
Konya yine meydanda olacak
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) Türkiye tarihine ka-
ranlık bir gece olarak geçen 
15 Temmuz 2016'daki hain 
darbe girişiminin üzerinden 
5 yıl geçti.  "Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü" olarak 
anılan gecede Konya yine 
Mevlana Meydanı’nda 
olacak ve çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirilecek.
n HABERİ SAYFA 8'DE
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Başkanlar KGC’de

Konya Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun 
ziyaretleri devam ediyor. Ziyaret zincirinin bir hal-
kasını da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve Meram Belediye Başkanı Mustafa kavuş oldu. 
Fikir alışverişinin bulunulduğu ziyarette basının 

önemine vurgu yapıldı. n HABERİ SAYFA 5'TE

Meram’dan
bayram temizliği

Çatalhöyük’te 
ikinci mahalle!

Meram Belediyesi, yaklaşan 
Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve 
engelli geliri olmayan vatan-
daşların evlerini temizliyor. Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Bu ailenin içerisinde 
kimsenin zorda kalmaması için 
çaba gösteriyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı 
Başkanı Anadolu Üniversitesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Ali 
Umut Türkcan, Yeni kazdığımız 
alanda bir sokak olgusunu 
görüyoruz ve hatta ikinci bir 
mahalleyi ortaya çıkarıyoruz" 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

İMANLI GÖNÜLLER 
DESTAN YAZDI

‘BİN YIL ÖNCEKİ 
RUH DEVAM EDİYOR’

ÖNCE ARAŞTIRILACAK 
SONRA KURTARILACAK

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin iman dolu gönülle-
rin yazdığı destanla bertaraf edildiğini vurgulayan Konya 

siyaseti, bürokrasisi ve sivil toplumu örgütleri, Türk 
milletinin asla boyun eğmeyeceğini anımsattı. 

n HABERİ SAYFA 9'DA

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sırasında Ankara’da 
gazi olan Konyalı Halit Şener, o gece yaşadıklarını unu-
tamıyor. Şener, “Bin yıl önceki ruh neyse o hala devam 

ediyor. Bundan sonra da devam edecek” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu 
Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, 
Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlığı ve Karapınar 

ilçesindeki Meke Gölü'nde incelemelerde bulundu. 
Burada konuşan Eroğlu, “İnşallah Meke Gölü de kurtula-

cak” dedi. n HABERİ SAYFA 12'DE

Selçuklu’dan bak
Konya’yı gör!
Selçuklu Belediyesi’nce Sille’de oluşturulan ve toplam alanı 1 milyon metreka-
reyi bulan Selçuklu Seyir Tepesi, Konya’nın yeni cazibe merkezi olacak. Konya 

şehir merkezi, Takkeli Dağ ve Sille görüntüsüyle Tepe, nefes aldıracak 
TOPLAM ALAN 1  MİLYON METREKARE

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille’de 
Selçuklu Seyir Tepesi alanı oluşturuldu. 
14 Temmuz itibariyle vatandaşların 
hizmetine sunulan 50 bin metrekarelik 
alana yerleştirilen Seyir Tepesi’nde 119 
kamelya, 35 bin metrekare yeşil alan, 
çim spor sahası, 210 araçlık otopark, 
lavabo, mescit gibi sosyal alanlar 
bulunuyor. Alanın toplam büyüklüğü 
ise yaklaşık 1 milyon metrekare. 

GÜZEL BİR MANZARA VAR
Selçuklu Seyir Tepesi’nin Konya’nın 
yeni bir cazibe merkezi olacağını ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı Konyalıları Selçuklu Seyir 
Tepesi’ne davet etti. Başkan Pekyatırma-
cı, “Selçuklu Seyir Tepesi Konya’mızın 
yeni bir cazibe merkezi olacak. Selçuklu 
Seyir Tepesi’nde oldukça güzel bir man-
zara var” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 4'TEAhmet Pekyatırmacı

Ne ara yaptın Başkan?
Abdullah Akif SOLAK'ın 
Köşe Yazısı 4'TE
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Argon: Yeşilay’a her geçen 
gün ilgi daha da büyüyor 

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Yeşilay Konya Bölge Koordina-
törü Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha 
Üstün Argon ve beraberindeki Yö-
netim Kurulu Üyeleri Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’yı makamında ziyaret 
etti. Yeşilay çalışmaları hakkında 
Başkanlara bilgi veren Yeşilay Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün 
Argon, “Yeşilay’a her geçen gün ilgi 
daha da büyüyor. Bu büyümenin ya-
nında bağımlılıklarla mücadele nok-
tasında Yeşilay’dan beklentiler de 
büyüyor. Bu beklentileri karşılamak 
için yoğun bir gayretle çalışıyoruz. 
Bu konuda destekleriniz çok önemli. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da desteklerinizi bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Ziyaretlerde Ye-
şilay ile yapılabilecek işbirliklerinin 
gündeme geldiği görüşmelerde Ye-
şilay çalışmalarını takdirle karşıla-
dığını belirten Belediye Başkanları, 
gençleri bağımlılıklardan uzak tut-

mak adına onları kültürel, sanatsal 
faaliyetlere, spor aktivitelerine yön-
lendirmek için bu konuda gerekli 
adımları atacaklarını ve her daim 
gerçekleştirecek çalışmalarda Yeşi-
lay Konya Şubesi’nin çalışmalarında 
yanlarında olduklarını dile getirdiler. 
n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:46 05:31 13:01 16:53   20:21 21:58
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    33°C

Karaman            18 °C 33°C 

Aksaray              17 °C      33°C

Ankara                18 °C      33°C Hicrî: 5 Zil-Hicce 1442 -  Rûmî: 2 Temmuz 1437

15 Temmuz bir kahramanlık des-
tanıdır.

Ve…
Unutturulmaması gerekir.
Yalnız…
Allah, bu ülkeye bir daha 15 Tem-

muz’lar yaşatmasın.
Amin…
Çok hikayeler anlatıldı 15 Tem-

muz’a dair…
Unutulmayan…
Bazı ayrıntılar da var.
Unutulmaması gereken…
Hatta sorgulanması da lazım.
Misal…
Vatanımıza göz diken hainlerin 

yaptığı kalkışma sırasında kapıların 
zillerine basarak “Cumhurbaşkanımız 
sokağa çıkmamızı istiyor, hadi her-
kes çıksın” diyen asgari ücretlilerle 
deposunu doldurup kaçmaya çalışan 

zenginlerin ayrımını yapmak lazım.
Konya’da…
Altını çiziyorum, o televizyonlarda 

gördüğümüz görüntülerin Ankara, 
İstanbul gibi şehirlerde olduğuna bak-
mayın.

Aynı fotoğraf Konya’da da vardı.
Bankamatik kuyruğu…
Petrol kuyruğu…
Ha unutmadan…
O gece Konya’da yakıt satmayan 

petrol istasyonlarının olduğu da iddia 
edilmişti.

İddiası bile kötü…
Bu ayrımı iyi yapabilmek lazım.
Vatanını hainlere teslim etme-

mek için canını ortaya koyan asgari 
ücretliler…

Depoyu doldurup Konya’dan kaç-
mak isteyen zenginler…

Kim vatanını daha çok seviyor-

muş?
Kıyası siz yapın…
Dikkat ettiniz mi?
Demokrasi nöbetle-

rinde bayrak sallayanlar-
dan bile FETÖ terör ör-
gütüyle bağlantısı olanlar 
çıktı. 

Gördük değil mi?
Hayret ettik…
‘Bu adam demokrasi 

nöbetlerinde en öndeydi’ 
şaşkınlığı hafızalarımızda.

Kamufle olmanın en kolay yolu!
Öyleymiş…
Unutulmasın…
Devam edelim…
O gece partilerin il ve ilçe teşkilatla-

rı ne yaptı?
Önemli bir soru…
Örneğin, AK Parti 

Konya Teşkilatı ne yap-
tı?

Anlatayım…
Önceki yıllarda yaz-

dım ama bir kez daha 
hatırlatayım…

AK Parti Konya İl 
Teşkilatı’nı ilk açan isim 
İl Kadın Kolları Başkanı 

Ayşe Lütfiye Poçanoğlu’dur.
Kimse yokken o il teşkilatındaydı.
Kendisi canlı yayında anlattığı için 

rahatça yazıyorum. 
Cesaret işte…
Birilerinin ‘yahu nasıl hareket 

edeceğiz?’ düşüncesine kapıldığı o 
gece hiç düşünmeden yürüyüşü il 
teşkilatından başlatan bir kadın.

Kimseyi töhmet altında bırak-
mak gibi niyetim yok, o yüzden il 
başkanı ve yöneticiler ne zaman gel-
di? sorusunu sormayacağım.

Yalnız…
Bazı ilçe teşkilatlarında elektrikleri 

açıp açmama konusunda ikileme düş-
tüğünü duymuştum.

Hatta ‘ben gidiyorum ne yaparsa-
nız yapın’ diyen ilçe yöneticileri de…

Ben o gece sabaha kadar canlı ya-
yın yaptığım için bazı şeyleri iyi analiz 
edebiliyorum.

Kayıtları duruyor…
Çok kimseleri de yayına almak iste-

dik. Bazıları meydanda bazı ikilemde…
Unutmadık yani…
Unutturmayacağız…

Yalnız…
Ayrımı da iyi yapacağız.
Vatanını sevip can verenler…
Canını düşünüp kaçanlar…
Ya da kaçmaya yeltenenler…
Gece 03:00’e kadar çizgi film ya-

yınlayan televizyonları da unutmadık.
Unutturmayacağız…
Çok şey yazılır ama bu cümlelerle 

yetinelim.
Bize vatanımızı altın tepside bir kez 

daha hediye edip kendi canlarından 
vazgeçen şehitlerimizi rahmetle ana-
lım…

Gazilerimize bir kez daha şifa dile-
yelim.

