bir kalkışma yaşanmış mil-
letin paralarıyla alınmış silahlarla 
devletin ele geçirilmeye çalışıldı. 
Ancak, güvenlik güçleri ile vata-
nını seven, milletin birliği ve be-
raberliğine sevdalı, inançlı yürek-
leri sayesinde, kalkışma bertaraf 
edilmiştir. 15 Temmuz sonrasın-

da Türk milletinin, ‘Tek devlet, 
tek vatan, tek bayrak, tek millet’ 
kavramları etrafında nasıl bir bü-
tün olunacağını bir kez daha gös-
terdiğine hep birlikte şahit olduk. 
Ortak değerlerimizin korunması 
noktasında fikir ayrılıkları bir ke-
nara bırakılmış, ülkenin bölün-
mez bütünlüğü noktasında tek 
yürek olunmuştur. Bu olaylar ne-
ticesinde gayretimiz odur ki; Türk 
milleti olarak içimize çöreklenmiş 
şer odaklarından, terör örgütle-
rinden kurtulup Yeni Türkiye’yi 
inşa sürecinde güçlü bir demok-
rasi ile yolumuza devam edece-
ğiz. Tüm şehitlerimizi Rahmetle 
anıyor, Gazilerimize ve ailelerine 
sabır diliyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Meram İlçe Başkanı İbra-
him Ay, 15 Temmuz tarihinin bir 
kahramanlık destanı olarak tarihte 
yer alacağını söyledi. 15 Temmuz 
2016 tarihinde Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) üyelerince ger-
çekleştirilen darbe girişiminin 3. 
yıldönümü nedeniyle bir açıklama 
yapan MHP Meram İlçe Başkanı 
İbrahim Ay, Türk Milletinin tarihi 
kahramanlıklarına bir yenisini ek-
lediği gibi içerdeki ve dışardaki ha-
inlere Türkiye Cumhuriyeti Devle-
tinde dış kaynaklı operasyonların 
başarılı olamayacağını öğrettiğini 
dile getirdi. 

MHP’li İbrahim Ay açıklama-
sını şöyle sürdürdü; “15 Tem-
muz’dan sonra yapılmaya çalı-
şılan ekonomik operasyonlara 

karşı Türk Milletinin feraseti ile 
karşı karşıya kalanlar emelleri-
ne ulaşamamışlardır. Her hain 
girişimde olduğu gibi milletimiz 
küllerinden yeniden doğmuştur. 
Tüm şer odakları el ovuşturup 
ülkemizin çöküşünü heyecanla 
beklerken Genel Başkanımız Dev-
let Bahçeli’nin darbe girişimin ilk 
dakikalarında Cumhurbaşkanı-
mıza, devletimize, hükümetimize 
desteklerini bildirip girişimi son-
landırma çaba ve gayretlerinden 
dolayı Türk Milleti olarak ayrıca 
müteşekkiriz. Unutulmamalıdır ki 
hain her zaman haindir ve haine 
gereken ceza verilmeli, tehditlere 
boyun eğilmemelidir. Bu vesile ile 
tüm şehitlerimize Allah rahmet, 
ailelerine başsağlığı diliyorum.”
n İHA

15 Temmuz FETÖ hain darbe ve işgal girişiminin, milletin azim ve kararlığı ile geri püskürtüldüğünün 3. yıldönümü dolayısıyla 
açıklama yapan KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Türkiye’yi karanlığa dönüştürmek isteyenlerin kendileri yerle yeksan oldu” dedi

Milletin direnişi, 
hainleri püskürttü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
tarafından gerçekleştirilen hain dar-
be girişiminin milli ve onurlu direni-
şe dönüştüğü tarih olan 15 Temmuz 
2016’ın 3. yıldönümünde, “Hainlik-
lerle dolu o karanlık ve uzun gece-
yi unutmadık ve unutmayacağız” 
diyen Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, 15 Tem-
muz’da vatanın, bayrağın, ezanın 
onur ve şerefinin korunduğu ifade 
etti.

15 Temmuz 2016’da ülke ola-
rak yeni bir kahramanlık destanı 
yazıldığını, yeni bir istiklal ve istik-
bal mücadelesi verildiğini belirten 
KTB Başkanı Çevik, şunları kaydet-
ti: “15 Temmuz’u 16 Temmuz’a 
bağlayan o uzun karanlık gecede 
Türkiye, olağanüstü ve gayri meş-
ru bir durumla karşı karşıya kal-
mıştır. Paralel Devlet Yapılanması 
(PDY) ile devletin tüm kademlerine 
kanser gibi sızan Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ), gözbebeğimiz, Pey-
gamber Ocağı, Türk-İslam Dünya-
sı’nın gururu Türk Silahlı Kuvvetle-
rimiz içindeki hain yapılanmasıyla 
darbe ve işgal girişimine kalkışmış-
tır. Milletin malı olan askeri araç ve 
silahlarla, devlet ele geçirilmeye, 
Türk Milleti manen çökertilme-
ye, korkutulmaya çalışılmış, ülke 
karışıklığa mahkûm edilmek is-
tenmiştir. Ruhlarını ve beyinlerini 
bin yıldır İslam’ı, Anadolu’dan at-
mak için çalışan haçlı, Siyonist ve 
emperyalist ittifaklara satanların 
eylem ve planları milli ruh ile geri 
püskürtülmüştür. Hedeflenen oyun 
tutmamış, devlet-millet bütünlüğü 

içinde vatan işgale uğratılmamış-
tır. O gece 7’den 70’e her yaştan 
insan tek yürek olarak bayrak ve 
İslam için Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa 
çıkmış, tanklar, panzerler, uçaklar, 
helikopterler, silahlar karşısında 
korkuyu unutarak, gaflete, tered-
dütte düşmeden, 250 şehit ve yüz-
lerce yaralı verilerek milli mücadele 
ruhu ile hain girişim bastırılmıştır. 

Bu kahramanlık, Türkiye üzerine 
oyun oynayacaklara da büyük bir 
mesaj olmuştur. Görüşü ne olursa 
olsun tüm halkımızın darbeye kar-
şı ‘tercih benimdir, geleceğimi ben 
belirlerim’ demesi, Türkiye üzerin-
de emelleri olan darbe heveslile-
rinin en büyük kabusu olmuştur. 
Seçilenleri yok sayan, demokrasinin 
göstergesi Gazi Meclisi bombala-
yan, halktan beslenip, halka ateş 

açan bu gözü dönmüş fırsatçıların 
diğer terör örgütlerinden hiçbir far-
kı yoktur, olamaz. Bu hainlerin dev-
letimize ve milletimize yaptıkları bir 
ibret vesikası olarak anılacaktır”.

UYANIK OLMALIYIZ
Darbe girişiminde başarısız 

olanların bu kez Türkiye’yi ekono-
mik olarak köşeye sıkıştırma gay-
retine girdiklerini belirten Çevik, 
“Ekonomi dünyası olarak TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
gayretleriyle geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de hakkıyla, azimle, şevkle 
çalışarak istikrarla yeni bir sıçrama 
dönemini başlatacağız. Milli irade-
den alınan güç ile aşamayacağımız 
engel, çözemeyeceğimiz sorun kal-
mayacaktır” dedi.

Millet olarak görevimizin uyanık 
ve bilinçli olarak, oyunlara, provo-
kasyonlara gelmemek olduğunun 
altını çizen Çevik, “ Kimse tereddüt 
etmesin ki devletimiz her türlü dar-
be, işgal ve kaos girişimini def ede-
cek güç ve kudrettedir. Bu vesiley-
le 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nde geride onurlu bir 
mücadele bırakan tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diler, kahramanca 
işgalcilerin karşısına dikilen gazileri-
mize şükran ve saygılarımızı sunar, 
bu gibi hainliklerin necip milletimize 
bir daha yaşatılmasına fırsat ver-
memesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ederiz.” diyerek tüm Konyalıları 15 
Temmuz akşamı Mevlana Meyda-
nı’ndaki ‘Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’ programına katılmaya davet 
etti.
n HABER MERKEZİ

Okka: 15 Temmuz’u unutturmayacağız
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Türkiye’mizi teslim almaktı planları,
O gece kustu zehrini bütün yılanları,
O gece harekete geçti tüm piyonları,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece saf saf olup indi melekler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

O gece toptan saldırıya geçti hainler,
Ülkemizi ele geçirmeye azmettiler,
Milletin direnişini görünce sindiler,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece şehitlere kucak açtı 
Peygamber,
       Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.
          
Yıllardır hazırlandılar bu gece için,
Ülkeyi teslim almaktı gayesi piçin,
Emir gelince sormadı köleler, niçin?
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece şehitlerin ruhu vatanı bekler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

40 yıldır nasıl da gizledi gerçek 
yüzünü,
Allah ile İslâm ile süsledi bütün 
sözünü,
Dış güçler bu gece için körükledi 

közünü,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece yeni bir Bedir, yeni bir Hayber,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

Bazı ihanet planları uyguladılar önce,
Tutmayınca o geceyi beklediler 
sinsice,
Saldırdılar efendilerinden emir gelince,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece sabaha dek susmadı diller,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber. 

Başkomutan gürledi; “meydanlara 
çıkın”,
Çağrıyı duyan koştu meydana, akın 
akın, 
Hainler kudurup bağırıyordu; hepsine 
sıkın, 
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece vatan için çarptı yürekler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

Toplarını, tanklarını millete çevirdiler,
Uçaklardan aralıksız bombalar 
indirdiler,
Ölüm kusan silahlarla sandılar ki 

sindirdiler,
Tarihler 15 Temmuz’u 
gösterdiğinde.
O gece ölümü özledi 
nice yiğitler,
Ya Allah, Bismillah, 
Allahuekber.

Yiğitler bombaları 
göğsünde söndürünce,
Tankların önüne yatan 
arslanları görünce,
Dehşete kapıldılar, halk ölüme 
yürüyünce,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece tankın altına yattı yiğitler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

Bir kere daha destanlar yazıyordu bu 
millet,
İkinci Çanakkale bu, kabul eder mi 
zillet,
Karşısında nasıl durabilir bu hain illet,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.

O gece Çanakkale 
geçilmezi gördüler,
Ya Allah, Bismillah, 
Allahuekber.       

Fetö’nün diyalog dini, 
gerçek dine setti,
Riyakârca gözyaşı cahilleri 
aldatmaya yetti,
Bu, tarihin yazmadığı en 
büyük ihanetti,
Tarihler 15 Temmuz’u 

gösterdiğinde.
O geceki dualar, salalar gökleri deler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber. 

Fatih olduk, Yavuz olduk bozduk 
oyunu,
Yok ettik Pensilvanya’daki hain 
boyunu,
Kuruttuk soysuzun gayri meşru 
soyunu,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece şaşkına uğradı bütün dış 

güçler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

Milletimiz o gece şaha kalktı vatan 
aşkına,
Hainler bir anda dönüverdiler şaşkına,
Zalime geçit vermedik Allah Lillah 
aşkına,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece yere serildi tüm hain güçler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

Ezanlar ve salalar sabaha dek inledi,
Allahuekber sesleri meydanlarda 
çınladı,
Ay yıldızlı bayrağımız ellerde 
dalgalandı,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece şanlı bir direniş dünyayı bekler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber. 

O gecenin amacı darbeden öte işgaldi,
Milletin direnişi en büyük bir sidaldi,
O gece yazılan destan örnek bir 
cidaldi,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece karardı, soldu tüm hain yüzler,

Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

40 yıllık dış plan bir gecede bozuldu,
Hainlerin düğümü bir gecede çözüldü,
Türk milletinin gücü bir gecede 
görüldü, 
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece her yer zafer şarkılarıyla inler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

O gece 250 şehit binlerce gazimiz 
oldu,
Bedel ödedik ama Allah’ımız yar oldu,
Kocaman meydanlar hainlere dar 
oldu,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O gece cennete uçtu nice şehitler,
Ya Allah, Bismillah, Allahuekber.

Salih Sedat unutturma bunu her 
ferdimize,
Şanlı bir zafer daha eklendi tarihimize,
Silinmez altın harflerle yazıldı 
hanemize,
Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde.
O geceyi zafer diye yazacak tarihler,
Ya Allah, Bismillah, Allauekber. 