Ve…
Dua edelim…
Allah bu ülkeye bir daha 15 Tem-

muz’lar yaşatmasın.
Amin…

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’NDE

GF

M

tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor,

GF

M

gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz

GF

M

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “112 istasyonlarımız 
Türkiye’ye Konya modeli olarak sunulmakta” dedi

Kerem Nükte Gayrimenkul Müdürü Hasan Aksay, Haziran 
ayında konut satışlarında büyük artış yaşandığını söyledi

‘Türkiye’ye Konya modeli’ Konut satışlarında artış var
Konya’da Âdem Bulut İnşaat 

tarafından Yazır Mahallesi’nde yap-
tırılan Havva-Kudret Tamyüksek 
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyo-
nu modern projesi, geniş iç mekânı 
ve kaliteli iç tefrişat malzemeleri ile 
sağlık çalışanlarına konforlu bir or-
tamda çalışma imkânı sağlıyor. Ha-
yırsever iş insanları Âdem Bulut ve 
ortağı Mehmet Tamyüksek tarafın-
dan ikinci 112 acil sağlık hizmetleri 
istasyonunun şehrimize kazandırıl-
dığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, “Kamu, be-
lediye ve hayırseverlerimiz ile bir-
likte yenilenen 112 istasyonlarımız 
Bakanlığımız tarafından Türkiye’ye 
Konya modeli olarak sunulmakta ve 
bu projeler diğer şehirlerimiz içinde 
örnek teşkil etmektedir” dedi. Prof. 
Dr. Koç, sağlık yatırımlarına verdik-
leri destek nedeni ile Âdem Bulut 
İnşaat A.Ş. adına Seyit Bulut’a te-
şekkür plaketi takdim etti.

2020 yılı Temmuz ayı sonların-
da Âdem Bulut İnşaat ile 112 istas-
yonu için protokol imzaladıklarını 
hatırlatan Prof. Dr. Koç, “Tüm dün-

yayı sarsan ve hemen hemen bütün 
alanlarda etkisini gösteren kovit-19 
salgınına rağmen Konya’da sağlık 
yatırımları hız kesmeden devam 
etmektedir. İmzaladığımız protoko-
lün üzerinden henüz 1 yıl bile geç-
memiş olmamasına rağmen 112 
istasyonunu hızla tamamlayarak 
sağlık çalışanlarımızın kullanımına 
sunan hayırseverlerimize ve böyle-
sine önemli bir projenin şehrimize 
kazandırılması noktasında arsa tah-
sisi ile ruhsatlandırma işlemlerinde 
bizlere her türlü desteği veren Sel-
çuklu Belediye Başkanımıza teşek-
kürlerimizi sunuyorum. Konya sağ-
lığı, devlet ve millet iş birliği ile çok 

daha üst seviyelere çıkmaya devam 
etmektedir” dedi. Konya genelinde 
85 adet 112 acil sağlık hizmetleri 
istasyonu ve 190 ambulans ile acil 
sağlık hizmeti verildiğini de vurgu-
layan Prof. Dr. Koç, inşaatı tamam-
lanan ve hizmete giren Havva-Kud-
ret Tamyüksek 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu’nda Bakanlı-
ğımız tarafından şehrimize gönde-
rilen tam donanımlı son model yeni 
ambulans ile hastalara sağlık hiz-
meti sunulacağını söyledi. Prof. Dr. 
Koç ambulans anahtarını istasyon 
sorumlusuna teslim ederek hayırlı 
görevler temennisinde bulundu.  
n HABER MERKEZİ

Konut satışlarıyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Kerem 
Nükte Gayrimenkul Müdürü Ha-
san Aksay, Türkiye genelinde Ha-
ziran’da 134 bin 731 konut satışı 
gerçekleştirildiğini anımsattı. Ha-
ziran’da satılan konut sayısının 
Mayıs’a göre yüzde 127,7 arttığını 
dile getiren Aksay, “Geçen yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 azalış 
gösterdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, ha-
ziran ayına ilişkin konut satış ista-
tistiklerini açıkladı. Buna göre, Tür-
kiye genelinde konut satış sayısı 
haziranda geçen yılın aynı ayına kı-
yasla yüzde 29,1 azalarak 134 bin 
731 oldu. Haziran’da satılan konut 
sayısı mayısa göre yüzde 127,7 
arttı. Mayısta 59 bin 166 konut sa-
tılmıştı. İstanbul 25 bin 833 konut 
satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek 
paya sahip oldu. Satış sayılarına 
göre İstanbul'u 13 bin 401 konut 
ve yüzde 9,9 payla Ankara, 7 bin 
522 konut ve yüzde 5,6 payla İzmir 
izledi. 

Konut satış sayısının en az ol-

duğu iller sırasıyla 12 konutla Hak-
kâri, 32 konutla Ardahan ve 64 
konutla Bayburt oldu. Buna göre, 
Türkiye genelinde haziranda ya-
bancılara 4 bin 748 konut satıldı. 
Yabancılara yapılan konut satışları, 
haziranda yıllık bazda yüzde 185,3 
artış kaydetti” dedi. 

Aksay, Haziran’da ipotekli ko-

nut satışları geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 71,5 azalış göstererek 
28 bin 878 olduğunu kaydetti. 
Toplam konut satışları içinde ipo-
tekli satışların payının yüzde 21,4 
olarak gerçekleştiğini belirten Ak-
say, “İpotekli satışlarda İstanbul 
6 bin 217 konut satışı ve yüzde 
21,5 payla ilk sırada yer aldı. İpo-
tekli konut satışının en az olduğu il 
2 konutla Hakkâri olarak kayıtlara 
geçti” diye konuştu. 

“Diğer konut satışları haziranda 
Türkiye genelinde geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 19,6 artarak 105 
bin 853 oldu” diyen Aksay, şu bil-
gileri verdi, “Türkiye genelinde ilk 
defa satılan konut sayısı haziranda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. 

Toplam konut satışları içinde 
ilk satışın payı yüzde 29,8 olarak 
kayıtlara geçti. Türkiye genelinde 
ikinci el konut satışları haziranda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
28 azalış göstererek 94 bin 639 
oldu.”
 n BÜŞRA GÜLTAŞ

Hasan Aksay



4 15 TEMMUZ 2021HABER

Konya’da belediyecilik adına ger-
çekten güzel işler oluyor. Zaten iyi bir 
belediyecilik geleneği olan şehrimiz, 
her geçen yıl üstüne koyarak büyüyor, 
gelişiyor.

Bu konuda Büyükşehir Beledi-
yemiz başta olmak üzere, Selçuklu, 
Meram ve Karatay Belediyelerimize 
teşekkür etmek gerekiyor.

Konya’daki başarılı belediyecilik 
örneğini Konya dışına çıkınca daha iyi 
anlıyoruz. 

Herhalde bu düşünceye sahip ol-
mayan yoktur… Neyse…

Gelelim Selçuklu Belediyesi’nin 
son bombasına!

Selçuklu Belediye Başkanı Sayın 
Ahmet Pekyatırmacı, geçtiğimiz gün 
basınla biraraya geldi. 

Bu buluşma, alışıldığı üzere Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde değil, yeni 
bir yatırım alanındaydı. 

Neresi burası? 
Selçuklu Belediyesi, belki de Kon-

ya’daki birçok vatandaşın daha önce 
görmediği bir alanda güzel bir yatırı-
ma imza atmış.

Burnumuzun dibinde, Sille böl-
gesinde güzel ormanlık bir alan…

İşin doğrusu bu bölge, daha çok 
askeri alan olarak biliniyordu. Ancak 
askeri alanın yanında, Selçuklu Bele-
diyesi’ne ait ormanlık bir alan bulunu-
yormuş. Yaklaşık 1 milyon metreka-
relik bir alan.

Selçuklu Belediyesi bu alanı hiz-
mete kazandırmak için kolları sıvamış. 
Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir 
alanda çevre düzenlemesi yapılmış 
ve oldukça da güzel olmuş. 

Ayrıca 2 bin metrekarelik, çeşitli 
kültürel aktivitelerin yapılabileceği 
bir alan oluşturulmuş. 

Bölgeyi görünce neredeyse tüm 
basının ilk sorduğu soru şu oldu: Ne 
ara yaptınız burayı?

Evet gerçekten de sessiz sedasız 
bir şekilde Selçuklu Belediyesi burada 

güzel bir hizmete imza 
atmış. 

50 bin metrekarelik 
çevre düzenlemesi yapı-
lan alanın üst kısımlarında 
da Konya’yı panoramik 
bir şekilde gören alanlar 
bulunuyor. Buralarda da 
kafeteryalar, vatandaşla-
rın oturabileceği alanlar 
oluşturuluyor. 

Gerçekten havasıy-
la, manzarasıyla harika bir alan…

Tepeye çıktığınız zaman, bir 
tarafınız şehir, bir tarafınız Takkeli 
Dağ, diğer tarafınız tarihi Sille…

Adeta tabiatın, kültürün, mo-
dernizmin kesiştiği, insanı zaman 
tüneline sokan bir alan.