15 TEMMUZ GECESİ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Grafik Bölümü 
öğrencilerinin hazırladığı “15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Anma Sergisi” açıldı Güzel Sanatlar 
Fakültesinde düzenlenen sergiye; 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. 
Dr. Özdemir Koçak, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman 
Tugay, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Dalkıran, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Serginin küratörlüğünü yapan 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Yard. Prof. Dr. Ahmet Dalkıran 
yaptığı konuşmasında “Sergi öğ-
rencilerimizin eserleri, illüstrasyon 
tasarımlarına ait, asıl amacımız 15 
Temmuz 2016’da yaşananlar ve 
onun geride bıraktığı etkileriyle il-
gili öğrencilerimizin bakış açılarını 
ortaya çıkarmaktı. Sergimizdeki 

tasarımlar öğrencilerimizdeki milli 
bilinci görmek ve bunu daha da bi-
linçlerini artırmak adına yaptırılmış 
işlerdir. Grafik bölümü öğrencile-
rimiz, bunu geçen yıl hazırladır ve 
grafik bölümü hocalarımız destek 
oldukları projeydi. Daha sonra bunu 
yaygınlaştırmak, farklı yerlerde 
sergiletmek için gerekli alışmaları 
yaptık. Yapmaya da devam edece-
ğiz” dedi. Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa şahin ise “Bu 
sergiler yaşanmış kötü bir anının, 
hatıranın unutturulmaması için 

planlanan sergiler, gerçekten 15 
Temmuz ve bu gecede gerçekleşti-
rilen kalkışma bu milletin bu dev-
letin yaşadığı en büyük ihanetler-
den birisidir, sinsice planlanmıştır, 
devletin varlığına milletin bütün-
lüğüne kastedilmek üzere yapılmış 
bir kalkışmadır. Bu nedenle bu tür 
olayların unutturulmaması gereki-
yor. Biz, üniversite içerisinde yap-
tığımız aktivitelerle o geceyi unut-
turmamaya çalışıyoruz, farkındalığı 
ve bilinci artırmaya çalışıyoruz. Bu 
vesileyle bu sergide emeği geçen, 

katkı sağlayan herkese minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum. Gerçek-
ten çok önemli mesajlar yansıttılar, 
ciltler dolusu kitapla anlatılamaya-
cak duygu ve düşünceleri grafikle, 
tasarımla anlattılar. Bu da sanatın 
gücünü gösteriyor. Türkiye’nin en 
güçlü Güzel Sanatlar Fakültelerin-
den birisinden de ancak bu başa-
rıda sergi beklenirdi, bu vesileyle 
herkese teşekkür ediyorum. Allah 
bir daha bize o gece gibi ihanetler 
yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘15 Temmuz saldırısı en
alçak ihanetlerden biri’

Metin: 15 Temmuz milli
iradenin şahlanışıdır

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, 15 Temmuz’daki hain 
saldırının en alçak ihanetlerden 
biri olarak tarihe geçtiğini söyledi. 
Bireyleri milli çıkarlar etrafında 
birleştirenin, ferdin kendisinde 
ve mensup olduğu millette öz-
güven oluşmasını sağlayan milli 
birlik duygusu olduğunu hatır-
latan Prof. Dr. Babür Özçelik, 
“Dünya tarihine damga vurmuş 
şanlı bir millet olan Türk milleti 
ise geçmişte olduğu gibi o gün de 
demokrasiye ve millet iradesine 
sahip çıkma iradesi göstererek 
destansı bir zafere imza atmıştır. 
Şunu da ifade etmek gerekir ki, 
üniversiteler ülkenin geleceğini 
hazırlayarak bilim ve teknolojinin 
üretimi, bilimsel bilginin dolaşımı, 
yaratıcı potansiyeli yüksek birey-
lerin yetiştirilmeleri noktasında 
önemli görevler üstlenmektedir. 
Konya Teknik Üniversitesi olarak 
bu görev bilinciyle gençlerimizin 

bu gibi çeşitli terör örgütlerin ve 
yapıların hedefi olmaması adına 
aklın ve etiğin bir arada yürütül-
düğü, demokratik, vatanına, mil-
letine ve bayrağına sahip çıkan, 
dünya standartlarında bir üniver-
site anlayışıyla ülkemize ve mille-
timize olan sorumluluğumuzu en 
iyi şekilde yerine getirmeye çalışı-
yoruz. İnanıyoruz ki dün olduğu 
gibi bundan sonra da vatan, millet 
ve bayrak aşkını kutsal sayan bu 
milletin birliğini ve birlikteliğini 
parçalamaya kimsenin gücü yet-
meyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk 
devletinin ve milletinin mevcudi-
yetine kasteden hainleri ve işbirlik-
çilerini bir kere daha lanetliyorum. 
Aziz milletimizin kahramanlık 
örneği gösterdiği 15 Temmuz za-
ferinin ruhunu ilelebet yaşamayı 
diliyor, şehitlerimizi rahmetle anı-
yor, gazilerimize sıhhat ve afiyet 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Eğitim Bir Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Şenol Metin, 15 
Temmuz’un Türkiye için bir milat 
olduğunu, ‘Bu ülkeyi kim yönete-
cek?’ sorusunun cevabını bu gece-
de bulduğunu söyledi. O gece tüm 
renkleriyle İslami STK’ların alan 
hakimiyetini tesis ettiğini söyleyen 
Şenol Metin, “Ardından milli has-
sasiyet taşıyan herkes,  post-mo-
dern işgal girişimini engellemek 
için meydanları doldurmuştu. İşte 
Global Monarşi olarak kodlanmış, 
emperyal siyonizmi, ne-con fa-
şizmi gerileten, korkutan bu milli 
sivil duruş olmuştur, bu alan ha-
kimiyeti olmuştur, bu örgütlülük 
olmuştur. Global Monarşinin yerli 
işbirlikçileri, atomize olmuş bir 
Müslüman toplum tahayyul edi-
yor, kurguluyor. Böyle atomize 
edilmiş bir toplumun darbelere 
direnecek organizasyon yeteneği-
ni kaybedeceğini değerlendiriyor. 

Analiz doğru. Genelde Devlet, 
özelde Cumhurbaşkanımız ile İs-
lami STK’lar arasındaki duygusal 
aidiyeti, davranışsal uyumu boza-
cak son günlerde gördüğümüz kirli 
atraksiyonların  ardındaki strateji 
budur.  Çoğu zaman süreti haktan 
görünen bu işbirlikçi yapı deşifre 
olmuştur, oyun görülmüştür. Tür-
kiye’yi yöneten kadroları yetiştiren 
İslami STK’lar olarak bir durum 
muhakemesi yapmamız gerekiyor. 
28 Şubat sürecinden sonra ihmal 
ettiğimiz insan yetiştirme işine, 
asli vazifemize tüm enerjimizle 
yeniden/yenilenerek dönmeliyiz, 
insana, gençliğe yatırım yapmalı-
yız. Bizi çağların ötesine taşıyacak 
olan bu stratejidir” dedi. Metin, 15 
Temmuz sonrası süreçte MHP Li-
deri Devlet Bahçeli’nin de duruşu-
nun takdire şayan olduğuna işaret 
etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçları ve küresel güçlerin 
Türkiye’ye yaklaşımı konulu konferansta 15 Temmuz günü yaşananlar ve sonuçları tüm boyutlarıyla ele alındı

‘15 Temmuz’un hedefi
devletin bekasıydı!’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesinde bir panel 
düzenlendi. Türk Tarih Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile 
Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları 
Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un ko-
nuşmacı olarak katıldığı programda, 
15 Temmuz 2016’daki darbe girişi-
minin sonuçları ve küresel güçlerin 
Türkiye’ye yaklaşımı anlatıldı.

GEÇMİŞ BİZE YOL GÖSTERİR
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-

tesi tarafından 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
düzenlenen konferansın açılış ko-
nuşmasını Rektör Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş yaptı. Çökmüş, “Geçmiş, 
hafızada ne kadar iyi oturursa, bura-
daki taktikler ne kadar iyi okunursa, 
bundan sonraki tehlikeler de o kadar 
iyi algılanır, ona göre tedbirler alınır. 
Bunun için 15 Temmuz’u çok iyi an-
lamamız ve hafızamıza yerleştirme-
miz gerekiyor” dedi. Kürsüye daha 
sonra Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Refik Turan geldi. “Tarih 
İçinde Hukuksuz İktidar Savaşları ve 
15 Temmuz” başlıklı sunum yapan 
Turan, “Devletin hiç beklemediği bir 
noktadan kuyuya doğru yuvarlanma 
teşebbüsünün yapıldığı gecedir 15 

Temmuz 2016 tarihi. Ekonomi yo-
lunda gidiyor, güçlü bir iktidar var, 
istikrarlı bir hükümet var, herhangi 
bir yerden de siyasi rüzgar esmiyor, 
ama ortalıkta bir darbe teşebbüsü 
var” dedi.

15 TEMMUZ’DA ASIL 
HEDEF, DEVLET BEKASIYDI

15 Temmuz’daki darbe giri-
şimim özellikle İstanbul ve Anka-
ra’yı hedef aldığını belirten Turan, 
“İstanbul’da Boğaz Köprüsü tutul-
muş, Atatürk Havaalanı tutulmaya 
çalışılmış, asıl kalkışma ise Anka-
ra’da olmuştur. Ankara’da darbe 
girişiminde bulunanlar Akıncı Hava 
Üssü, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
TRT Genel Müdürlüğü, Polis Özel 
Harekât, Özel Kuvvetler, Genel Kur-
may Başkanlığı, Meclis ve Cumhur-
başkanlığı başta olmak üzere birçok 
noktaya saldırdı. 15 Temmuz, her 
zamankinden daha büyük, daha 
vahşi, her zamankinden daha sinsi, 
her zamankinden daha kanlı olan 
bir darbe girişimiydi. 15 Temmuz 
tarihi mahut bir geceydi. Asıl yıkıl-
mak istenen Ankara’nın iradesiydi, 
devlet bekası, devlet gelenekleri. Bu 
darbenin amacı devlete el koymaktı. 
Devlet, bizim toplumsal olarak en 
kıymetli unsurumuzdur” şeklinde 
konuştu.

FETÖ, KÜRESEL SİSTEMİN DE 
DESTEĞİ ALMIŞTIR

FETÖ’nün haşhaşi topluluğuna 
benzediğini ifade eden Prof. Turan, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan doğru bir tespit yap-
tı, bu yapı, Selçuklu dönemindeki 
Hasan Sabbah tarafından yönetilen 
Sabbahi hareketine benzemektedir. 
Hassan Sabbah nasıl bir eğitim öğ-
retim metodu uyguladıysa, yani bir 
çocuğu alıyor, anne, baba, devlet 
ve cemiyetten sıyırıp kendine bağlı-
yorsa, FETÖ de aynısını yaptı.FETÖ, 
küresel sistemin de desteği almıştır. 
15 Temmuz’dan sonra Avrupa ve 
Amerika ülkemize destek verme-
diler. Haftalar sonra cılız bir sesle 
tepki gösterdiler. 15 Temmuzla Batı 
Avrupa’nın, Amerika’nın demokrasi 
diye bir derdinin olmadığı teyit edil-
di. Bu çok net ve açık, bunu dünyaya 
anlatmamız lazım. Her darbe dev-
letten bir şeyler alıp götürmüştür. 
İnsanlığı çığ gibi ezen bu küresel sis-
temin karşısında oluşacak alternatif 
medeniyetin çekirdeğini bu millet 
oluşturacaktır. Çok köklü bir istiklal 
bilincimiz var, bu bilincimizi kaybet-
meyeceğiz” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ BAŞLI BAŞINA 
BİR OPERASYONDUR

“15 Temmuz Darbe Girişimine 

Merkez-Çevre İlişkileri Açısından 
Bir Bakış” başlıkları sunum yapan 
Ankara Kriz ve Siyaset Araştır-
maları Merkezi (ANKASAM) Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin 
Erol’da “Türkiye’ye yönelik saldı-
rılar devam etmektedir, değişen 
enstrümanlardır. Merkez dediği-
miz devlettir, çevre ise millettir. 
Uluslararası hukuk birçok alanda 
hükmünü yitirmiş durumda. De-
ğerler ayaklar altında. Liberalizm 
çökmüştür. İnsanlığa hitap edecek 
bir fikirler manzumesinin eksikliği 
var. 15 Temmuz başlı başına bir 
operasyondur. Başlayıp bitti değil, 
operasyonlar sürecinin bir parça-
sıdır, hedefe varılmadığı sürece 
bu operasyonlar devam edecektir. 
Merkez ile çevre arasındaki ilişki 
test edildi, çevrenin gücü görüldü.

Demokrasi kaçınılmazdır ama 
Amerika 11 Eylül sonrası renkli 
devrimler adı altında kendi nüfus 
alanını genişletmek adına darbeler 
yapmıştır. Demokrasi konusunda 
samimi olmayan Batı’nın kendisidir, 
Amerika’nın kendisidir. Demokrasi 
şu anda bize dayatılan en güçlü si-
lahlardan biridir. Ne yazık ki, buna 
kapılıp gidenlerimiz de var” şeklinde 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta 15 Temmuz Sergisi açıldı



15 TEMMUZ 20198 HABER

Türkiye’nin kara gecesi olarak hafızalarda yerini alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 3 yıl geçti. Milli birlik 
ve beraberlikle önüne geçilen bu hain girişim, Türk milletinin yazdığı destansı zaferler arasındaki yerini aldı 

Hainlere karşı zafer!
Türkiye 2016 yılında önemli bir 

süreçten geçerken, Fetullahçı Te-
rör Örgütü (FETÖ) Türkiye’yi hedef 
aldı. FETÖ, 15 Temmuz gecesi tüm 
gücüyle ülke genelinde bir saldırı 
gerçekleştirerek, devletin içerisine 
sızmış mensuplarınca darbe girişi-
minde bulundu. Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinde eşi benzeri görülme-
miş 15 Temmuz hain darbe girişimi, 
‘Kara gece’ olarak ülke tarihindeki 
yerini aldı. 3 yıl geçmesine rağmen 
o karanlık gecede yaşananlar asla 
unutulmadı. Tarihin sayfalarındaki 
yerini alan o gecede 250 vatandaş 
şehit oldu, 2196 kişi ise yaralandı. 
Türkiye’nin “Karanlık gecesi” olarak 
anılan 15 Temmuz 2016’da yaşa-
nanlar: 

FETÖ’DEN HAİN GİRİŞİM
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a 

bağlayan akşam saat 21.30 ile 22.00 
arası Başbakanlık Kızılay binasında-
ki koruma personeli, Genelkurmay 
Başkanlığı yerleşkesinden silah ses-
lerinin geldiğini, Koordinasyon Mer-
kezi’ne iletti. Bu ihbar üzerine Silahlı 
Kuvvetler Komuta Harekât Kontrol 
Merkezi (SKHKM) yetkilileri arandı. 
Yetkililer, “Ani müdahale mangaları 
tarafından tatbikat yapılıyor.” yanıtı-
nı verdi.                     

Darbeciler tarafından kullanılan 
tankların Çankaya Köşkü çevresinde 
dolaştığı dikkat çeken görüntülerde, 
helikopterin açtığı ateş sonrasında 
Köşk’ün önündeki caddede bekle-
yen vatandaşlar siper alırken, polis-
lerin de helikopter ateşine tabanca 
ve otomatik silahlarla karşılık verdiği 
görüldü.       

Vatandaşların köşk çevresinden 
ayrılan tankları da ellerinde Türk 
bayraklarıyla protesto etmeleri ka-
meralara yansıdı.        

F-16’LAR ALÇAK UÇUŞ YAPINCA...    
Saat 22.00-22.20 arasında An-

kara’da Meclis ile Genelkurmay 
karargahının bulunduğu bölgede, 
F-16’ların alçak uçuş yapmaya baş-
laması üzerine tekrar SKHKM aran-
dı ve yine aynı cevap verildi, F-16 
uçaklarının hangi amaçla uçuruldu-
ğu, Genelkurmay Başkanlığına bir 
saldırı olup olmadığı, uçakların ne-
den bu kadar alçaktan uçurulduğu 
yönündeki sorular ise yanıtsız kaldı.              

Bu sırada askeri birlikler tara-
fından Boğaz köprülerinde yolların 
kesildiği haberi alındı. Gölbaşı Polis 
Özel Harekat Başkanlığı ile Havacı-
lık Dairesi Başkanlığına, F-16 savaş 
uçakları ile askeri helikopterle hava 
saldırısı yapıldı. Ankara ve İstan-
bul’da bazı noktalarda tankların ve 
zırhlı personel taşıyıcıların sokağa 
çıktığı bilgileri de Koordinasyon 
Merkezi’ne ulaştı.              

SİLAHLI MÜDAHALE TALİMATI
Bu bilgilerin ardından, Başba-

kanlık Müsteşarı Fuat Oktay baş-
kanlığında müsteşarlık makamında, 
Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, 
Genel Müdürler Metin Yener, Bilal 
Durdalı, Başbakan Başmüşaviri Ce-
malettin Haşimi’nin de katılımıyla, 
Başbakanlık Çankaya Yerleşkesi’nde 
Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. 
Kızılay’daki binada faaliyette olan 
Koordinasyon Merkezi’nin ise faa-
liyetleri geçici olarak durduruldu, 
nöbetçi personel evlerine gönderildi.       

Alınan bilgilerdeki tatbikat iddi-
alarında dikkat çeken çelişkiler göz 
önüne alınarak, 22:10’da havadan 
ve karadan tüm saldırılara karşı si-
lahlı müdahale talimatı verildi.      

22.56’DA TRT İLE TEMAS 
KURULDU ANCAK

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Ok-
tay’ın talimatıyla, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın televizyon yayınına bağ-
lanması için temaslar kuruldu. İlk 
olarak saat 22.56’da TRT ile temas 
kuruldu ancak TRT’nin yayına bağ-
lanamaması üzerine, saat 22.59’da 
NTV ile temasa geçildi. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Başba-
kan Binali Yıldırım, bakanlar, siyasi 
parti liderlerinin darbeye karşı açık-
lama yapmalarının uygun olacağı 
görüşü üzerine bu yönde çaba sarf 
edildi. Ayrıca TBMM’nin açık tu-
tulması gerektiğine karar verilerek, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
beraberindeki heyetle TBMM’ye 
geçti. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, 
Siirt gibi illerin valileri aranarak, ola-
sı hareketlenmelere karşı tedbir al-
maları istendi.

‘’BU BİR KALKIŞMADIR, BUNA İZİN 
VERMEYECEĞİZ’’ AÇIKLAMASI
Saat 23.05’te Başbakan Binali 

Yıldırım, NTV’ye bağlanarak, “Bu bir 
kalkışmadır, buna izin vermeyece-
ğiz.” açıklamasını yaptı.

Saat 23.00 ile 23.30 arasında 
Yenimahalle’de bulunan MİT yer-
leşkesine helikopterle saldırı düzen-
lenmesi üzerine çatışma çıktı. Meclis 
çevresinde askeri helikopter uçmaya 
başlaması, Genelkurmay Kavşağı’na 
çıkan yolların polis tarafından tutul-
ması, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Melih Gökçek’e belediye 
araçları ve iş makineleri ile kritik 
kamu binaları giriş ve çıkışlarının ka-
patılması, tank ve zırhlı araç girişinin 
önlenmesi talimatı verildi.

TRT’NİN İŞGALİ
Bir grup asker tarafından TRT 

Oran Yerleşkesi’ne yapılan işgal de 
Başbakanlık Koordinasyon Merkezi 
kayıtlarında yer aldı. TRT Yerleşke-
si’ne giriş ve çıkışları engellemekle 
görevli polis ekibini aşan darbe gi-
rişimcileri, daha sonra TRT binasını 
işgal etti.

Saat 23.50’de TRT spikerine 
zorla Yurtta Sulh Konseyi’nin bildiri-
si okutuldu. Aynı dakikalarda Genel-
kurmay Başkanlığı internet sitesinde 
de Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisi 
yayınlandı.

TÜRKSAT Genel Müdürlüğü 
aranarak, TRT yayınlarının iletimi-
nin durdurulması talimatı verildi, 
digitürk, d-smart gibi paketler da-
hil, tüm TRT yayınlarının iletiminin 
engellenmesi istendi, internet orta-
mında yayın yapan platformlardan 
TRT yayınlarının durdurulması için 
işlem başlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet 
komutanlıkları başta olmak üzere, 
askeri tesislerin internet sitelerine 

erişim engeli getirilmesi için adım 
atıldı. TRT’nin işgalden kurtulması 
için, vatandaşların yerleşkeye yön-
lendirilmesi, polisin takviye edilmesi 
kararlaştırıldı.

VATANDAŞ SOKAKLARA ÇAĞRILDI
Saat 23.00-00.00 arasında da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 
vatandaşları, darbe teşebbüsünü 
protesto için meydanlara davet etti. 
Bu dakikalarda meydanlara çıkmak 
için AKP teşkilatlarının SMS yoluy-
la uyarılabileceği, camilerde ezan 
veya sela okutturulabileceği, bele-
diye başkanlarından da destek alı-
nabileceği değerlendirildi ve bunun 
için hazırlıklara başlandı. AKP Genel 
Merkezi’nden tüm teşkilata, “Sokak-
lara çıkmak için mesaj göndermeye 
hazır olun.” talimatı verildi.  Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve bazı müftüler 
aranarak, sela veya ezan okunmaya 
başlanması için hazırlık yapmaları ve 
müftülerden, imamları hazır tutma-
ları istendi.

Saat 23.55’te İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda darbe girişiminde 
bulunanlar tarafından uçuş kontrol 
kulesine el konuldu ve uçuş trafiği 
durduruldu. Başbakanlık Müsteşarı 
Fuat Oktay’ın talimatı ile uluslara-
rası basına darbe girişimine dair ilk 
bilgilendirme saat 00.18 ile 00.30 
arasında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
CNN Türk canlı yayınına bağlana-
rak, halka sokağa çıkma ve darbe 
girişimine karşı direnme çağrısın-
da bulunmasının ardından, yurdun 
tamamında halk darbe girişimine 
direnmek üzere, meydanlara akın 
etti. Darbe girişimine muhalefet 

partileri de tepki gösterdi, ilk olarak 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
ardından CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, darbe girişimine karşı 
açıklamalarda bulundu.

Saat 01.00’de Koordinasyon 
Merkezine, Atatürk Bulvarı, Hoşde-
re Caddesi ve Genelkurmay civarın-
da 6 tankın araçları ezerek ilerlediği, 
Genelkurmay çevresinde ve karar-
gah içinde çatışma çıktığı, Ankara 
Emniyet Müdürlüğüne uçak, heli-
kopter ve tankla atış yapıldığı bilgisi 
geldi.

Saat 01.40 sıralarında bazı asker 
kişilerin Boğaziçi Köprüsü’nü geç-
meye çalışan protestocuların üzeri-
ne ateş açtı, Camilerden sela okun-
du ve halka darbe girişimine karşı 
sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.

- Saat 02.21 sıralarında Ankara 
Emniyet Müdürlüğü’nü de vuran ve 
en az 17 polisin şehit olmasına ne-
den olan askeri helikopterin Gölba-
şı’nda düşürüldü.

- Saat 02.25 sıralarında Taksim 
Meydanı’nda mevzilenen bir grup 
asker kişinin giderek sayıları artan 
protestocuları dağıtmak için havaya 
ateş açtı.

- Saat 02.50 sıralarında F-16’lar 
ve askeri helikopterlerin TBMM bi-
nasını vurmaya başladı, Meclisin gi-
riş kapıları yakınlarına sabaha kadar 
toplam 4 bomba atıldı, milletvekilleri 
ve basın mensupları sığınağa geçti.

- Saat 03.23 sıralarında Hürriyet 
Gazetesi otoparkına inen bir grup 
havaya ateş açmak ve güvenlik gö-
revlilerini yere yatırmak suretiyle 
binaya girdi.

-Saat 04.07 sıralarında Cum-
hurbaşkanı Atatürk Havalimanı’nda 

kendisini karşılayan kalabalığa bir 
konuşma yaptı ve ‘Bu bir ayaklan-
ma, ihanet, vatana ihanet hareketi-
dir. Bunun bedelini çok ağır ödeye-
cekler’ şeklinde sözler söyledi.

- Saat 05.02 sıralarında Cum-
hurbaşkanlığı ‘Tehlike henüz geç-
miş değil. Millet sokaklarda olduğu 
ve vatanına sahip çıktığı müddetçe 
darbeci hainler bu aziz millete diz 
çöktürmeyecek’ şeklinde açıklama 
yaptı.

- Saat 05.10 sıralarında Doğan 
Medya Center’ı basan askerler polis 
tarafından gözaltına alındı, hurriyet.
com.tr, CNN Türk, Kanal D ve DHA 
çalışanlarının binaya dönmeye baş-
ladı.

- Saat 06.26 sıralarında Cum-
hurbaşkanlığı külliyesi çevresinden 
dumanlar yükseldi.

- Saat 06.42 sıralarında Boğaz 
Köprüsü’ndeki askerler teslim oldu.

- Saat 07.52 sıralarında Genel-
kurmay karargahından çıkan bir 
tanktan, barikat olarak bekleyen 
kamyonlara ateş açıldı, saat 08.04 
sıralarında Harbiye Ordu Evi ve TRT 
Radyo binası polis tarafından kontrol 
altına alındı.

- Saat 08.11 sıralarında İstan-
bul’da uçak, metro ve vapur sefer-
leri yeniden yapılmaya başlandı. 
Saat 08.16 sıralarında gece boyunca 
tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü 
askerlerin teslim olmasının ardından 
kısmen trafiğe açıldı.

- Saat 08.43 sıralarında Boğaziçi 
köprüsü, terk edilen tankların çe-
kilmesi için çift yönlü, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakası 
istikametine trafiğe kapatıldı.

- Saat 08.55 sıralarında rehin 
alınan Genelkurmay Başkanı Hulu-
si Akar ve Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga kurtarıldı.

- Saat 09.33 sıralarında Kuleli 
Askeri Lisesi’nde 80 öğrenci gözaltı-
na alındı. Saat 09.45 sıralarında Ge-
nelkurmay Karargahı’ndaki 200’e 
yakın silahsız er -erbaş teslim oldu.

- Saat 09.56 sıralarında Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe 
açıldı, saat 10.07 sıralarında Genel-
kurmay Başkanlığından çıkan 700’e 
yakın silahsız er ve erbaş polise tes-
lim oldu. Saat 11.01 sıralarında Ge-
nelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral 
Ümit Dündar’ın “Cumhurbaşkanı-
mız, başbakanımız, bakanlarımız ve 
TBMM, TSK ile tam bir dayanışma 
içinde demokrasinin ve hukukun ya-
nında yer alarak bu darbe girişimini 
önlemiştir” şeklinde açıklama yaptı.