Hatta, keklikleri, çeşitli kuşları 
görebileceğiniz bir yolculuğa çıkarı-

yor sizi Selçuklu Seyir 
Tepesi…

Ormanlık alanda 
ağaçlandırma çalışması 
da yapılıyor ve bu çalış-
ma elbette sürecektir. 

Selçuklu Belediye-
si’nin el atmasıyla böl-
ge ilerde daha güzel 
olacaktır diye düşünü-
yorum. 

Ayrıca bölge, geli-
şime ve farklı yatırımlar yapmaya da 
oldukça elverişli. Mesela; Takkeli 
Dağ-Selçuklu Seyir Tepesi arasına 
ileride neden bir teleferik yapılma-
sın? 

Ya da çeşitli spor aktiviteleri ne-
den bu bölgede oluşturulmasın?

Bu açıdan yatırım gerçekten şeh-
rin gelecek vizyonuna oldukça uygun.

Konya’mızın Akyokuşu’ndan son-
ra, şehrimize yeni bir açıdan bakmak, 
şehir adına güzel olacak.

Ayrıca; İstanbul’un Çamlıca 
Tepesi, Ordu’nun Boztepesi, Trab-
zon’un Boztepe Seyir Terası nasıl 
marka olduysa, Selçuklu Seyir Te-

pesi de bence Konya’nın markası 
olmaya aday. 

Bu açıdan; Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı başta olmak 
üzere, yatırımda emeği geçen herkesi 
kutluyorum. Saygı, sevgi ve selamla-
rımla…

NE ARA YAPTIN BAŞKAN?

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu Belediyesi’nce Sille’de oluşturulan ve toplam alanı 1 milyon metrekareyi bulan Selçuklu Seyir Tepesi, 
Konya’nın yeni cazibe merkezi olacak. Konya şehir merkezi, Takkeli Dağ ve Sille görüntüsüyle Tepe, nefes aldıracak 

Yeni cazibe merkezi olacak
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Konya’ya yeni bir cazibe merkezi 
kazandırıldı. Selçuklu Belediyesi 
tarafından Sille’de Selçuklu Seyir 
Tepesi alanı oluşturuldu. 1 Milyon 
metrekare alan içerinde restoran, 
kafe, kamp alanları, seyir terasları, 
mescit, lavabo bulunuyor. 14 Tem-
muz itibariyle vatandaşların hizme-
tine sunulan 50 bin metrekarelik 
alana yerleştirilen Seyir Tepesi’nde 
119 kamelya, 35 bin metrekare ye-
şil alan, çim spor sahası, 210 araçlık 
otopark, lavabo, mescit gibi sosyal 
alanlar bulunuyor. Ayrıca tepeye 
çıkan yolda Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri sıcak asfalt uygulaması ya-
parak yolu yeniledi. Bin 300 metre 
rakımda bulunan tepenin yaklaşık 
bir milyon metrekarelik kullanım 
alanının içerisinde ikinci etap proje 
çalışmaları kapsamında restoran, 
çay bahçesi ve bir de kamp alanı 
oluşturulması planlanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Konya’da faaliyet 
gösteren yerel ve ulusal basın tem-
silcilerine Selçuklu Seyir Tepesini 
gezdirerek, oluşturan alanlar hak-
kında bilgi verdi.

‘KONYA’MIZIN YENİ BİR CAZİBE 
MERKEZİ OLACAK’

Selçuklu Seyir Tepesi’nin Kon-
ya’nın yeni bir cazibe merkezi ola-
cağını ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kon-
yalıları Selçuklu Seyir Tepesi’ne 
davet etti. Başkan Pekyatırmacı, 
“Selçuklu Seyir Tepesi Konya’mı-
zın yeni bir cazibe merkezi olacak. 
Selçuklu Seyir Tepesi’nde oldukça 
güzel bir manzara var. Konya’nın 
en kuzeyinden Ardınçlı TOKİ Ko-
nutlarından itibaren bütün Konya’yı 
Köyceğiz’e kadar Sarayköy, Sille 

ve Tatköy’ü görebilecek bir alan. 
Yaklaşık 1 Milyon metrekare alan 
içerisinde düzenlemeleri yapıyoruz. 
İlk etap olan mesire alanının düzen-
lemelerini tamamladık. Yaklaşık 50 
bin metrekare alanda mesire alan 
düzenlemelerini gerçekleştirdik. 
Mesire alanımızın ilk etabını da va-
tandaşlarımızın hizmetine sunduk. 
Son 10 günde vatandaşlarımızı 

yaptığımız paylaşımlar ile merak-
landırdık. Çaya ve kahveye davet 
ettik. Bütün Konyalı hemşerilerimizi 
mesire alanına bekliyoruz. Mesire 
alanımızda şu anda ateşli mangalın 
yapılmasını şu anda arzu etmiyoruz. 
Çünkü burası farklı bir alan. Bütün 
hemşerilerimizin bu bölgeye gel-
mesini, buradan istifade etmesini, 
burada çayını kahvesini içmesini, 

burada sohbet etmesini, yanlarında 
getirdikleri erzakları rahat bir şe-
kilde tüketmelerini istiyoruz. Bizler 
bu alanda hemşerilerimizin ihtiyacı 
olan tüm hazırlıkları yaptık” ifadele-
rini kullandı.

‘SELÇUKLU SEYİR TEPESİ 
GÜZEL BİR MEKAN OLDU’

Selçuklu Seyir Tepesi hemşeri-
lerimizin nefes alacağı günün yor-

gunluğunu ve stresini atabilecekleri 
güzel bir mekan olduğuna dikkat 
çeken Başkan Pekyatırmacı, şunları 
kaydetti, “Hemşerilerimiz Selçuklu 
Seyir Tepesi’nde yazın sıcaklığında 
serinlemenin yanında Konya’nın 
hiçbir yerinden göremeyecekleri 
manzarayı seyredebilecekler.  Sel-
çuklu Seyir Tepesi içerisinde yer 
alan Restoran ve Kafe ile ilgili de 

planlama çalışmalarımız devam edi-
yor. İnşallah bu alanlarımız ile ilgili 
planlama çalışmaları bittiğinde de 
hemşerilerimizin hizmetine açmayı 
planlıyoruz. 

Koronavirüs süreci oldukça uza-
dı. Hemşerilerimiz çok sıkıldı. Evler-
de fazlası ile vakit geçirildi. Selçuk-
lumuzda Sille Baraj Parkımız olsun, 
Kelebekler Parkımız olsun. Rahmet 
Ormanlarımız olsun buralarda va-
tandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 
Selçuklu Seyir Tepesi hemşerileri-
mizin nefes alacağı günün yorgun-
luğunu ve stresini atabilecekleri gü-
zel bir mekan oldu. Gençlerimiz ve 
çocuklarımız için farklı organizasyon 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu 
kapsamda spor okullarında yaptı-
ğımız çalışmışlarımız var. Tabiat 
okulunda yaptığımız çalışmalar var. 
Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım 
Atölyesinde yaptığımız çalışmala-
rımız var. Selçuklu Kongre Merke-
zinde faaliyetlerine başlattığımız 
Selçuklu Sanat Akademisi çalışma-
larımız var.  

Gençlerimize eğitim, spor ve 
kültür alanda hizmetler sunarak 
kişisel gelişimlerine katkı sunmak 
adına çalışmalar yürütüyoruz. İn-
şallah Selçuklu Seyir Tepesi alanı-
mızda da gençlerimize ve çocukları-
mıza yönelik güzel bir kamp alanını 
hızlıca oluşturmak için çalışıyoruz. 
En kısa sürede buraya günü birlik 
etkinliklerin yapılabileceği hem de 
çadırları kurup, konaklamalı olarak 
hizmeti alabilecekleri bir kamp ala-
nını Konya’mızın şehir merkezine 
yakın bir konumunda emniyetli ve 
güvenli bir şekilde manzara ve hava 
bakımında güzel bir ortamı gençle-
rimize kazandıracağız.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Pekyatırmacı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, basın mensuplarına Selçuklu Seyir Tepesini gezdirerek, oluşturan alanlar hakkında bilgi verdi.
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Rehavet sözcüğü hepimizin bildiği 
vücuttu görülen gevşeklik, ağırlık ve 
tembellik anlamına gelmektedir.  

Rehavete kapılmak her açıdan üzü-
cü sonuçlar yaşattığı kadar, sağlığımız 
içinde çok tehlikelidir.

Halen süren Covid-19 salgınında 
rehavete kapılıp, tedbirlere uymadı-
ğımız zaman üzücü sonuçlarla karşı 
karşıya kalabiliriz. 

Hayatımızı kaybetmenin yanında, 
bir başkasının sağlını da tehdit edecek 
durumlarda yaşanabilir. 

Hani bir Atasözümüz varya, “İn-
celdiği yerden kopsun” anlayışıyla 
hareket etmeyeceğiz.

Elimizden geldiğince salgından 
kurtulmamız konusundaki tedbirler-
den hiçbir şekilde taviz vermeyece-

ğiz.
Taviz vereni de uyarıp, yanlış-

tan dönmesine sağlayacağız. Yoksa 
“Akılsız baştan sefil taban ne çeker” 
sözünden de anlaşıldığı gibi, acılar 
çekmeye devam ederiz.

Öyleyse rehavetten uzaklaşarak, 
salgının yayılmasının önüne geçen ted-
birlere uyma konusunda zayıflık göster-
meyeceğiz. 

Zayıflık gösterirsek sonuçları çok 
ağır olduğu gibi, salgından kurtulmamı-
zın süreci de uzayacaktır.

Bütün dünyada ve ülkemizde halen 
süren salgın, ekonomi başta olmak üze-
re sosyal hayatımızı derinden etkiledi.