- Saat 12.10 sıralarında İstan-
bul’u da kapsayan Marmara Bölge-
si üzerindeki hava sahasını görerek 
uçuş yapan tüm sivil hava araçları 
uçuşa kapatıldı.
n HABER MERKEZİ 

FETÖ’nün hain darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi iradenin basireti, Türk milletinin cesareti ile akamete uğratıldı.
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15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin başladığı daha ilk saatlerde hainlere karşı meydanlara inen Konya, devletinin ve milletinin 
yanında yer aldı. “Anadolu’nun direği” olan Konya bu duruşuyla hainlere karşı en güzel cevabı veren iller arasında yer aldı 

Konya meydandaydı
15 Temmuz 2016 yılında Fetul-

lahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 
gerçekleştirilen darbe girişimi, Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 
ihanet girişimlerinden biri olarak 
tarihe geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK), yargı ve emniyet başta olmak 
üzere devletin içerisine yerleştirilmiş 
FETÖ mensuplarınca girişilen bu hain 
girişimle, Türkiye’de kaos çıkartılarak, 
Türkiye’nin dış güçlere karşı elinin 
zayıflatılması istendi. Ancak bu kirli 
plan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve hükümetin dik duruşu, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ge-
nel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hükü-
mete verdiği destek ile Tük milletinin 
dirayeti, TSK, yargı ve emniyet içeri-
sindeki vatansever kişilerce önlendi. 
Darbe girişiminin yaşandığı kara ge-
cede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve dönemin Başbakanı Bi-
nali Yıldırım’ın Türk milletine yaptığı 
“Sokağa çıkın” çağrısıyla meydanları 
dolduran Türk milleti, iradesine ve 
devletine sahip çıkarak büyük bir des-
tan yazdı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya’da da hain girişime dur diyen 
vatandaşlar, kadınıyla erkeğiyle, gen-
ciyle yaşlısıyla 7’den 70’e meydanlara 
dökülerek devletine sahip çıktı. Vali-
siyle, Emniyet Müdürüyle, Sivil Top-
lum Kuruluşlarıyla bir ve beraber olan 
Konya, o karanlık gecede FETÖ’ye göz 
açtırmadı, hain emellere fırsat verme-
di. 

VALİ VE EMNİYET 
MÜDÜRÜNÜN DİK DURUŞU

Tüm Konya hain darbe girişimi-
nin yaşandığı o gece, dik duruşuyla 
dikkatleri üzerinde topladı. Dönemin 
Valisi Yakup Canbolat darbe girişi-
minin yaşandığı o ilk saatlerde FE-
TÖ’nün Konya’da herhangi bir eylem 
yapmaması için görev başındaydı. Ge-
rekli talimatları veren Vali Canbolat, 
FETÖ’ye teslim olmama çağrısı yap-
tı, gerekli adımların cesurca atılması 
için gereğinin yapılacağını vurguladı. 
Dönemin İl Emniyet Müdürü Mevlüt 
Demir de aynı duruşu sergileyerek 
FETÖ’nün Konya’daki hain girişimine 
engel oldu. Darbe girişiminin ilk saat-
lerinde FETÖ mensuplarınca Demir’e 
baskı yapılsa da, Demir hainlere karşı 
verdiği “Milletimin ve devletimin ya-
nındayım” mesajıyla FETÖ mensupla-
rına fırsat vermedi. 
KONYALI DEVLETİNİN YANINDA DURDU

Darbe girişiminin yaşandığı ilk 
saatler neler olup bittiğiyle alakalı 
bilgi almaya çalışan Konyalı, henüz 
FETÖ’nün hain planından habersiz-
di. Ankara ve İstanbul’da sıcak saat-
ler yaşanırken Konya, televizyon ve 
internet aracılığıyla yaşananları takip 

ediyor, olayı anlamaya çalışıyordu. 
Saat 23:00 sularında Başbakan Binali 
Yıldırım’ın olayın TSK içerisindeki bir 
gurubun “Kalkışma hareketi” oldu-
ğunu duyurmasıyla vatandaşlar biraz 
da olsa bilgi sahibi olmuştu. Ancak 
ne yapacağını bilmeden bekleyen 
vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Sokağa çıkın”, 
“Milli iradeye ve devlete sahip çı-
kın” çağrısıyla hiç tereddüt etmeden 
meydanlara indi. Önce Valilik binası 
önünde toplanan vatandaşlar, “dev-
letin yanındayız” mesajı verdi. Kon-
ya’daki askeri kışlalarda hareketlilik 
olduğuna dair haberlerin yayılmaya 
başlamasıyla vatandaşlar bütün as-
keri birliklerin önüne giderek burada 
nöbet tutmaya başladı. 

BELEDİYELERDEN MİLLİ 
İRADEYE DESTEK 

Vatandaşlar milli iradeye ve dev-
lete sahip çıkmak adına Valilik, mey-
danlar ve askeri alanların önünde nö-
bet tutmaya başlarken, Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üzere Selçuk-
lu, Meram ve Karatay belediyeleri de 
vatandaşlara destek verdi. 

Özellikle TSK içerisindeki FETÖ 
mensuplarının herhangi bir eylem 
yapmalarını engellemek adına beledi-
yeler, otobüs, çöp kamyonu, iş maki-
neleri gibi araçlarını askeri birliklerin 
kapılarına göndererek TSK’nın içinde-
ki hain FETÖ mensuplarına adeta set 
çektiler. 

ODALAR, BORSA VE 

STK’LARDAN DESTEK
“Birlikte Konya’yız” sloganıyla 

Konya için en iyisini hedefleyen Oda, 
Borsa ve Sivil Toplum Kuruluşları, bu 
birlikteliği 15 Temmuz hain FETÖ 
darbe girişiminde de en güzel şekilde 
gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
çağrısıyla meydana inen vatandaşlara 
destek veren Oda, Borsa ve STK’lar, 
vatandaşlara destek verdi, üyelerini 
milli iradeye sahip çıkmaya çağırdı. 
Darbe girişiminden olduğu geceden 
sonraki günlerde de bu desteği sür-
düren Konya Ticaret Odası, Konya Sa-
nayi Odası ve Konya Ticaret Borsası 
ortak bir bildiri yayımladı, “Devletin 
ve milletin yanındayız” mesajı verdi. 
Diğer sivil toplum kuruluşları da aynı 
doğrultuda bir bir açıklama yaparak, 
15 Temmuz’dan sonraki günlerde 
tutulan meydan nöbetlerinde destek 
oldular. 

KONYA OPERASYONLARDA DA 
DEVLETİN YANINDA YER ALDI

15 Temmuz gecesi emniyet güçle-
ri FETÖ mensuplarını kıskıvrak yaka-
lamak amacıyla başlattığı operasyon-
larını sonrasında da devam ettirdi. 16 
Temmuz’da Konya 3. Ana Jet Üs Ko-
mutanlığı’nda oldukları tespit edilen 
FETÖ’cülere yönelik başlatılan ope-
rasyon, tüm vatandaşlarca duyuldu. 
Operasyonun duyulmasıyla vatandaş-
lar 3. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde 
toplanarak, emniyet güçlerine destek 
oldu. 

KONYA NÖBETTEN DÜŞMEDİ

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe gi-
rişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım, tehlikenin geçmediği gerek-
çesiyle vatandaşlara meydanlardan 
inmeyin çağrısı yaptı. Bu çağrıya ku-
lak veren Konya, 16 Temmuz itiba-
riyle 1 aydan fazla süreyle Mevlana 
Meydanı’nda nöbet tuttu. 7’den 70’e 
tüm Konya, sabahlara kadar nöbetten 
düşmeyerek, FETÖ’ye “Türk milleti 
burada” mesajı verdi.

3. YILINDA KONYA YİNE 
MEYDANDA OLACAK

FETÖ hain darbe girişiminin 3. 
Yılında bugün yine Konya Mevlana 
Meydanı’nda buluşulacak. Hain dar-
be girişiminin 1. ve 2. Yılında olduğu 
gibi tüm Konya meydanda toplana-
rak, FETÖ’cülere aradan geçen zama-
na rağmen yine aynı mesajı verecek. 
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi 
nedeniyle Konya’da gerçekleştirilecek 
olan programlar şu şekilde: 

11:00: Şehitlik Ziyareti (Yer: Kon-
ya Şehitliği)

12:30: Mevlidi Şerif, Hatim Duası, 
Öğle Namazı ve İkram (Yer: Sultan 
Selim Camii)

13:30: 15 Temmuz Fotoğraf Sergi-
si (Yer: Sarraflar Yeraltı Çarşısı)

14:30: Meram Belediyesi, “Tan-
tavi Kültür ve Sanat Merkezi” ve bu 
merkezdeki “15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” Fotoğraf Sergisi-
nin açılışı (Yer: Mamuriye Mahallesi, 
Mamuriye Parkı)

MEVLANA MEYDANI ANMA 
ETKİNLİKLERİ

19:00: 10 BİN adet Türk Bayrağı dağıtımı 
(Yer: Mevlana Meydanı)

20:00: Konya Büyükşehir Belediyesi Meh-
ter Takımı Konseri (Yer: Mevlana Meydanı)

20:20: Akşam Namazı (Yer: Sultan Selim 
Camii)

20:45: -Itri Tekbir (Sinevizyon) 
 -Saygı Duruşu
           -İstiklal Marşı
           -Kuran’ı Kerim Tilaveti
           -Protokol Konuşmaları
           -15 Temmuz Sinevizyon Gösterimleri
21:55: Yatsı Namazı (Yer: Sultan Selim 

Camii)
22:30: 15 Temmuz Sinevizyon Gösterim-

leri
 -Protokol Konuşmaları
 -Çeşitli Sanatçı ve Gruplardan Ezgi-

ler ve İlahiler
00:13: Sela (İldeki tüm camilerde)
           -Kuran’ı Kerim Tilaveti
           -15 Temmuz Vaazı (İl Müftüsü Ahmet 

POÇANOĞLU)
           -15 Temmuz Sinevizyon Gösterimleri
           -Çeşitli Sanatçı ve Gruplardan Ezgi-

ler ve İlahiler
           -İkram
           -15 Temmuz Belgeseli
03:00: Teheccüd Namazı (Yer: Sultan Se-

lim Camii)
04:30: Sabah Namazı (Yer: Sultan Selim 

Camii)
NOT: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ER-

DOĞAN’ın konuşmaları alanda (LED ekranlar-
da) canlı olarak verilecek. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlara inen Konya, FETÖ’cülere karşı başlatılan operasyonlarda devletinin yanında yer aldı.

15 Temmuz sonrasında başlatılan 
nöbetlerde Konya adeta göz doldurdu. 

1 aydan fazla nöbet tutan Konya, 
hainlere en güzel cevabı vermiş oldu. 
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Pekyatırmacı: 15 Temmuz, milletin destanıdır
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla bir mesaj yayımladı. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü sebebiyle yayın-
ladığı mesajında, hain darbe girişi-
mine birlik ve beraberlik içerisinde 
karşı koyan asil Türk milletinin tüm 
dünyaya gösterdiği kahramanlık 
destanının üzerinden 3 yıl geçtiği-
ni söyleyerek “Milletin evlatlarına 
bu hainliği reva görenleri bu aziz 
millet asla affetmeyecektir. Özellik-
le yeni neslin ve gençlerimizin bu 
destanı iyi anlaması için 15 Tem-
muz’u unutmayacak ve unuttur-
mayacağız” dedi. 

‘VATAN HAİNLERİNE 
HİÇBİR ZAMAN GEÇİT YOK’

15 Temmuz’un Çanakkale ru-
hunun adeta yeniden canlandığı bir 
başka millet destanı olduğunu ifa-

de eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “1071’de 
Anadolu’nun kapılarının Türklere 
açılmasıyla başlayan bu mücadele 
Çanakkale’de yedi düvele meydan 
okuyan kahraman ecdadımızla de-
vam etmiştir. Tarih boyunca vatan, 
demokrasi ve bağımsızlık uğruna 
gözünü kırpmadan şehadete yürü-
yen aziz milletimiz 15 Temmuz’da 
da Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vata-
nımıza ve bağımsızlığımıza sahip 
çıkmak için kadını, erkeği, genci, 
yaşlısıyla birlikte meydanlara inmiş 
ve o karanlık gecede her yaştan 
vatan evladı tıpkı ecdadımız gibi 
gerek tanklara gerekse kendilerine 
çevrilen namlulara karşı destansı 
bir direniş göstermiştir” ifadelerini 
kullandı. 

Şehitlerimizin emaneti olan bu 
topraklara sahip çıkmak, bu kah-
ramanlık destanını genç nesillere 

anlatmak ve daha güçlü bir Tür-
kiye hedefi için sorumluluk bilinci 
ile çalışmamız gerektiğini söyleyen 
Başkan Pekyatırmacı, “Bu vesile ile 
15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize de şifalar dili-
yorum. Allah milletimize bir daha 
böyle acılar yaşatmasın. Birlik ve 
beraberliğimizi bozmak isteyenlere 
fırsat vermesin” şeklinde konuştu. 

‘15 TEMMUZ SAAT 20:00’DE 
MEVLANA MEYDANINDA 

BULUŞALIM’
15 Temmuz ve devamında 

meydanlarda tutulan demokrasi 
nöbetlerini iyi anlamalı, anlatmalı 
ve gelecek nesillere aktarmalıyız di-
yen Başkan Pekyatırmacı, “Bunun 
için her yaştan kadın erkek tüm 
hemşehrilerimizi 15 Temmuz’un 
yıldönümü olan Demokrasi ve Milli 
Birlik Gününde saat 20.00’de Mev-
lana Meydanı’na buluşmaya davet 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü ne-
deniyle açıklama yaptı. 15 Tem-
muz şehitleri başta olmak üzere 
tüm şehitleri rahmet ve minnetle 
anan Milletvekili Halil Etyemez, 
gazilere şükranlarını sunarak De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü’nü 
kutladı.

 E-muhtıra, MİT kumpası, 
gezi kalkışması, Kobani olayları, 
yargı-emniyet darbesi, hendek 
terörü ile başarılı olamayan hain-
lerin ve şer odaklarının, 15 Tem-
muz 2016’da terör örgütü FETÖ 
eliyle devleti yıkmak ve ülkeyi 
bölmek istediğini belirten Millet-
vekili Etyemez, 15 Temmuz’da 
bayrağın, ezanın, demokrasinin, 
milletin, devletin, birlik ve bera-
berliğin, istiklal ve istikbalin he-
def alındığını vurguladı.

Halil Etyemez, “O karanlık 
gecede köprüler tutuldu, tanklar 
yollara indi. Uçaklar, helikopter-
ler havalandı. Milletimizin üze-
rine kalleşçe kurşun yağdırıldı. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gazi 
Meclisimiz bombalandı.

Cumhurbaşkanımızın dik du-
ruşuyla, hükümetimizin karar-
lılığıyla, milletimizin sokaklarda 
tanklara karşı duruşuyla, bomba 
yağdırılmasına rağmen TBMM’de 
hainlere karşı direnişimizle 15 
Temmuz hain darbe ve işgal gi-
rişimi çok şükür bertaraf edildi. 
Milletimiz, Mehmet Akif’in İstik-
lal Marşımızda ‘Siper et gövdeni, 

dursun bu hayasızca akın’ dediği 
gibi göğsünü siper ederek haya-
sızca akını geri çevirdi, canından 
vazgeçerek vatanına namahrem 
elin değmesine izin vermedi. 
Konya’mız da devletimizi yıkmak, 
ülkemizi işgal etmek isteyenlerin 
püskürtülmesinde öncülük etti. 
Hemşehrilerimiz, bayrağımızın 
inmesine, ezanlarımızın susması-
na müsaade etmedi. 

15 Temmuz, milletimizin, 
Gazi Meclisimizin, demokrasi-
mizin, bizimle birlikte dünyadaki 
tüm mazlumların zaferidir. 15 
Temmuz, tankın önüne yatan-

ların, kurşuna göğüs gerenlerin 
hainlere karşı yazdığı destanın 
adıdır.” dedi.

‘TERÖRLE MÜCADELE VE 
MİLLETE HİZMETTE 

CUMHURBAŞKANIMIZIN 
YANINDAYIZ’

Terör örgütü FETÖ üyelerinin 
yargılama süreçlerinin devam et-
tiğini kaydeden Etyemez, “Ülke-
mize, milli birlik ve beraberliği-
mize kasteden, devletimize sızan 
hainler, tarafsız mahkemelerimiz 
tarafından yargılanmaya devam 
ediyor. 

Hainler hak ettikleri cezala-

rı alıyor. Milletimizden aldığı-
mız güçle, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde FETÖ ve tüm terör 
örgütleriyle, şer odaklarıyla mü-
cadelemizi kararlılıkla ve kesin-
tisiz sürdüreceğiz. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdo-
ğan’ın yanında dimdik duracak, 
şer odaklarına asla fırsat verme-
yeceğiz. Milletimize hizmet için 
Cumhurbaşkanımız ile beraber 
aynı yolda yürümeye devam ede-
ceğiz.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Ülkemizin birliğinin 
en büyük göstergesi’

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin 3’üncü yıl-
dönümü ile 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla mesaj yayımladı. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü ile hain darbe giri-
şiminin 3’üncü yıldönümü do-
layısıyla bir mesaj yayımlayan 
Başkan Hasan Kılca, darbe giri-
şiminin Türkiye’nin istikrarına, 
geleceğine ve iradesine yönelik 
yapıldığının altını çizdi.

MİLLETİMİZ KAHRAMANLIĞINI 
15 TEMMUZ’DA DA 

GÖSTERMİŞTİR
Başkan Hasan Kılca, mesa-

jında şu ifadelere yer verdi: “15 
Temmuz 2016’da yani bundan 
tam üç yıl önce, TSK içerisinde 
yuvalanmış hain FETÖ yapılan-
masına mensup bir avuç cun-
tacı, milletin iradesiyle göreve 
gelen devlet yönetimine eşi 
benzeri görülmemiş bir darbe 
girişiminde bulundu. O gece 
gözü dönmüş FETÖ hainleri, 
milletin silahını millete yönelte-
rek 250 vatandaşımızı şehit etti 
yüzlerce vatandaşımız ise gazi 
oldu. Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin(TBMM) de araların-
da olduğu çok sayıda kamu bi-
nası yine alçak FETÖ üyesi dar-
beciler tarafından bombalandı. 
Ancak tarihi zaferlerle dolu bu 
aziz milletimiz; tıpkı Çanakka-
le’de, Sakarya’da, Kafkasya’da 
ve daha birçok cephede gös-
termiş olduğu kahramanlığın 
aynısını 15 Temmuz’da gös-
termiştir. Milletimiz, Merhum 
Mehmet Akif’in de dediği gibi, 
‘Arkadaş yurduma alçakları uğ-
ratma sakın, siper et gövdeni 
dursun bu hayasızca akın’ şuu-
ruyla, tankların, topların, tüfek-
lerin ve bombaların karşısında 

göğüslerini siper etmekten bir 
an bile tereddüt etmemiştir. 
Cumhurbaşkanımız ve Başko-
mutanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz 
sokağa çıktı ve darbe başarı-
sızlığa uğradı. 15 Temmuz ge-
cesi aziz milletimizin nasıl bir 
destan yazdığını hiçbir zaman 
unutmadık ve asla da unuttur-
mayacağız. Ülkemiz ve milleti-
miz üzerinde hain emelleri olan 
FETÖ ve tüm hainler şunu bil-
sin ki milletimiz ve devletimiz 
bu hainliklere hiç bir zaman fır-
sat vermeyecektir.”

TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ 
MEVLANA MEYDANI’NA 

BEKLİYORUZ
Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, ülke olarak bizi 
bizden uzaklaştıran, kardeşi 
kardeşe vurduran bu hainlere, 
dış bağlantılarına karşı uya-
nık olunması gerektiğine vur-
gu yaparak, “Ecdadımızın, aziz 
şehitlerimizin ve gazilerimizin 
bizlere miras bıraktığı bu eş-
siz toprakları korumalı, birlik 
içinde bıkmadan, usanmadan 
çalışarak onlara layık olacak şe-
kilde ülkemizi daha ilerilere ta-
şımalıyız. Bunun için de o gece 
yaşananları unutmamak, milli 
menfaatlerimizi hedef alanlara, 
asla başarılı olamayacaklarını 
bir kez daha hatırlatmak adına 
15 Temmuz Pazartesi akşamı 
saat 20:00’dan itibaren ülke-
mizin dört bir yanında olduğu 
gibi Mevlana Meydanı’nda ola-
cağız. Hep birlikte yok edilmek 
istenen demokrasimize sahip 
çıkmak için 15 Temmuz’u, kah-
ramanlarımızı, şehitlerimizi ve 
gazilerimizi anacağız. Ben bu 
vesileyle bütün Konyalı hem-
şehrilerimi meydanda birlikte 
olmaya davet ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “15 Temmuz’da ülkemiz hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya 
kalmış, bu girişim, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür” dedi

‘15 Temmuz büyük bir 
kahramanlık destanıdır’

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
yayınlandığı mesajında, “Tarih, 
milletimizin eşsiz kahramanlık 
destanları ile doludur. Bunların 
sonuncusu da 15 Temmuz 2016 
yılında yaşanmış ve aziz milleti-
miz hainlere karşı büyük bir kah-
ramanlık destanına imza atmış-
tır” dedi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, “15 Temmuz’da ülke-
miz FETÖ terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen hain bir darbe gi-
rişimi ile karşı karşıya kalmış, bir-
lik ve beraberliğimize yönelik bu 
ihanet, Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile 
meydanları dolduran milletimizin 
direnişi ile tarihte eşine az rastla-
nır bir kahramanlık destanına dö-
nüşmüştür. Milletimiz geçmişte 
olduğu gibi vatanına, bayrağına 
ve inançlarına sahip çıkarak va-
tan sevgisinin ne demek oldu-
ğunu dosta düşmana göstermiş-
tir. Hain darbecilerin amaçlarına 
ulaşmasına izin vermeyen mille-
timiz tüm dünyaya bir demokrasi 
dersi vermiştir.

15 Temmuz bir kez daha 
göstermiştir ki ülkemiz üzerin-
de alçakça planlar yapanlar asla 

amaçlarına ulaşamayacaklardır. 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ya-
şamaya devam edecektir. Milleti-
mizin 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü’nü kutlarken, bu 
vatan için canını feda eden tüm 

şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum.

15 Temmuz Pazartesi akşamı 
saat 20:00’den itibaren ülkemi-
zin dört bir yanında olduğu gibi 
Mevlana Meydanında 15 Tem-

muz kahramanlarımızı, şehitle-
rimizi ve gazilerimizi anmak için 
bütün Konyalı hemşehrilerimi 
meydanda birlikte olmaya davet 
ediyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘15 Temmuz, milletimizin zaferidir’
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Cihanbeyli’de bir kişiyi yaralayan, eski kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar eden İrfan Taşkafa’nın elinde tüfek, belinde tabanca olduğu 
halde kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Taşkafa’yı silahlı gören vatandaşın irkilerek kenara çekildiği görülüyor

Cinayete çifte silahla gitmiş!
Cihanbeyli ilçesinde bir kişiyi 

yaralayan, eski kayınvalidesini öl-
dürdükten sonra intihar eden İrfan 
Taşkafa’nın elinde tüfeğin yanı sıra 
belinde tabanca ile cinayeti işlemek 
için gittiği ortaya çıktı. Taşkafa, 
elinde tüfek, belinde tabanca ile 
giderken görüntülerini güvenlik 
kamerası kaydetti.  Olay, önceki 
gün Cihanbeyli ilçesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan 
Taşkafa, esnaf M.K’nin iş yerine 
giderek av tüfeği ile ateş edip ya-
raladı. Şüpheli İrfan Taşkafa, daha 
sonra bindiği kiralık olduğu öğreni-
len otomobille İnsuyu Mahallesin-
de oturan eski eşinin annesi Sevim 

Koç’un evine gitti. Şüpheli Taşkafa, 
eski eşinin annesini vurduktan son-
ra geldiği araçla adresten ayrıldı. 
Sevim Koç hayatını kaybederken, 
yaşanan iki olayın ardından polis ve 
jandarma ekipleri, cinayet zanlısı 
İrfan Taşkafa’yı yakalamak için ça-
lışma başlattı. Yapılan araştırmalar 
neticesinde İrfan Taşkafa’nın kul-
landığı kiralık otomobilin Pınarbaşı 
Mahallesinde olduğu tespit edildi. 
Araçta yapılan incelemede Taşkafa, 
araç içerisinde başından vurulmuş 
halde ölü olarak bulundu. 
ELİNDE TÜFEK, BELİNDE TABANCA 
İLE GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ 

Bir kişiyi yaralayan, eski eşinin 

annesini öldürdükten sonra inti-
har eden İrfan Taşkafa’nın elinde 
tüfeğin yanı sıra belinde tabanca 
olduğu belirlendi. Taşkafa’nın, tü-
fekle vurarak yaraladığı M.K’nin iş-
yerine elinde tüfek, belinde taban-
ca ile giderken güvenlik kamerası 
görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik 
kamerasına yansıyan görüntülerde 
Taşkafa’nın elinde tüfekle geçtiği 
görülüyor. Görüntülerin devamın-
da ise Taşkafa koşarak elinde tüfek 
belinde görülen tabanca ile uzak-
laşıyor. Bu sırada kenarda duran 
bir vatandaşın Taşkafa’yı görünce 
irkilerek kenara çekildiği görülüyor.
n İHA

Ayşe Teyze’nin geçim 
kaynağı koyunlar çalındı!