1 Temmuz itibariyle ülkemizde nor-
malleşme süreci başlamasına rağmen, 
hala olumsuz etkileri her alanda devam 

ediyor.
Normalleşmeyle bir-

likte sanki salgın bitmiş 
havasına kapılmamız so-
nucu görünen tabloda iyi 
değildir.

Birçoğumuz sanki 
salgın sona ermiş gibi, 
salgının önüne geçilmesi 
için uygulanan tedbirlere 
uymayarak bir rehavete 
kapıldı.

Maskemizi takmayıp, sosyal me-
safeyi korumayıp birbirimizin sağlığı-
nı tehdit edecek davranışlarda bulun-
maya devam ediyoruz.

Hatta aşı olma konu-
sunda da terettüp’e kapı-
lıp, aşı olmaktan vazgeç-
me düşüncesi içindeyiz. 

Bir buçuk yıldır çekti-
ğimiz sıkıntılar hepimizin 
malumudur. 

Tekrar o zor günlere 
geri dönmemek ve sağ-
lımızı tehlikeye atmamak 
için hataları tekrarlama-
malıyız. 

Bütün bu yanlışları devam ettir-
memiz, iyi bir davranış değildir. Bu 
davranışın zararını hep birlikte yaşa-
rız. 

Hani bir Atasözümüz varya, “İn-
celdiği yerden kopsun” anlayışıyla 
hareket etmeyeceğiz.

Bu bayramda mümkün olduğunca 
eş dost ziyaretlerine gittiğimizde dikkatli 
davranacağız.

Kalabalık ortamlardan uzak dura-
rak, mümkün olduğunca kısa ziyaret-
ler yapacağız.  

Allah göstermesin acılar çekme-
ye devam ederiz.  

Sağlımızı tehlike içinde bırakacak 
davranışlardan kaçınacağız. Hasta 
olanlara karşı umut var olacağız.   

Bugün ülke olarak kutlayacağı-
mız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nü ve bir kaç gün sonrada 
kutlayacağımız Kurban Bayramınızı 
tebrik ederek, sağlık ve mutluluklar 

diliyorum. 
Hele Kurban Bayramında bayramın 

havasına kapılıp, rehavete kapılmaya-
lım.

Unutmamak gerekir ki, salgın ted-
birlerine uymamakla yalnız kendi sağlı-
mızı tehlikeye atmış olmayız. 

Bir başkasının sağlını da tehlikeye 
atarak da, kul hakkına girmiş oluruz.    

9 süren sürecek olan bayram ta-
tilinde elbette bayramı kutlayacağız. 

Ancak salgının yayılmasını önle-
yecek olan tedbirler konusunda reha-
vete kapılıp, hata yapmayacağız.

Maskemizi takacağız. Sosyal me-
safeyi koruyacağız. Temizliğe özen 
göstereceğiz. 

Ne dersisiniz. Sizce de böyle dav-
ranmamız zor olmasa gerek?

BAYRAMIN HAVASINDA REHAVETE KAPILMAYALIM

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Büyük’ten Türk Telekom
Koç’a hayırlı olsun ziyareti

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 
Alman Heyeti konuk etti

Konya Ülkü Ocakları 
Kurban bağışlarını bekliyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, Konya Türk Tele-
kom İl Müdürü Adem Koç'a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Türk 
Telekom İl Müdürü Süleyman 
Dündar’ın Antalya Bölge Müdürü 
olmasından sonra boşalan Türk 
Telekom Konya İl Müdürlüğü gö-
revine atanan Adem Koç’a hayırlı 

olsun ziyaretleri devam ediyor. 
Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, önceki gün Türk Tele-
kom İl Müdürü Âdem Koç’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Hem 
tanışma hemde hayırlı olsun ziya-
retinde her iki müdürde Konya’da 
yaptıkları çalışmaları hakkında bil-
giler aktardı. n HABER MERKEZİ

Konya Valiliği İl Göç İdaresi 
Müdürü Zeki Afşin Buzcu, Tür-
kiye Alman Büyükelçiliği heye-
tini konuk etti. Türkiye Almanya 
Büyükelçiliği Kalkınma İşbirliği 
Müsteşarı Angelika Sülzen, Spar-
kassenstiftung Türkiye Temsilci-
lik Ofisinde Ülke Temsilcisi Jörg 
Teumer ve beraberindeki heyet 
ilimizde yapılacak projeleri hayata 
geçirmek için Konya İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu-
lar. Ziyarette projeler hakkında 
konuklara bilgiler aktarıldı, karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunul-
du. İl Göç İdaresi Müdürü Zeki 
Afşin Buzcu, ziyaretten dolayı he-
yete teşekkür etti.  Ziyaret günün 
anısına İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
önünde çektirilen toplu fotoğraf 
ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Ülkü Ocakları tarafın-
dan yaklaşan Kurban Bayramı 
öncesi kurban derisi ve Kelle-
si toplama kampanyasıyla ilgili 
açıklamada bulunan Konya Ülkü 
Ocakları İl Başkanı Yusuf Kasım 
Akta, bu yıl kesilen kurbanların 
Kelle ve derilerinin Konya Ülkü 
Ocaklarına bağışlanması çağrısın-
da bulundu. 

Ülkücü Harekette yardımlaş-
mayı ve dayanışmayı kuvvetlen-

dirmek için bu bayram Türkiye 
genelinde “Kurban Derilerimizi 
Ülkü Ocakları’na Bağışlıyoruz!” 
kampanyası başlatıldığını ifade 
eden Başkan Akta, “Bütün vatan-
daşlarımızın bu yılki kurban kelle 
ve derilerini ocağımıza bağışla-
malarını bekliyoruz. Derilerini 
bizlere ulaştırmak isteyen vatan-
daşlarımıza görevli arkadaşlarımız 
yardımcı olacaktır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Gazeteciler Cemiyeti’ne 
hayırlı olsun ziyaretleri devam edi-
yor. Ziyaret zincirinin bir halkasını 
da Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa kavuş oldu.

Önceki gün yapılan ziyarette 
konuşan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Yapılan seçimlerin 
ardından yeniden göreve gelen Sefa 
Özdemir ve Yönetim Kurulu Üye-
lerini yürekten kutluyorum. Bizler 
her ne kadar sahada gerek bizzat 
kendimiz halkımızın içinde olmak 
sureti ile gerek muhtarlarımızın ve 
personellerimizin gayretleri ile çalış-
malarımızı duyurmaya çalışıyorsak 
şüphesiz ki basın bizim daha kuv-
vetli sesimiz olmuştur. 

Yaptığımız çalışmaların halkımı-
za duyurmasının yanı sıra halkımı-
zın sorunları ile de aramızda köprü 
vazifesi olan basınımız, bizim için bu 
manada büyük bir öneme sahiptir. 
Bu nedenle bizlere yıllardır destek 
olan tüm basın mensubu arkadaş-

larımıza saygılarımızı sunuyor yeni 
göreve gelen Başkanımız ve yöne-
tim kurulu üyelerimize başarılar 
diliyorum” dedi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan kılca ise konuşma-
sında basının önemine dikkat çeker-
ken, “Sayın Kavuş’un da belirttiği 
gibi basın bizim her zaman sesimiz 
olmuştur. Bu nedenle bir ilde des-
teklenmesi gereken en önemli sek-
törlerden birisi basın kuruluşları 

olması gerekir. Bizlerde bu manada 
gerek Büyükşehir Belediyemiz ge-
rek Merkez ve Taşra Belediyelerimiz 
ile basınımızın her zaman yanında 
olmaya gayret ettik. Bende bu vesile 
ile yeniden göreve gelen sayın Sefa 
Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyele-
rine başarılar diliyor sizin aracılığınız 
ile tüm Konya basını çalışanlarına 
saygılarımı sunuyorum” dedi. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 

Özdemir ise konuşmasında, “Yapı-
lan seçimlerin ardından tüm Konya 
basını ile el ele vererek birlik ve be-
raberlik içerisinde yeni bir yönetim 
oluşturduk. Yıllardır Konya basınının 
bir özlemi olan ayrılıklar nihayet bu 
vesile ile sonlanmış oldu. Tüm basın 
kuruluşlarından bir temsilcinin yer 
aldığı yönetimimiz inanıyorum ki 
bundan sonra hem Konya’nın hem 
basının sorunları için daha verimli 
bir çalışma içerisinde olacağız” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan kılca ve 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Cemiyet Başkanı Sefa Özde-
mir’e çeşitli hediyeler verdi. 

Ziyarette Başkan Sefa Özdemir 
ile birlikte Yönetim Kurulu üyele-
ri Lokman Koyuncuoğlu, Emrullah 
Nergiz, Erhan Dargeçit, Mustafa 
Uğurlu, Halid Şen, Mehmet Esat 
Ergener, Mevlüt Boyalı da hazır bu-
lundu.
n HABER MERKEZİ

Kavuş ve Kılca’dan KGC’ye ziyaret

Meram Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve engelli geliri olmayan vatandaşların evlerini temizliyor. 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu ailenin içerisinde kimsenin zorda kalmaması için çaba gösteriyoruz” dedi

Meram Ailesi'nde 
kimse yalnız değil

Meram Belediyesi Kurban Bay-
ramı öncesi örnek bir sosyal beledi-
yecilik uygulamasına imza atıyor. 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, Kurban Bayramı ön-
cesi kolları sıvayarak ihtiyaç sahibi 
vatandaşların yardımına koşuyor.  
Gruplara ayrılan ekipler, ilçede ya-
şayan, yaşlı ve engelli geliri olma-
yan vatandaşların evlerinde temiz-
lik işlemi gerçekleştiriyor. 