Hasat sırasında çıkan 
yangın kontrol altına alındı 

Saman yüklü kamyon
alev alev yandı 

Konya’da geçimini küçükbaş 
hayvancılıktan sağlayan 75 ya-
şındaki Ayşe Başmumcu’nun 21 
koyunundan 20’si çalındı. Merkez 
Karatay ilçesi Hacıibali Mahal-
lesi’nde evinin yanındaki ağılda 
küçükbaş hayvan yetiştiren Ayşe 
Başmumcu, ağılın penceresinin 
kırık olduğunu gördü. Kurban 
Bayramı’nda satmak için beslediği 
21 koyundan 20’sinin çalındığını 
anlayan Başmumcu, durumu po-
lis ekiplerine bildirdi. Ağıla gelen 

ekipler, inceleme yaparak soruş-
turma başlattı. Yaklaşık 5 aydır 
beslediği koyunlarının çalınması 
nedeniyle gözyaşı döken Ayşe Baş-
mumcu, gazetecilere, borçla aldı-
ğı koyunlarını bayramda satmayı 
planladığını söyledi. Borçlarıyla baş 
başa, çaresiz durumda kaldığını 
belirten Başmumcu, “Koyunlarım 
çok bakımlıydı, emeklerim boşa 
gitti. Koyunlarımı bulmama vesile 
olana bir koyunu hediye edece-
ğim.” diye konuştu. n AA

Beyşehir ilçesinde, ekin ha-
sadı esnasında çıkan yangın bü-
yümeden söndürüldü. Edinilen 
bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçekler 
Mahallesinde biçerdöverle hasat 
yapılırken yangın çıktı. Biçerdöver 
operatörünün hasat esnasında el 
freni çekik vaziyette aracı kullan-
masıyla ısınan balataların yangına 
neden olduğu iddia edildi. Kısa sü-
rede bitişikteki tarlalara sıçrayan 
yangına ilk müdahale muhtarlığa 
ait yangın söndürme ve sulama 
tankerleri ile yapılırken, köylüler 
traktörlerine taktıkları pulluklar ile 
yangının büyümemesi için çaba 
gösterdi. Beyşehir Belediyesine ait 
iş makinelerinin de bölgeye sevk 

edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle kontrol altına alın-
dı. İtfaiye ekipleri ekin sahiplerine 
ait tarladaki ürünün zarar gördüğü 
alanda soğutma çalışması başlattı. 

Çiçekler Mahallesi Muhtarı 
Hüseyin Aslanel, yerleşim merke-
zine yakın bir alanda çıkan yangın-
da yaklaşık 8-10 dekarlık tarladaki 
ekinlerin zarar gördüğünü belirte-
rek, “Yangının çıktığı alan yerleşim 
merkezimizin hemen üzerinde 
evlerin de bulunduğu bir alandı. 
Allah’a şükür daha da büyüme-
den söndürülmesiyle mahallemiz 
büyük bir tehlikeyi atlatmış oldu” 
dedi.
n İHA

Yunak ilçesinde saman yüklü 
kamyon ve tarladaki saman bal-
yaları alev alev yandı. Olay, Yunak 
merkez su arıtma tesisi çevresinde 
meydana gledi. İddialara göre, Ha-
san Özel’e ait tarlada Alaaddin Ko-
cabaş idaresindeki saman yüklü 42 
ABY 956 plakalı kamyonun tarla 
yolundan geçişi sırasında samanlar 

alev aldı. Tarladaki diğer saman 
balyalarının da tutuşmasına neden 
olan alevler her yeri sardı. İtfaiye 
ekipleri yangına müdahale ede-
rek kontrol altına aldı. Yangında 
can kaybı ve yaralanma olmazken 
kamyon kullanılamaz duruma gel-
di. Yangınla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Konya il merkezi, Sarayönü ve Kulu ilçeleri ile Aksaray’da dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana
gelen 5 trafik kazasının bilançosu ağır oldu. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı

5 kazada 3 kişi öldü, 
15 kişi yaralandı!

OTOMOBİL DEVRİLDİ, 
2 KARDEŞ ÖLDÜ

Sarayönü ilçesinde meydana ge-
len trafik kazasında iki kişi hayatını 
kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yukarı 
Mahalle Eski Özkent Yolu üzerinde, 
Mustafa Safa Turan (19) yönetimin-
deki 42 Z 3830 plakalı otomobil, 
sürücünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu takla atarak 
devrildi. Sürücü ile araçta bulunan 
ağabeyi Mehmet Turan (23) olay 
yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler 
Sarayönü Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKIP, 
ALTGEÇİDE DÜŞTÜ!

Konya’da kontrolden çıkan oto-
mobilin alt geçide düşmesi sonucu 
3 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sı-
ralarında merkez Selçuklu ilçesi Ho-
rozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt 
Geçidinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, kent merkezinden Oto-
gar yönüne seyir halinde olan Y.G. 
idaresindeki 06 AV 1591 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp 
alt geçide düştü. Kazayı gören va-
tandaşlar durumu hemen sağlık ve 
polis ekiplerine bildirdi. Kazada, oto-
mobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 
yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine 
gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından, şehir merkezindeki 
hastanelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralılarının sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ 
BİSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI 
Kulu ilçesinde otomobil ile elekt-

rikli bisikletin çarpışması sonucu 

meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıra-
larında Kulu ilçesi Otogar Kavşağın-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, sürücüsünün ismi öğrenile-
meyen 61 AAC 528 plakalı otomobil 
ile V.P.’nin (17) kullandığı elektrikli 
bisiklet çarpıştı. Çarpışmada elekt-
rikli bisiklet sürücüsü V.P. yaralandı. 
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yaralı genç, olay yerinde ya-
pılan ilk müdahalenin ardından am-
bulansla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte 
yandan, otomobil sürücüsünün ifa-
desi alınmak üzere polis merkezine 
götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL 6 METRELİK 
MENFEZE UÇTU: 1 ÖLÜ 

Aksaray’da direksiyon hakimi-
yetini kaybeden sürücünün kullan-

dığı otomobil 6 metrelik menfeze 
uçtu. Kazada sürücü olay yerinde 
hayatını kaybetti. Kaza, Aksaray 
- Ihlara karayolunun 34. kilomet-
resi kaplıcalar mevkisinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Aksaray’dan Ihlara istikametine 
seyreden Yaşar Koçoğlu (70) ida-
resindeki 51 HN 433 plakalı oto-
mobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 
metrelik menfeze uçtu. Otomobilin 
hurdaya döndüğü kazada sürücü 
olay yerinde hayatını kaybetti. Ha-
ber verilmesi üzerine olay yerine 
gelen jandarma ekipleri yolda gü-
venlik önlemleri alırken, Cumhuri-
yet Savcısının olay yerinde yaptığı 
incelemelerin ardından sürücünün 
cesedi otopsi yapılmak üzere Aksa-
ray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE 
DEVRİLDİ: 5 YARALI 

Aksaray’da gurbetçi ailenin 
içinde bulunduğu otomobil sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu şarampole devrildi. 
Kazada 5 kişi yarandı. Kaza, Aksaray 
- Ankara karayolunun 16. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, M.Ç. (68) idaresindeki ya-
bancı plakalı otomobil, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu yoldan çıkarak şarampole 
devrildi. Kazada sürücü, eşi M.Ç. 
(61), çocukları G.Ç. (39), D.Ç. (15) 
ve Y.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay 
yerine gelen 112 Acil Yardım ekip-
lerince Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nilirken, kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA / AA
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

• ÇAY, YEMEK ve TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKABİLECEK BAYAN
• TECRÜBELİ OLMAK ÜZERE TORNACI
• YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ BÖLÜMLERDEN 
YENİ MEZUN OLMUŞ MAKİNA TEKNİK RESSAM, 
MAKİNA TEKNİKERLİĞİ İÇİN SOLİD, AUTOCAD 
PROGRAMLARINI KULLANABİLEN

PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

AGRO TIGER TARIM MAKİNALARI 
SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H  Karatay-KONYA 
TEL   :  0 332 503 01 00 - GSM  :  0 533 032 05 52

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* YATAY İŞLEME MERKEZİ 
OPERATÖRLERİ

* CNC TORNA VE İŞLEME 
MERKEZİ OPERATÖRLERİ

* KALİTE KONTROL ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

-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

- ELEKTRİKÇİ 
KALFA VE USTA
(18 YAŞ İLE 40 YAŞ ARASI 
SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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DEVREN 
KİRALIK MANAV

50 m2  Bosna Hersek Mah. 
Abideyi Hürriyet Sokak 

Bakyapı Prestij 
Park Konutları İçi

(640 Dairelik Tesis)
Tel: 0545 213 67 60 - 

0507 961 60 00

BAKICI 
ARANIYOR

Yaşlı annemize 

BAYAN BAKICI
arıyoruz

Not: Yatalak değildir

İletişim Tel: 0536 842 36 09
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Trabzon’un hedefi zirve
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hedeflerinin zirve olduğunu açıkladı. Zirve mücadelesi verirken 

temel prensiplerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Ağaoğlu, “Çok büyük bütçelere takım kurabilir zirveye 
oynayabilirsiniz. Ancak onun da garantisi yok. Alt yapısını oluşturmadan sürdürülebilir başarı zor” dedi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet 

Ağaoğlu, temel prensiplerden taviz ver-
meden zirve yarışı içinde olacaklarını 
söyledi.  Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, taraftarların sabırsız ve heyecanlı 
olduğunu, kendisinin de aynı heyecanı 
taşıdığını belirtti.

Taraftarlardan farklı olmadığını ifade 
eden Ağaoğlu, “Bir an önce sezon baş-
lasın, UEFA ön eleme maçımız, play-off 
maçımız, lig başlasın. Hepimiz bunu 
bekliyoruz. Ben 5 gündür burada oldu-
ğum için bu heyecanımı biraz kırdım. On-
lar benden daha heyecanlı. Her zaman 
söylüyoruz ancak bu sene her zamankin-
den daha fazla taraftar desteğine ihtiya-
cımız var, bu çok önemli. Çünkü bütün 
taşları yerine oturtmamız lazım. Taraftar 
bu manada takımın çok önemli bir parça-
sı.” dedi.

Ağaoğlu, bordo-mavili takımın şam-
piyonluk beklentisine ilişkin soruya ise 
“Sahaya baktığınız zaman mesaj orada 
çok açık ve net. 17 yaşındaki bir çocuk-
tan bugün şampiyonluk bekleyemezsiniz. 
Bunun üzerine iki sene daha koymamız 
lazım. Mesela forvet hattına baktığınız 
zaman bana kalırsa 2 sene sonra Türk 
futbolunun ve milli takımın forvet hattını 
domine edecek gençler var burada. Bu 
bir süreç aslında. Toplumun belirli bir 
kesiminde bu çok doğru olarak algılan-
dı. Bir de benim gibi sabırsız bir kesim 
var, onlar şampiyonluğu hemen bugün 
istiyorlar. Hatta mümkünse ‘Eğer dün ol-
saydı daha iyi olurdu’ diyorlar. Böyle bir 
şey yok. Altyapısı yapılmadan, temelleri 
atılmadan, sağlıklı bir yapı oluşturulma-
dan sürdürülebilir bir başarıyı elde etme-
niz mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Transferde dikkatli olunması gerek-
tiğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam 
etti: “Transfer edersiniz, dünyanın da 
parasını harcarsınız, kulübü de borcun 
içinde boğarsınız. 14 tane yabancı, bir o 
kadar da sağdan soldan yerli oyuncuyu 
alır, 70-80 milyon avroluk kadro kurarsı-
nız. Belki şampiyon olursunuz, onun da 
bir garantisi yok. Ama ondan sonra zaten 
ekonomik çöküntü ve felaket başlıyor. Za-
ten öyle bir başarının sürdürülebilir olma 
şansı da yok. Sürdürülebilir başarının 
temeli 12, 14, 16 yaş. Arkadan gelecek 
yani. ‘Yusuf, Abdülkadir gitsin mi, aman 

Yusuf, Abdülkadir gitmesin’. Yarın, öbür 
gün bu tür telaffuzlar tarihe karışacak. 
Çünkü Yusuf giderse arkasında Yusuf 
2, Yusuf 3 var, Yusuf giderse arkasında 
kardeşi Furkan var mesela, Abdülkadir 
giderse Ahmet veya Mehmet var. Arka-
dan dolduracak orayı. Bunlarla sınırlı 
değil Trabzon’un futbol hayatı. Bunun çok 
iyi anlaşılması lazım. Ve beklentilerin 
de o doğrultuda oluşması lazım. Trab-
zonspor bütün bu süreci yaşarken hiçbir 
zaman zirve yarışından asla ve asla geri 
kalmayacak. O kadar zorluğa rağmen ge-
çen sene kaldık mı? Kalmadık. Yani çok 

kritik bir maç mesela, Türk Telekom’daki 
maçı kazansak fotoğraf çok daha farklı 
olacaktı. Trabzonspor, her zaman zirve 
yarışının içerisinde olacak ama sürdü-
rülebilir temel prensiplerinden de asla 
taviz vermeyecek.”

FORVET VE STOPER TRANSFERİ
Bordo-mavili kulübün forvet ve stoper 

transferleri konusunda da çalışmaların 
sürdüğünü söyleyen Başkan Ağaoğlu, 
şunları söyledi:

“Kimsenin şüphesi olmasın. Zaten 
bizim kamptaki ilk hazırlık maçımız 22 
Temmuz’da. Yani 10 gün sonra hazırlık 

maçı oynayacağız, onun hemen ertesi 
günü bir hazırlık maçı daha oynayaca-
ğız. Ondan sonra 8 Ağustos’ta ön eleme 
maçı oynayacağız, onun da bilincindeyiz. 
Ama tabii şu var; doğru zaman, doğru 
fiyat, doğru oyuncu. Bugün kafanızdaki 
bir iki oyuncuya onların istediği rakamı 
verirsek zaten o transfer gerçekleşir. 
Ama o rakamları da şöyle söyleyeyim, 
cimriliğimizden değil. Bunun altını çize 
çize söylüyorum. Bizim 100 milyon lira-
lık bir sınırımız var. O sınırın içerisinde 
zirveye oynayacak kadro, forvet, stoper, 
orta saha, oyunu iki yönlü oynayan orta 
saha... Zaten orta sahaya oyuncu bakar-
ken transfer görüşmelerinde, ‘İki yönlü 
oynayabiliyor musun?’ diye soruyorum. 
Sonra kafama takılıyor, ‘Dört yönlü olmaz 
mı, arada bir sağa sola gitsin’ diye… 
Bunların hepsi o rakamın içerisine sı-
ğar.”

Ağaoğlu, hesabı kitabı iyi yapmak 
zorunda olduklarını belirterek “O günü 
söyledim bakıyorsunuz insanlar geliyor 
forma, kombine alıyor. Aile bütçesinden 
kısıyorlar. Babasından aldığı haftalık 
harçlığından kısıp oraya gelip bu kulüp 
için para harcayan insanlar var. Biz de 
onların harcadığı parayı harcıyoruz. Ora-
da 4 defa gerekiyorsa 5 defa 10 defa dü-
şünmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, “Transferde ince eleyip 
sık dokumamız lazım” diyerek, şunları 
kaydetti: “Geldikten sonra son bir sene 
içerisinde karşılaştım; 500 bin avroluk 
bir oyuncunun 1.5 milyon-2 milyon avro 
ile karşımıza çıktığını gördük. Frene bas-
tığımız yerde de kademeli olarak düşme-
ye başladılar. Ama çok agresif olursanız 
bir de medyada ismi çıkarsa, taraftar da 
karşıdaki oyuncuyu teşvik ettiğini zanne-
diyor. 500 bin avroluk oyuncu 2 milyon 
avroya çıkıyor. Bunları iyi kontrol etmek 
lazım. O konularda fena değilimdir. Hele 
bizim asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp 
Bey benden 4 defa daha iyi pazarlık ve 
cimrilik, sıkma konusunda. Onun için 
herkes sabırlı olsun. Nasıl şampiyonlu-
ğu bekliyorsak stoper transferi de, forvet 
transferi de bunlar gerçekleşecek şeyler. 
Zaten böyle bir yapı oluşturduğunuz yer-
de o noktaları boş bırakırsanız çok ciddi 
sıkıntı yaşarsınız ki böyle bir şey söz ko-
nusu değil zaten.”  
 n AA

Süper Lig fikstürü 
Çarşamba günü çekilecek

Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta 
Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstan-
bul’da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açık-
lamaya göre Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 
21.00’de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve 
kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 
Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de yine aynı salon-
da gerçekleştirilecek.  n AA

Çaykur Rizespor 
gençlerine kavuştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 
Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe’den Mahsun 
Çapkan ve Burak Albayrak’ı bonservisiyle, Oğuz Kağan 
Güçtekin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Vedat 
Muric’e karşılık Fenerbahçe’den transfer edilen Mahsun 
Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak’ın Erzu-
rum kampına katıldığı belirtildi.

Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreninin 
daha sonra Rize’de düzenleneceği ifade edildi.  n AA

Fernando Boldrin: 
En iyisini yapacağım

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu 
Fernando Boldrin, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı forma ile 
başarı sözü verdi.  Spor Toto Süper Lig Cemil Usta se-
zonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayse-
rispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon 
Çaykur Rizespor’da kiralık olarak gönderilen Fernando 
Boldrin, 2019-2020 sezonunda yeniden Sarı-Kırmızılı ta-
kıma döndü. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın kadro-
da düşündüğü isimlerden biri olan Boldrin, yeni sezonda 
elinden gelenin fazlasını yapacağı belirtti. Fernando Bold-
rin, yaptığı açıklamada, “ Çok iyi bir hocayla iyi bir takım 
kumaya başladı Kayserispor. Çok güzel yeni tecrübeli 
oyuncular getirdi. Onların gelmesiyle iyi bir hoca ile Kay-
serispor’un çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Kişisel 
olarak elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve yapaca-
ğım. Hayat bu bazen iyi olursunuz, bazen kötü olursunuz. 
Geçen seneden daha iyi performans göstermek istiyorum. 
Taraftarın bana olan bu sevgisi daha fazla mutlu ediyor, 
daha fazla konsantre ediyor. Hem kulüp açısından hem ku-
lüp açısından hem de kendi özel performansım açısından 
güvenip artıyor ve daha iyisini yapmak için uğraşıyorum” 
diye konuştu.  n İHA

Spor Toto Süper Lig’e yükselen Ga-
zişehir Gaziantep’in kulüp başkanı Adil 
Sani Konukoğlu, “Yeni sezonda dinamik, 
her zaman akıllı oynayan ve hiçbir zaman 
yılmayan bir Gazişehir izleyeceğiz.” dedi.  
Konukoğlu, yaptığı açıklamada, Gazian-
tep’teki hazırlık çalışmalarının ilk etabının 
tamamlandığını hatırlattı.

Şimdi Topuk Yaylası’nda toplanacak-
larını ve hazırlık çalışmalarını sürdüre-
ceklerini ifade eden Konukoğlu, “Çalış-
malarımız gayet iyi gidiyor. Her gün yeni 
transferlerimiz geliyor. Birkaç eksiğimiz 
daha var. Onlar da aramıza katılınca tam 
kadro çalışmalarımıza devam edebilece-
ğiz.” diye konuştu. 

 Transfer çalışmalarının devam etti-
ğini belirten Konukoğlu, şunları kaydetti: 
“Biz imzayı atmadan hiçbir transferin adı-
nı dile getirmeyeceğiz, açıklamayacağız. 
Çünkü bazen futbolcu ve menajerle anla-
şıyorsunuz, uçağa binmezden 10 dakika 

önce oyuncu ‘vazgeçtim’ diyebiliyor. Tüm 
şartlarda anlaşıp, imzayı atmadan transfer 
açıklamayacağız. Ama şunu söyleyebili-
rim, bekleyin yavaş yavaş gelecek trans-

ferlerimiz olacak.”
Adil Sani Konukoğlu, yeni sezon önce-

sinde taraftara destek çağrısında buluna-
rak, şöyle konuştu: “Ben taraftarımızdan 

bir an önce kombine biletlerini almalarını 
istiyorum. Biliyorsunuz ki açıkladığımız 
kombine biletleri çok ucuz. Sezona baş-
ladığımızda bu rakamlarla 3 büyüklerle 
yapacağımız maçların bilet fiyatından bile 
ucuz. Neredeyse 1 kombine fiyatına 1 
maça gelinebilecek. Bu durum da hem bizi 
hem de taraftarımızı üzecek. Taraftarımız, 
kombinesini alsın çünkü bizim en büyük 
gücümüz taraftar. Oyuncu ne kadar iyi, ne 
kadar başarılı olursa olsun arkasında güç-
lü bir taraftar olmazsa o futbolcu evinde 
kendini yalnız hisseder. Oyuncularımızı, 
hocamızı, yalnız hissettirmemek için stadı 
doldurmamız gerek.”

Konukoğlu, Gazişehir Gaziantep’in 
yeni sezonda adından söz ettireceğine 
inandığını belirterek, “Yeni sezonda di-
namik, her zaman akıllı oynayan ve hiçbir 
zaman yılmayan bir Gazişehir izleyeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

‘Yılmayan bir Gazişehir izleyeceğiz’

Malatyaspor yeni transferi Hadebe’yi bekliyorUmut Meraş’ı Avrupa kulüpleri istiyor
Transfer çalışmalarına ara verme-

den devam eden E.Y. Malatyaspor, 
Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs’de 
forma giyen Zimbabveli savunma 
oyuncusu Teenage Hadebe’yi renk-
lerine bağşadı. 23 yaşındaki futbol-
cunun sarı-kırmızılı takımın bugün 
başlayan Topuk Yaylası kampına katıl-
ması bekleniyor. Yeni Malatyaspor’un 
anlaşmaya vardığı ve İstanbul’a getir-
diği bir diğer isim de Avusturalyalı ön 
libero Luke Brattan ise ailevi sebepleri 
gerekçe göstererek tekrar ülkesine 
döndü. En son Melbourne City’de 
forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli 
futbolcunun ülkesinden uzak kalmak 
istememesinden dolayı bu kararı al-
dığı öğrenildi. Türkiye’yi UEFA Avrupa 
Kupası’nda temsil eden Evkur Yeni 
Malatyaspor transferde bir takviye de 
savunmaya yaptı. Sarı-kırmızılı yöne-
tim anlaşmaya vardığı Güney Afrika 
takımı Kaizer Chiefs’de forma giyen 
Zimbabveli savunma oyuncusu Tee-
nage Hadebe’yi Düzce kampına davet 
etti.  n İHA

Bursaspor’un genç savunmacısı Umut Meraş’ı, Be-
şiktaş’ın ardından Fransa ve İspanya ekipleri de takibe 
aldı. 

Yeşil-beyazlı forma ile yıldızı parlayan 23 yaşındaki 
savunma oyuncusu Umut Meraş için Beşiktaş’ın 7 mil-
yonluk teklifinin ardından Fransa’dan Lille ve Reims, 
İspanya’dan ise Villarreal kulüpleri de futbolcuyu taki-
be aldı. Son günlerde Beşiktaş’a transferi konuşulan 
genç savunmacı Umut Meraş için Fransa Ligue 1 ekip-
lerinden Lille kulübü oyuncu izleme şefi Admar Lopez, 
Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’dan bilgi 
aldı. 23 yaşındaki futbolcunun kişisel gelişimi izlene-
rek Lille’nin Bursaspor’a teklif sunması bekleniyor. 

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, 31 ya-
şındaki sol bek oyuncusu Jaume Costa ile yollarını 
ayırmayı planlarken, yerine Umut Meraş’ı kadrosuna 
katmak istiyor Genç oyuncu için nabız yoklayan İspan-
yol yöneticiler, Valladolid’e gitmesi beklenen Costa ile 
yolların ayrılması halinde Bursaspor’a teklif verecek. 

Fransa Ligue 1 ekibi Reims kulübü de, Umut Meraş 
için kulübe resmi teklifini sundu. Transfer görüşmele-
rini yürüten Sportif Direktör Selçuk Erdoğan’ın, bir yan-
dan da Başkan Mesut Mestan ve Umut Meraş ile ortak 
hareket ettiği belirtilirken, futbolcunun kulübe önemli 
bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılması 
bekleniyor.  n İHA



Konya’ya motokros 
parkuru yapılıyor!

Türkiye’nin neredeyse bütün illerinde olan ancak Konya’da eksikliği hissedilen motokros parkuru için 
çalışmalar başladı. Konya Motokros Enduro Garaj Derneği üyeleri, belediyeden kiraladıkları yere 
kendi imkanları ile parkur yaparak, motokrosun daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak

Konya’ya motor sporlarında büyük 
ilgi ile takip edilen motokros parkuru 
yapılıyor. Sille bölgesindeki bir alanı 
belediyeden kiralayan motor tutkunları 
kendi imkanları ile hazırlıkları parkuru 
kısa süre sonra hizmete sunacak. Türki-
ye geneli yarışların yapılacağı motokros 
parkurunda kros severler hünerlerini 
sergileyecek. Parkuru yapan Konya Mo-
tokros Enduro Garaj Derneği üyeleri ko-
nuyla ilgili Konya Yenigün Gazetesi’ne 
açıklamalarda bulundu. 

PARKUR KISA SÜREDE HAZIR OLACAK
Konya’da güvenli bir şekilde bu 

sporun yapılmasını amaçlarını belirten 
Konya Motokros Enduro Garaj Derneği 
yönetim kurulu üyesi Sait Sürücü, parku-
run kısa sürede hazır olacağını ifade etti. 
Sürücü, “Bütün üye arkadaşlarımızla be-
raber Konya’ya bir parkur kazandırmaya 
çalışıyoruz. Türkiye’nin bütün illerinde ve 
neredeyse ilçelerinde parkur var. Yüzöl-
çümü en büyük şehir olmasına rağmen 
Konya’da böyle bir parkur yoktu. İnşallah 
bize nasip olacak bu parkuru yapmak. 
Amacımız caddelerde yanlış bir şekilde 
enerjini atmak isteyen arkadaşlarımızı 
buraya davet etmek. Güvenli bir şekilde 
motokros yapılacak bir alan için çalışıyo-
ruz. Kısa zamanda hazır olacak inşallah” 
şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN 
SPORCULAR GELECEK

Konya Motokros Enduro Garaj Der-
neği üyelerinden Fatih Türkaslan ise 23 
bin metrekarelik bir alanda çalışmalara 
başladıklarını ancak toplamda 100 bin 
metrekarelik bir bölgede yarışlarına ya-
pılacağını belirtti. Türkaslan, “İsmim 
Fatih Türkaslan. Konya Motokros Enduro 
Garaj Derneği üyelerindenim. Derne-
ğimizi 2018 yılında kurduk. Bu yıl Kon-
ya’daki motokros severlere bir parkur ka-
zandırmak için yola çıktık. Sille civarında 
bulunan 23 bin metrekarelik bir araziyi 
Selçuklu Belediyesi’nden kiraladık. Bura-
daki hafriyat çalışmalarının ardından en-

gellerin olduğu bir parkur ortaya çıkacak. 
Konya’da yapılacak olan parkura çevre 
illerden de yoğun bir ilgi olacak. Bununla 
ilgili dönüşler alıyoruz. Biz de Konya Mo-
tokros Enduro Garaj Derneği olarak çevre 
illerdeki yarışlara katılıyoruz. Gittiğimiz 
yerlerdeki motorsever arkadaşlarımız 
da merakla burada yapılacak olan par-
kurun tamamlanmasını bekliyor. Burası 
tamamlandığından Türkiye’nin her ye-
rinden buraya motokros seven sporcular 
katılacak. Burada düzenleyeceğimiz ya-
rışlara 100’ün üzerinde yarışmacının ka-
tılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR
Uluslararası alanda yarışacak spor-

cular yetişmesi için çaba harcadıklarını 
da ifade eden Türkaslan, “Biz bu işi hobi 
olarak yapıyoruz. Hedefimiz bu işi Kon-
yalı genç arkadaşlarımıza da sevdirmek. 
Bu spora yatkın olan arkadaşlardan ulus-
lararası alanda derece yapabilecek spor-
cular yetişmesini sağlamak istiyoruz. 
Aynı zamanda Konyalı gençlerin zararlı 
alışkanlardan uzak durarak burada ener-
jilerini atarak keyifli vakit geçirmelerini 
temenni ediyoruz. Birkaç ay içinde bura-
daki çalışmalar bitecek ve yarışlara hazır 
olacak. Güvenli bir ortamda insanların 
sevdiği sporu yapması için elimizden ge-
leni yapıyoruz” dedi.