“EV TEMİZLİĞİ VE GIDA 
İHTİYAÇLARI TESPİT EDİLİYOR”
Kurban Bayramı’na sayılı gün-

ler kala ekiplerin evlerdeki temiz-
lik çalışmalarına hız kazandırdığını 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Sadece bayram-
larda değil, yıl boyunca yardıma 
ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli geliri 
olmayan hemşehrilerimizin evleri-
ni temizleyerek sağlıklı bir ortamda 
yaşamalarını sağlamaya çalışıyo-
ruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız 
ve başkalarının yardımına ihtiyaç 
duyacağız. 

Buradan yola çıkarak hem 
kültürümüzün hem de dinimizin 
gereği olarak yaşlı, engelli hem-
şehrilerimizi yalnız bırakmadık, bı-
rakmayacağız.

 Gerek evlerinin temizliği, ge-
rekse gıda ihtiyaçlarını tespit ede-
rek destek olmaya gayret gösteri-
yoruz” şeklinde konuştu. 

“ÇÜNKÜ AİLE OLMAK 
BUNU GEREKTİRİR”

Başkan Kavuş, Meram’da ya-
şayan herkesin, ailenin bir parçası 
olduğunu belirterek, “Gencinden 
yaşlısına, büyüğünden küçüğüne 
kadar hepimiz Meram ailesinin bir 
parçasıyız. Elimizden geldiğince bu 
ailede kimsenin zorda kalmasına izin 

vermeyiz. Kimin ne ihtiyacı varsa be-
lediye olarak imkanlarımız doğrultu-
sunda yardımcı olmaya çalışacağız. 
Gücümüzün yetmediği yerde hem-
şehrilerimizle el ele vererek yardıma 
ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli geliri 
olmayan hemşehrilerimize el uzata-
cağız. Çünkü aile olmak bunu gerek-
tirir” dedi.  n HABER MERKEZİ

Mustafa Kavuş
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
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Konya YHT'de bayram yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilinin yaklaş-

masıyla, Konya'da Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Garı'nda yoğunluk başladı. Dokuz 
günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle 
kentteki YHT Garı'nda Konya-İstanbul, 
Konya-Eskişehir, Konya-Ankara seferle-
rinde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. 
Bayram tatili için memleketlerine ve ta-
til merkezlerine gitmek isteyenler, garda 
yoğunluk oluşturuyor. YHT garı yetki-
lilerinden alınan bilgiye göre, temmuz 
sonuna kadar yapılacak tüm seferler için 
biletler satışa sunuldu. Bayram süresin-
ce yaşanacak yoğunluk nedeniyle sefer 
sayıları da artırıldı. Ay sonuna kadar ya-
pılacak Konya-İstanbul seferlerinin bilet-
leri satışa çıktıktan kısa süre sonra tüke-
nirken, Konya-Eskişehir, Konya-Ankara 
seferleri için biletlerin yüzde 90'ı satıldı.

Yaşanan yoğunluğun, bayram tatili-
nin başlayacağı cumartesi günü daha da 
artması bekleniyor. n AA

Ilgın’daki trafik kazasında 
1 kişi hayatını kaybetti

İki otomobil çarpıştı, 
4 kişi yaralandı 

Ilgın ilçesinde iki otomobilin 
çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 
kişi yaralandı.

Hasan Şenyurt (20) idaresin-
deki 42 NN 025 plakalı otomobil, 
Uçarı Mahallesi'nde karşı yönden 
gelen Berat A. yönetimindeki 42 
P 2008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Şenyurt, 

olay yerinde hayatını kaybetti. Di-
ğer sürücü Berat A. ile aynı araçta 
bulunan Yücel A. itfaiye ekiplerin-
ce sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekip-
lerince yapılan ilk müdahalenin ar-
dından, Ilgın Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
n AA

Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 4 kişi yara-
landı. Mustafa Yalçın yönetimin-
deki 42 ZS 708 plakalı otomobil 
ile Mutlu Hopa idaresindeki 06 
BSA 416 plakalı otomobil, Seydi-
şehir-Bozkır kara yolu Dumlupı-
nar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada 

her iki sürücü kazada yaralan-
mazken, otomobillerde bulunan 
Nermin Hopa, Dilek Hopa, Ana-
kadın Harmancı ve Hatice Balcı 
yaralandı. Yaralılar Seydişehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altı-
na alındı.
n AA

Bozkır ilçesinde, zihinsel en-
gelli Mustafa Sömek'i başını kese-
rek öldüren tutuklu sanık Mücahit 
Minaz'a ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülen duruşmaya, 
tutuklu sanık Mücahit Minaz ve 
taraf avukatları katıldı.Mahkeme 
heyeti Minaz'a, cezasında hiçbir 
indirim uygulanmadan ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası verdi.

OLAY
Bozkır ilçesinde zihinsel en-

gelli Mustafa Sömek (56), 1 Ka-
sım 2020'da başı ve cinsel organı 

kesilerek öldürülmüş bulunmuş-
tu. Şizofreni hastası olduğu be-
lirlenen zanlı Mücahit Minaz (41) 
Yalıhüyük ilçesinde yakalanmıştı. 
Emniyetteki ilk ifadesinde suç-
lamaları kabul etmeyen şüpheli, 
çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza ha-
kimliğinde suçunu itiraf ederek, 
"Ziyarete gittiğim dayımı göreme-
yince Zengibar Anadolu Lisesi'ne 
doğru yürümeye başladım. Daha 
önceden tanımadığım Mustafa 
Sömek'i gördüm ve o anda onu öl-
dürmeye karar verdim. Bıçakla öl-
dürdüm." şeklinde ifade vermişti.
n AA

Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, 
Yeni kazdığımız alanda bir sokak olgusunu görüyoruz ve hatta ikinci bir mahalleyi ortaya çıkarıyoruz" dedi

Çatalhöyük'te ikinci 
mahalleye rastlandı

Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı 
Başkanı Anadolu Üniversitesi öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türk-
can, yeni kazdıkları alanda sokak 
olgusunun görüldüğünü ve ikinci 
bir mahalleyi ortaya çıkardıklarını 
söyledi. Konya Büyükşehir Beledi-
yesinin düzenlediği, "Konya Basın 
Gezisi" programı kapsamında, İs-
tanbul'dan gazeteciler Çatalhöyük'ü 
gezdi. Türkcan, Çumra ilçesinde 
bulunan, Anadolu'da ilk kentleşme 
modellerinden olan ve UNESCO 
Dünya Miras Listesinde yer alan 
Çatalhöyük'ü gazetecilere anlattı.

Yeni verilerle Çatalhöyük'te so-
kak olgusunu tartışmaya açacakla-
rını ifade eden Türkcan, bu kadar 
büyük bir yerleşmede sokaksız bir 
yaşam alanının bulunmasının zor 
olacağını aktardı. Türkcan, bugüne 
kadar Çatalhöyük'ün sadece yüzde 
6'sının kazıldığına işaret ederek, 
"Yeni kazdığımız alanda bir sokak 
olgusunu görüyoruz ve hatta ikin-
ci bir mahalleyi ortaya çıkarıyoruz. 
Bize ne kadar imkan verilirse o 
kadarını çıkarabileceğiz." dedi. Ça-
talhöyük'ün dünyanın göz bebeği 
olduğunu dile getiren Türkcan, 
şöyle konuştu: "Çatalhöyük, Tür-
kiye'nin de gösterdiği ilgiyle karşı-
lığını verecek önemli bir yerleşme. 
1960'lardan bu yana kentleşmenin 
tarihinde ilk kent olarak geçiyor. 
Son dönemlerde burayı sadece bir 
yerleşme gibi düşünmeye başla-
mıştık. Bunun yeniden vurgulan-
ması lazım. Burası sadece büyük-
lüğüyle ve nüfusuyla değil özellikle 
varlıklarıyla ve kültürüyle bir kent 

kültürünü başlatan bir merkez ol-
duğunu söylememiz mümkün. Bir 
kere daha kent kültürünün başlan-
gıcı olarak değerlendirmemiz ge-
rekiyor. Bunu sadece arkeologlarla 
değil bütün sosyal bilimcilerle yeni-
den tartışmamız gerekiyor ki zaten 
tartışılmaya başlandı."

SCİENTİFİC AMERİCAN 
DERGİSİNDE "ÇATALHÖYÜK"
Türkcan, Scientific American 

dergisinde Çatalhöyük ile ilgili 
makale yayımlandığını anımsata-

rak, "Yazar, Annalee Newitz, ma-
kalesinde Çatalhöyük'ü iki başlıkta 
sunmaya çalıştı. Bu başlıklardan 
birisi 'hane halkının kökeni' diğe-
ri ise 'öncü şehir'. Bunları yeniden 
tartışmamız gerektiğini vurguladı. 
Şimdi biz yeni kazılarla bunu bir 
daha kamuoyuna sunmaya çalı-
şacağız, bunu için de gözlerimizi 
Çatalhöyük'e çevirmeliyiz." diye 
konuştu. Göbekli Tepe'yle Çatalhö-
yük arasında herhangi bir taşıyıcı 
olmamasına rağmen benzer izler 

gösterdiklerini belirten Türkcan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Taşıyıcı 
şey aralarındaki ilişki, bizim bunu 
tekrar düşünmemiz gerekiyor. Gö-
bekli Tepe'yle Çatalhöyük arasında 
duvar resimlerindeki benzer sah-
neler, 'acaba nasıl bir bağları vardı' 
sorusunu gündeme getiriyor. Bunu 
resim sanatı üzerinden yeniden tar-
tışmamız lazım. Bir yerde Çatalhö-
yük Konya'daki gastronomi zirvesi-
nin başlangıcı ve aslında ikisinin de 
birbiriyle çakışmasının tesadüf ol-
mayacağını söylememiz gerekiyor." 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ise Çatalhö-
yük'ün 2012 yılında UNESCO Dün-
ya Miras Listesi'ne dahil edildiğini 
anımsatarak, buranın Türkiye'nin 
en önemli kültür varlıklarından biri 
olduğunu vurguladı. İnsanların bu-
rada birlikte yaşamayı, üretmeyi, 
savunmayı öğrendiklerine değinen 
Altay, şöyle devam etti: "İlk ateşin 
kullanıldığı, ilk yemeğin pişirildiği 
yer Çatalhöyük, bu manada bizim 
için çok önemli kültür mirası. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak Çatalhö-
yük'ü tanıtmak adına bizde önemli 
yatırımlar yapıyoruz. Yakın zaman-
da geldiğinizde karşılama merke-
zimiz sizlere hizmet etmiş olacak. 
Çatalhöyük'ü önemsememizin bir 
nedeni de Konya, 10 bin yıldır şeh-
ri korumayı başarmış, bunu gene-
tik olarak nesilden nesile aktarmış 
bir şehir. Konya'nın yemeklerinin 
ne kadar güzel olduğunu Çatalhö-
yük'ten itibaren birbirimize genetik 
olarak aktardığımızın bir tescilidir."
n AA

U. İbrahim Altay Doç. Dr. Ali Umut Türkcan
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‘Bin yıl önceki ruh devam ediyor’
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sırasında Ankara’da gazi olan Konyalı Halit Şener, o gece yaşadıklarını 
unutamıyor. Şener, “Bin yıl önceki ruh neyse o hala devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek” dedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) 2016'daki darbe girişimi 
sırasında, Genelkurmay Başkan-
lığı önünde açılan ateş sonucu 
bacağından yaralanarak gazi olan 
Konyalı Halit Şener, Genelkurmay 
Başkanlığı önünde, vatanı için canı-
nı siper etmenin gururunu yaşıyor. 

Kentteki bir inşaat şirketinde 
yönetici olarak çalışan 39 yaşında-
ki Şener, FETÖ'nün 15 Temmuz 
2016'daki darbe teşebbüsü sırasın-
da, 5 aylık hamile eşine "Birazdan 
gelirim." diyerek evden çıktı. Kon-
ya'da askeri bir hareketlilik gör-
meyince arkadaşlarıyla Ankara'ya 
giden Şener, Genelkurmay Baş-
kanlığı önündeki darbeci askerleri 
durdurmaya çalıştı. 

Bu sırada teröristlerin sıktığı 
mermiyle bacağından yaralanan 
Şener'in tedavisi, üzerinden 5 yıl 
geçmesine rağmen sürüyor. Şener, 
hem iş hem de günlük hayatında 

zorlansa da vatanını savunmak için 
yaptığı örnek davranışıyla takdir 
topluyor. 

O gün yaşadıklarını hala hafıza-
sından silemeyen Şener, FETÖ'nün 
darbe girişimini öğrendiği sırada 
Konya'da olduğunu, akşam saatle-
rinde arkadaşlarıyla Ankara'ya doğ-
ru yola çıktıklarını söyledi.

"İNSANLARIN YÜZÜNDE DEHŞET 
İFADESİ VARDI"

Ankara'ya vardıklarında, Ge-
nelkurmay Başkanlığının önünde 
darbeci askerlere karşı direnen 
vatandaşların arasına katıldıkları-
nı ifade eden Şener, "Kadınlar ve 
çocuklar bile oradaydı. Bize, 'Çık-
mayın, vuruyorlar.' diye ikazda 

bulundular. Zaten bizden önce 
helikopterle vurmuşlar. Çok kötü 
bir tabloyla karşılaşmıştık. İnsan-
ların yüzünde dehşet ifadesi vardı." 
diye konuştu. Şener, er rütbesin-
deki askerlerle konuşarak, bu işin 
FETÖ tarafından organize edilen 
bir darbe girişimi olduğunu anla-
tıp silahlarını bırakmaları için ikna 

etmeye çalıştıklarını anlattı. Çok 
tuhaf duygular yaşadığını aktaran 
Şener, "Askerlere, 'Çıkın buradan. 
Sizin bize doğrulttuğunuz silahları 
sizlerin memleketlerinde anne-ba-
banıza doğrultuyorlar. Bu oyuna 
gelmeyin.' dedim. Askerler de 'Biz 
emir kuluyuz.' diye cevap verdi. Ne 
kadar süre geçti, hiç hatırlamıyo-

rum. Daha önce böyle bir darbe gi-
rişimi yaşamadık ama vatandaşlar, 
darbeci askerlerin çevresini sardık-
ları için onlara hareket alanı bırak-
madı, onları engelledi." ifadelerini 
kullandı. Şener, darbeci askerlerin 
ağır silahlar kullanmasına rağmen 
hiç kimsenin oradan ayrılmadığını 
belirtti. Türk milletinin çok asil ve 
yüce bir millet olduğunu vurgula-
yan Şener, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, bize Ça-
nakkale ruhunun ölmediğini de 
gösterdi. Bu vatana karşı en ufak 
bir hareket olursa polisi, askeri, 
milleti sonuna kadar direnir ve asla 
bu tür olaylara fırsat vermez çünkü 
şehitlere bakıyorsun içerisinde ço-
cuklar var. Baba-oğul şehit olanlar 
var. Bu milletin aziz kadınları, yine 
Nene Hatun gibi mücadele etti. Bin 
yıl önceki ruh neyse o hala devam 
ediyor. Bundan sonra da devam 
edecek." n AA

Seydi Şifa Termal Tesisleri 
yeniden hizmete giriyor

2019 yılında Seydişehir Beledi-
yesi tarafından ilçeye kazandırılan 
Seydi Şifa Termal Tesisleri pandemi 
sonrası başlatılan normalleşme ile 
yeniden hizmete açılıyor. 

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan 
küresel salgın dolayısıyla faaliyet-
lerine ara veren termal tesis 16 
Temmuz Cuma günü misafirlerini 
ağırlamaya başlayacak.  Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
tüm hemşehrilerini Cuma günü açı-
lacak olan Seydişehir Belediyesi Sey-
di Şifa Termal Tesislerine davet etti. 

Seydi Şifa Termal Tesislerinin 

hizmete girmesiyle birlikte Seydi-
şehir’in termal şehir olma yolunda 
büyük mesafeler aldığını söyleyen 
Başkan Tutal, “Tesisimizde kullanı-
lan termal su, ülkemizin ve dünya-
nın nadir şifalı termal suları arasında 
yer alıyor. Mineral değerleri ve ter-
mal suyumuzun sıcaklığı ilçemizin 
önemli kazanımları arasındadır” 
dedi. Küresel salgının gölgesi altında 
yaklaşık 1,5 yıldır hizmette olmayan 
termal tesislerin yeniden hizme-
te açılmasıyla birlikte Seydişehir’e 
daha çok katma değer sağlayacağını 
belirten Başkan Tutal, “Şehrimizin 

geleceğine en önemli yatırımları-
mızdan biri olan termal tesislerimizi 
Cuma günü birlik ve beraberlik içe-
risinde yeniden hizmete açtığımızda 
Termal Şehir Seydişehir hedefinde 
emin adımlarla yürümeye devam 
edecektir.  Bu vesileyle tüm hem-
şehrilerimizi Cuma günü hizme-
te açacağımız termal tesislerimize 
görmeye ve bu hizmetten yararlan-
maya davet ediyor, tesislerimizin 
tekrardan ilçemize ve vatandaşları-
mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Hatice Ateştürk Hakk’a yürüdü
Saadet Partisi Konya İl Yönetim 

Kurulu Üyesi Eczacı Numan Ateş-
türk'ün annesi Hatice Ateştürk 75 
yaşında vefat etti. Merhume Hatice 
Ateştürk’ün cenazesi dün Karapınar 
Çetmi Mezarlığında kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla def-
nedildi. Ateştürk ailelerini acı gün-
lerinde Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam, Saadet Partisi 
Karapınar İlçe Başkanı Kemal Kor, 
Saadet Partisi Karapınar ilçe teşkilat 
mensupları ile Ateştürk ailesinin ak-
rabaları ve sevenleri yalnız bırakma-
dı. Ateştürk ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume 

Hatice Ateştürk’e Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Numan ATEŞTÜRK’ün

annesi

Hatice ATEŞTÜRK’ün
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarıza Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Saadet Partisi Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı 
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl 
geçti.  "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılan gecede Konya yine Mevlana Meydanı’nda olacak ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek

Konya yine meydanda olacak
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 

(FETÖ) Türkiye tarihine karanlık 
bir gece olarak geçen 15 Temmuz 
2016'daki hain darbe girişiminin 
üzerinden 5 yıl geçti. Halkın kahra-
manca direndiği gecede, 251 vatan-
daş şehit olurken iki binin üzerinde 
vatandaş gazi oldu. Türkiye'de 15 
Temmuz 2016'da yaşanan hain 
darbe girişimi dolayısıyla her yıl 15 
Temmuz günü "Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü" olarak anılıyor. 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Konya’da çeşitli program-
lar düzenlenecek 