ARSLAN: BU SPORA 
İLGİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Konya Motokros Enduro Garaj Der-
neği Basın Sözcüsü Mustafa Arslan ise, 
motor sporlarını sevdirmek için Kon-
ya’da çalışmalar yürüttüklerini belirte-
rek, “Buradaki alanımız kısa süre içinde 
hazır olacak. Yarışlar başladıktan sonra 
Konyalıların da ilgisinin artacağını dü-
şünüyoruz. Buradaki motokrosun görsel 
şovlarını izledikçe herkes sevecek ve bu 
spora yönelim artacaktır. Büyük emek 
harcanarak bir parkur kuruluyor buraya. 
Emeği olan bütün arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu Elif Ceren 
altın madalya kazandı  

Konyaspor Kulübü, amatör branşlarda derece yap-
maya devam ediyor. Son olarak Trampolin Cimnastik 15 
Temmuz Şehitler Kupası Müsabakaları’na katılan yeşil 
beyazlı kulübün minik sporcusu Elif Ceren Çolak, Trab-
zon’dan altın madalya ile döndü. Konyaspor Kulübü yap-
tığı açıklamada, “Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan-
lığının faaliyet programında yer alan,12-14 Temmuz 2019 
tarihlerinde Trabzon’da yapılan Trampolin Cimnastik 15 
Temmuz Şehitler Kupası Müsabakalarında 13-14 yaş Ba-
yanlar kategorisinde sporcumuz Elif Ceren Çolak Türkiye 
Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarıları-
nın devamını dileriz” ifadelerine yer verdi.  
n SPOR SERVİSİ

Besra Duman’dan 
bir altın madalya daha   

Konyalı para halter sporcusu Besra Duman, başarıla-
rına devam ediyor. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 
düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda müca-
dele eden milli sporcu Besra Duman, altın madalya ka-
zandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, genç kadınlar 55 kiloda Besra 
Duman, 105 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi 
oldu. n SPOR SERVİSİ

Bakan Kasapoğlu’ndan 
Nazmiye’ye tebrik mesajı   

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen 
Para Halter Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya 
kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı’yı kutladı. Para Hal-
ter Dünya Şampiyonası’nda kadınlar 45 kiloda Nazmiye 
Muratlı, 116 kiloluk kaldırışıyla ikinci olarak gümüş ma-
dalya kazandı. Bakan Kasapoğlu milli sporcuyu tebrik etti. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, dünya ikincisi olan Nazmiye Muratlı için tebrik 
mesajı yayımladı Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 
düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı’yı yürek-
ten kutluyorum. Milli sporcumuz başarıları ile bizleri gu-
rurlandırmaya devam ediyor. Nazmiye Muratlı gibi örnek 
sporcular sayesinde Türk sporu daha ileri noktalara taşına-
cak. Milli sporcumuzu örnek alan bir çok sporcumuz yeti-
şecek ve nice başarılara imza atacak. Bizler de her zaman 
onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcumuzun 
başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor ve milli sporcu-
muza başarılar diliyorum.” n İHA

Konya’da, bisiklet sporuna gönül veren 
aralarında öğrenci ve farklı meslek grupla-
rının mensubu olan 8 bisiklet tutkunu, dü-
zenlenen etkinlik kapsamında 15 Temmuz 
2016’da şehit düşen 251 şehit için pedal 
çeviriyor. 

Konya’da faaliyet gösteren Selçuklu 
Seyyahları Bisiklet Derneği tarafından 15 
Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde şehit 
düşen 251 şehit anısına bisiklet turu düzen-
lendi. Konyalı 8 bisikletsever, katıldıkları 
tur kapsamında 251 şehit için tur tamam-
landığında toplam 251 kilometre boyunca 
pedal çevirmiş olacak. 

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin 3. 
yılında düzenlenen tur kapsamında Konya 
kent merkezinden dün yola çıkarak pedal 
çevirmeye başlayan 8 bisiklet sever, 90 
kilometrelik Konya-Beyşehir etabını ta-
mamladı. Geceyi mola verdikleri Beyşehir 
ilçesinde geçiren ve Beyşehir Kültür Turizm 
Derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren 
Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisikletevi’nde 

misafir edilen bisikletçiler, turun ikinci eta-
bı için ise bugün sabahın erken saatlerinde 
Seydişehir’e gitmek üzere tekrar yola çıktı. 

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği 
Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçede ağır-
ladıkları bisikletçilere Seydişehir’deki şehit 

aile ziyaretinde teslim edilmek üzere Türk 
bayrakları hediye ederek düzenledikleri bu 
anlamlı tur dolayısıyla kendilerine teşekkür 
etti. 

Selçuklu Seyyahları Derneği Başka-
nı Gökhan Sizüçen ise 15 Temmuz Hain 

Darbe Girişimi’nde şehit düşen 251 şehidi 
anmak amacıyla düzenledikleri bisiklet 
turuna kendisiyle beraber Konya’dan ara-
larında öğrenci ve çeşitli meslek grupları 
mensubu olan toplam 8 kişi olarak katıl-
dıklarını belirtti. Sizüçen, “Biz bu turu hem 
251 şehidimize hediye edelim hem de dua 
edelim dedik. Yola çıkarken de ben ve 
arkadaşlarım içimizden dualar ederek bu 
yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şehitlerimiz 
hayatını kaybetti, bizim 250 kilometrelik 
pedal çevirmemiz onların yaptıklarının 
yanında hiçbir şey değil. Ama en azından 
onları analım, yad edelim dedik. Turun ilk 
etabında Beyşehir’e geldik. Ardından Sey-
dişehir ilçemize doğru devam edeceğiz. 
Burada bir şehit ailesi ziyareti yapıp Kon-
ya’ya dönerek 251 kilometrelik turumuzu 
tamamlamış olacağız. Bizi Beyşehir’de 
ağırlayan, misafir eden Beyşehir Kültür ve 
Turizm Derneğimize ve bisiklet topluluğu-
na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
n AA

Bekar ve 
Büyükkoçak 
ailelerinin 
mutlu günü
Konya spor camiasının yakından 

tanıdığı basketbol antrenörü Ferhat Bü-
yükkoçak, hayatını profesyonel voley-
bolcu Ayşe Sıla ile birleştirdi. Rahime 
ve Nevzat Bekar çiftinin kızı Ayşe Sıla ile 
Ulviye – Nazmi Büyükkoçak çiftinin oğlu 
Ferhat dünyaevine girdi. Bekar ve Bü-
yükkoçak ailelerini bu mutlu günlerinde 
akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı. 
Meram Atiker Deluxe Düğün Salonu’n-

daki düğünde davetliler doyasıya ev-
lendi. Düğününde ardından Ayşe Sıla 
– Ferhat çifti ve aileler davetlilerin 
tebriklerini kabul etti. Düğüne spor ve 
siyaset camiasından birçok isim katıldı. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak Ayşe 
Sıla – Ferhat çiftine bir ömür mutluluk 
diler, her iki aileye de hayırlar getirme-
sini temenni ederiz.   
n SPOR SERVİSİ
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Bisiklet tutkunları 251 şehit için 251 kilometre pedal çeviriyor



Türkiye’nin neredeyse bütün illerinde olan ancak Konya’da 
eksikliği hissedilen motokros parkuru için çalışmalar başladı. 
Konya Motokros Enduro Garaj Derneği üyeleri, belediyeden 

kiraladıkları yere kendi imkanları ile parkur yaparak, 
motokrosun daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

n AYRINTILAR SPOR 2’DE

Konya’ya motokros 
parkuru yapılıyor!RPS

Hedef Avrupa
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da 1. etap çalışmaları bütün hızı 
ile Bolu’da devam ediyor. Kamp çalışmaları hakkında basın mensuplarına 
bilgi veren Konyaspor’un yıldız oyuncusu Skubic, bu sene hedeflerinin yine 

ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil etmek olduğunu söyledi

Konyaspor’un yıl-
dız futbolcusu Nejc Skubic, 
iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini 
ifade ederken, takım olarak hedeflerinin daha 
önce iki kez olduğu gibi yeniden Konya’yı ve Kon-
yaspor’u Avrupa’da temsil etmek olduğunu söyle-
di.

Konyaspor’un birinci etap kamp hazırlıklarını 
sürdürdüğü Bolu’da basın mensuplarına açık-

lamalarda bulunan Konyaspor’un deneyimli 
oyuncusu Nejc Skubic, “Harika bir kamp 

dönemi geçiriyoruz. Takımımızdaki ar-
kadaşlık ve beraberlik zaten çok iyi. 
Yeni gelen arkadaşlarımızda birbirini 
iyi tanıyan ve seven takımdaki isimlerle 
hemen kaynaştı. Burada çalışma imkan-

ları ve antrenman sahaları gerçekten çok 
iyi. Bu şekilde güzel bir kamp dönemi olu-

yor” diye konuştu.
Nejc Skubic, birkaç takım dışında lig-

deki birçok takımın seviyesi birbirine eşit ol-
duğunu belirterek, “Zaten her takım diğerini 

yenebiliyor. Sadece birkaç takım kadro ya-
pısı ile diğerlerinden bir adım daha 

öne geçiyor. Biz de kendi hedefleri 
olan bir takımız. Zaten bunu da bu 
sezon iyi çalışarak ve alacağımız 

başarılı sonuçlarla kanıtlayacağız” şeklinde görüş 
belirtti.

Konyaspor’un yeni sezondaki hedefinin yeni-
den Avrupa’ya gitmek olduğunu sözlerine ekleyen 
Nejc Skubic, “Bu sezon büyük hedeflerimiz var. 
Bunun için yoğun çalışıyoruz ve çalışmaya da de-
vam edeceğiz. Lige iyi bir başlangıç yapmamız ve 
bunu da sürdürmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz 
büyük. Takımdaki diğer arkadaşlarımızla bunu sü-
rekli konuşuyoruz. Ligi en iyi yerde bitirip Konya’yı 
ve Konyaspor’u Avrupa’da yeniden temsil etmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun ‘Kendi kariyer planla-

man içerisinde Avrupa’da 
farklı takımlarda ve ligler-
de oynamak var mı?’ soru-
suna Nejc Skubic, “Öyle bir 
hedefim yok. Ben burada 
gerçekten çok mutluyum. 
Zaten yakın bir zamanda 
yeni bir sözleşmeye imza 
attım. Burada imkanlar 
çok iyi. İyi bir teknik heyete 
ve ekibe sahibiz. Böyle bir 
ortamda bulunduğum ve 
bu ailenin bir parçası için 
mutluyum” cevabını verdi.
ÇALIŞMALAR BÜTÜN HIZI 

İLE SÜRÜYOR
Konyaspor, altıncı gü-

nüne giren Bolu’daki birin-
ci etap kampında günün ilk 
çalışmasını dün sabah ger-
çekleştirdi. Teknik Direktör 
Aykut Kocaman ve yardım-

cı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda 
iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve kuvvet 
çalışması yaptı.

Salon çalışmasında yer alan ve tedavilerine 
devam edilen Fallou Diagne, Amir Hadziahmeto-
vic, Kadir Kaan Özdemir ve Paolo Hurtado saha 
çalışmasına katılmayarak takımdan ayrı çalıştı.

Oyuncular daha sonra sahada gruplar halinde 
ayak tenisi oynadı. Turnuvanın galibi oynadığı 6 
maçı da kazanan Ertuğrul Taşkıran, Ferhat Öztorun 
ve Yevhen Opanasenko’dan oluşan takım oldu.
n SPOR SERVİSİ