15 TEMMUZ'DA NE OLDU?
15 Temmuz hain darbe girişimi, 

darbecilerin verdiği isimle Harekat 
Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 
15-16 Temmuz 2016 tarihleri ara-
sında Türk Silahlı Kuvvetleri bün-
yesinde kendilerini Yurtta Sulh 
Konseyi olarak tanımlayan bir grup 
asker tarafından gerçekleştirilen as-
kerî darbe teşebbüsü.Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin resmî internet sitesi 
ve TRT'de yayınlanan bildiride or-
dunun yönetime el koyduğu ifade 
edilerek ülkede sıkıyönetim ve so-
kağa çıkma yasağı ilan edildiği açık-
landı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü jandarma 
tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı İsmail Kah-
raman ve yaklaşık 50 kadar millet-
vekilinin mecliste bulunduğu sırada 
F-16 savaş uçakları meclis üzerinde 
uçuş yaparak parlamentoyu dört 
kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe 
semtinde bulunan Cumhurbaşkan-

lığı Sarayı'na bombalama girişimin-
de bulunulsa da başarılı olunamadı, 
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir 
otelde bulunan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast 
girişiminde bulunuldu. Genelkur-
may Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuv-
vetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin 
Ünal ve Jandarma Genel Komutanı 
Galip Mendi darbeyi gerçekleşti-
ren askerler tarafından rehin alındı. 
Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te 
FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdi-
ği bağlantıda darbecilere hiçbir şe-
kilde imkan tanınmayacağını ifade 
ederek halkı darbeye tepki göster-
mek için meydanlara ve havaliman-
larına çıkmaya davet etti. Çağrının 
ardından, Türkiye'nin birçok ilinde 
darbe karşıtı protesto gösterileri dü-

zenlendi.16 Temmuz sabahı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü personelinin gerçek-
leştirdiği operasyonlar sonucunda 
askerî darbe girişimi bastırıldı ve 
askerler silahları ile birlikte teslim 
oldu. Olaylar sonucunda 104'ü dar-
be yanlısı asker olmak üzere 300'den 
fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi 
yaralandı, farklı rütbelerden 8036 
asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil 
siyaset mensupları dahil olmak üze-
re toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz 
tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bu-
nun yanı sıra askerî, idari ve adli ku-
rumlarda birçok kişi görevden alındı.

VATANDAŞLARA YÖNELİK 
"VUR!" EMRİ VERDİLER

Fetullahçı Terör Örgütü'ne 
(FETÖ) mensup subayların, 15 Tem-
muz'da WhatsApp'ta oluşturdukları 
grup üzerinden darbe girişimini ko-

ordine ettikleri, yapılan yazışmalarda 
sivil vatandaşlara yönelik vur emrini 
"Ezin, yakın, taviz yok" gibi ifadelerle 
verdikleri ve girişimleri bastırılınca 
da kaçma planları yaptıkları ortaya 
çıktı.

CUMHURBAŞKANINA 
SUİKAST GİRİŞİMİ

15 Temmuz gecesi Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'a yönelik Yurtta Sulh Konseyi 
yönetimindeki Çiğli 2. Ana Jet Üs 
Komutanlığı'nda Muharebe Arama 
Kurtarma (MAK) timi üyelerince ya-
pılan suikast ve darbe teşebbüsüdür. 
Marmaris'te bir otelde gerçekleştiri-
len suikast girişiminde darbe girişi-
minde görev alan askerler Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
kaldığı otel odasına ve otele silahlı 
ve bombalı saldırı ile öldürme girişi-
minde bulunmuş] ve aynı gün dar-

be girişiminin püskürtülmesinden 
sonra askerler kaçmıştır. Yaralanan 
kişileri hastaneye kaldırmak üzere 
bölgeye gönderilen sağlık ekipleri-
ne de ateş açılmış, çatışma sırasın-
da yaralanan 1 polis memuru ve 1 
cumhurbaşkanlığı koruma polisi 
yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, suikast girişiminden 
önce Dalaman da bulunan TC-ATA 
uçağıyla Atatürk Havalimanı'na ha-
reket etmiş, hareketi sırasında Türk 
Hava Kuvvetleri'ne bağlı darbeci-
lerin kontrolündeki F-16 uçakları 
TC-ATA uçağı için risk oluşturmuş, 
TC-ATA kendi sinyal kodu yerine 
THY 8456 kodunu kullanarak ken-
disini THY'e ait bir uçak gibi göste-
rerek kimliğini gizlemiştir.

KONYA NÖBETTE OLACAK
15 Temmuz Demokrasi ve Mil-

li Birlik Günü dolayısıyla Konya’da 

yapılacak programlar 12.00’da 
Konya Şehitliği ziyareti, 12.30’da 
Sultan Selim Camii’nde Mevlid-i 
Şerif ve Hatim Duası ile başlayacak. 

Etkinlikler kapsamında 
13.30’da Mevlana Meydanı ile 
Alaaddin Tepesi arasında bayraklı 
bisiklet turu, 14.00’da Kılıçarslan 
Şehir Meydanı İletişim Başkanlığı 
Dijital Gösterim Merkezi’nde 15 
Temmuz konulu 3D video, maping 
show, hologram ve videowall gös-
terimleri yapılacak.

15 Temmuz destanının Kon-
ya’daki ana programı ise Mevlana 
Meydanı’nda saat 20.00’da başla-
yacak. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve 
dualar, mehter konseri, 15 Tem-
muz konulu sinevizyon gösterim-
lerinin olacağı programda 21.00’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın millete seslenişleri naklen 
yayınlanacak. Program kapsamında 
Orhan Hakalmaz ve Arslanbek Sul-
tanbekov konserleri; Bekir Deve-
li’nin söyleşisi, İhsan Genç’in şiir 
dinletisi ile Hafızlar Topluluğunun 
ilahi dinletileri yer alacak.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI 
15 TEMMUZ’DA ÜCRETSİZ

15 Temmuz Şehitleri Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü do-
layısıyla Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’ne ait otobüs ve tramvaylar 
15 Temmuz Perşembe günü saat 
18.00 ile 16 Temmuz Cuma günü 
saat 06.00 arası ücretsiz hizmet 
verecek. Seferler ana arterlerde 16 
Temmuz sabahına kadar devam 
edecek. n HABER MERKEZİ

Karatay’dan 15 Temmuz dijital sergisi KTO Karatay’da 15 Temmuz etkinlikleri
Karatay Belediyesi, 15 Tem-

muz hain darbe girişiminin unutul-
maması, toplumsal bir farkındalık 
düzeyi oluşturulabilmesi ve bunun 
mümkün olduğunca geniş bir ta-
bana yayılabilmesi amacıyla 15 
Temmuz’un 5’inci yıldönümünde 
“15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü Dijital Sanal Sergisi” 
açtı. Sergiyi değerlendiren Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 
Temmuz’un milli iradenin vesaye-
te, cesaretin ihanete, milletin hain-
lere galip geldiği ve insanlık tarihine 
altın harflerle yazılmış büyük bir 
demokrasi mücadelesinin adı oldu-
ğuna vurgu yaptı.

“15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü” etkinlikleri kap-
samında Karatay Belediyesi tara-
fından “15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü Dijital Sergisi” açıl-
dı.  15 Temmuz 2016 gecesi hain 
darbe girişimi sırasında ve sonrasın-
da yaşananlarla ilgili çekilen fotoğ-
raflardan oluşan sergiyle toplumsal 
farkındalık düzeyine, milli birlik ve 
beraberlik duygusuna vurgu yapı-
lıyor. 

Karatay Belediyesi’nin dijital 
sergisi, https://www.karatay.bel.tr/

sergiler/15-temmuz-sergisi/ bağ-
lantısı tıklandığında arttırılmış ger-
çeklik tekniği sayesinde fotoğraflar 
360 derecelik açıyla adım adım ge-
zilebiliyor. 

15 TEMMUZ, İNSANLIK 
TARİHİNE ALTIN HARFLERLE 

YAZILMIŞ BÜYÜK BİR DEMOKRASİ 
MÜCADELESİNİN ADIDIR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada 15 Temmuz hain darbe 
girişimini unutturmamak, toplum-
sal bir farkındalık düzeyi oluşturu-
labilmesine katkı sunmak amacıyla 
söz konusu projeyi hayata geçirdik-
lerini söyledi.  15 Temmuz’u milli 
iradenin vesayete, cesaretin iha-
nete, milletin hainlere galip geldiği 
ve insanlık tarihine altın harflerle 
yazılmış büyük bir demokrasi mü-
cadelesinin adı olduğuna vurgu 
yapan Başkan Hasan Kılca, “Devlet 
kurumlarının içerisine sızmış ve ka-
ranlık odakların tetikçisi olan FETÖ 
terör örgütüne mensup bir grup 
hain, 15 Temmuz 2016’da yani 5 
yıl önce, milletin iradesiyle göreve 
gelen devlet yönetimine eşi benzeri 
görülmemiş bir darbe girişiminde 
bulundu. 15 Temmuz gecesi ger-

çekleştirilen darbe girişimi, tarihi-
mizde unutulmamak üzere yerini 
aldı. O gece gözü dönmüş FETÖ 
hainleri, milletin silahını millete 
yönelterek 251 vatandaşımızı şehit 
etti yüzlerce vatandaşımız ise gazi 
oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(T-
BMM) de aralarında olduğu çok sa-
yıda kamu binası yine alçak FETÖ 
üyesi darbeciler tarafından bomba-
landı. Şükürler olsun ki Cumhur-
başkanımız ve Başkomutanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağ-
rısıyla milletimiz sokağa çıktı. 

Darbeci hainler, cihana hük-
metmiş derin bir medeniyetin ev-
latları olan milletimizin vatan ve 
iman sevgisiyle örülmüş kocaman 
yüreğe sahip olduğunu, tankların 
paletlerini o çelik yürekleriyle dur-
durabileceğini hiç hesaba katmadı. 
Çünkü vatan sevgisi, göğsümüzde 
yanan ve hiç sönmeyecek bir ateştir. 
Tarihi zaferlerle dolu bu aziz milleti-
miz; tıpkı Çanakkale'de, Sakarya'da, 
Kafkasya'da ve daha birçok cephede 
göstermiş olduğu kahramanlığın 
aynısını 15 Temmuz’da göstermiş-
tir” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

"15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsa-
mında, Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi Sosyal ve Be-
şerî Bilimler Fakültesi Tarih Bölü-
mü akademisyenlerinden Prof. Dr. 
Ömer Akdağ’ın moderatörlüğünde, 
Prof. Dr. Caner Arabacı’nın konuk 
olarak katılacağı “En Hain ve Karan-
lık Darbe Teşebbüsü: 15 Temmuz” 
dijital söyleşisi ile darbe teşebbüsü-
nün bilinmeyen yönleri ele alınacak. 
Ayrıca Konya Kültür Park’ta yer alan 
“Şehitler Dile Geldi” fotoğraf sergisi 
ile ziyaretçiler, 15 Temmuz’un kah-
ramanlarını anacak.

Ülkemiz, tarihte birçok kez dış 
mihrakların yönlendirmesi ve yerli 
iş birlikçilerinin ihaneti ile demokra-
sinin sekteye uğratılmaya çalışıldığı 
dönemler geçirmiştir. Her darbe 
veya kalkışma, ülkemizi geriletme 
ve yavaşlatma çabalarına hizmet et-
miş, ancak milletimiz, her defasında 
tarihinden aldığı güç ve inanç de-
ğerleri ile yeniden ayağa kalkmayı 
ve küllerinden doğmayı başarmıştır.

Ancak 15 Temmuz, ilk defa 
milletin üzerine tank, top, uçak ve 
helikopter ile saldırıldığı, yüzlerce 
insanımızın şehit edildiği, binlerce 
vatandaşımızın yaralandığı hain bir 
darbe girişimidir. Tarihte benzeri 
görülmemiş bu ihanet, aziz milleti-
mizin feraseti, iman gücü ve vatan 
aşkı sayesinde bastırılmıştır. Bu 
bakımdan 15 Temmuz gecesinde 
Türk milleti, sahiplenilmiş, bedeli 
ödenmiş, hak edilmiş bir demokra-
siye sahip olduğunu tüm dünyaya 
göstermiştir.

ŞEHİTLER DİLE GELDİ SERGİSİ İLE 
KONYA ŞEHİTLERİNİ ANACAK
Hain darbe girişiminin beşinci yıl 

dönümünde bu tarihi olayı unuttur-
mamak ve milletimiz için destanla-
şan 15 Temmuz ruhunu canlı tuta-
rak gelecek nesillere taşımak, vatan, 

millet, bayrak sevdası taşıyan genç-
ler yetiştirmek misyonunu üstlenen 
KTO Karatay Üniversitesi, “Şehitler 
Dile Geldi” Fotoğraf Sergisi ile 15 
Temmuz’un kahramanlarını ve on-
ların hikâyelerini anlatmış olacak. 
Sergi, 14-15 Temmuz tarihlerinde 
Kültür Park Sergi Alanı’nda 10.00-
17.00 saatleri arasında ziyaret edi-
lebilecek. 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kap-
samında KTO Karatay Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Tarih Bölümü akademisyenlerinden 
Prof. Dr. Ömer Akdağ’ın modera-
törlüğünde, Prof. Dr. Caner Araba-
cı’nın konuk olarak katılacağı “En 
Hain ve Karanlık Darbe Teşebbüsü: 
15 Temmuz” konulu dijital söyleşi 
ile darbe teşebbüsünün bilinmeyen 
yönleri ele alınacak. Söyleşiye katı-
lım, üniversitenin web sitesinde yer 
alan https://bit.ly/3jWq289 linkin-
den sağlanacak.n HABER MERKEZİ
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15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, 5. yılında da hafızalardaki yerini koruyor. O karanlık gecenin iman dolu gönüllerin yazdığı destanla 
bertaraf edildiğini vurgulayan Konya siyaseti, bürokrasisi ve sivil toplum örgütleri, Türk milletinin asla boyun eğmeyeceğine dikkat çekti 

İman dolu gönüllerin destanı!
Fetullahçı Terör Örgütü (FE-

TÖ)’nün 15 Temmuz 2016 gecesi 
giriştiği hain darbe teşebbüsünün 
ardından 5 yıl geçti. Türkiye Cum-
huriyeti tarihinde eşi benzeri görül-
memiş bir hainlik olarak kayıtlara 
geçen teşebbüs, Türk milletinin ‘Ya 
hürriyet ya şahadet’ anlayışıyla ber-
taraf edilerek, tarihi bir zafere imza 
atıldı. Tarihi zaferin 5. yılında da 
unutulmadığını belirten Konya si-
yaseti, bürokrasisi ve sivil toplumu 
örgütleri, Türk milletinin asla boyun 
eğmeyeceğini anımsattı. 

DESTANSI MÜCADELENİN ADIDIR 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay; “Dev-
letimize kast eden hain FETÖ terör 
örgütünün gerçekleştirmiş olduğu 
darbe girişiminin üzerinden beş yıl 
geçti. 251 vatandaşımızı şehit ver-
diğimiz, 2 binin üzerinde vatanda-
şımızın yaralanarak gazi olduğu o 
geceyi dünya durdukça unutmaya-
cağız, unutturmayacağız. O gece 81 
ilde tüm vatandaşlarımız tek yürek 
olmuş, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
üzerine meydanlara akın etmiştir. 
Devletimizin bekasına, vatanımızın 
bölünmez bütünlüğüne kasteden 
FETÖ terör örgütünün hain planla-
rı, milletimizin feraseti ve cesareti 
sayesinde boşa çıkartılmış ve yeni 
bir kahramanlık destanı yazılmıştır. 
Tarihin her döneminde zulme baş-
kaldıran, hürriyeti uğruna canından 
geçen aziz milletimiz; 15 Temmuz 
gecesi de ‘Ya hürriyet ya şahadet’ 
parolası ile meydanlarda cansipe-
rane bir mücadele vermiştir. İman 
dolu gönülleri ile benzersiz bir des-
tan yazan milletimizin karşısında, 
tanklar, helikopterler, uçaklar çare-
siz kalmış; devletimize, milletimize 
karşı kurulan kirli tuzak boşa çıkmış-
tır.”

15 TEMMUZ KAHRAMANLIK RUHU 
İLK GÜNKÜ GİBİ DİRİDİR”

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı; “Kahraman 
milletimiz bu hain darbe girişimini 
sadece 15 Temmuz tarihinde değil, 
yapılanları gelecek nesillere de anla-
tarak daima diri tutacaktır. O karan-
lık gecede kahraman Türk milleti, 
Milli mücadele ruhunu aynı kararlı-
lıkla yansıtarak işgalcilerin üstesin-
den gelmeyi başarmış, tüm dünyaya 
demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının 
dersini vererek cansiperane duruş 
sergilemiştir.  Hain darbe girişimin 
bastırılmasının ardından milletimiz 
meydanları boş bırakmamış çoluk 
çocuk demeden tüm il ve ilçelerde 
28 gün boyunca gece nöbetler tut-
muştur. 15 Temmuz’un canlı şahit-
leri olarak ne söylesek ne anlatsak o 
gece yaşananları ifade etmeye keli-
meler kifayetsiz kalıyor.”

MİLLİ İRADENİN ZAFERİ
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, “Hamdolsun aziz mil-
letimizin feraseti ve cesareti ile o 
bedhahlar yine başaramadılar. İra-
desine ve hürriyetine uzanan FETÖ 
eli, bizzat milletimiz tarafından bir 
daha tarih sahnesine çıkamayacak 
şekilde kökünden kırılmıştır. Böylesi 
yüce bir milletin ferdi olmaktan onur 
ve gurur duyuyorum.  7’den 70’e 
her bir ferdiyle bu aziz millet, ezana, 
bayrağa, hürriyetine ve geleceğine 
sahip çıkmış ve bu güzel vatanın 
sahibinin yalnız ve yalnız kendisi 
olduğunu dünyaya bir kez daha ilan 
etmiştir.”

15 TEMMUZ İNANCIN, 
CESARETİN VE ZAFERİN ADIDIR
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca; “Devletin içine çöreklenmiş 
kirli ve hain yapı FETÖ’ye mensup 
bir grup hainin 15 Temmuz 2016’da 
gerçekleştirdiği darbe girişimi, asla 
unutulmamak üzere tarihimizdeki 
yerini aldı. 

Milletine ihanet eden hainlerin 
darbe girişimini milletimiz, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın çağrısıyla tanklara, 
uçaklara, bombalara ve kurşunlara 
göğsünü siper ederek engellemiştir. 
İmanın karşısında küfrün, inancın 
karşısında zulmün, vatan sevgisi-
nin karşısında da hain kalkışmanın 
hiçbir hükmü olmayacağını gösterdi 
rabbim. Allah’a hamd olsun ki mille-
timiz o gece ülkemize, Cumhurbaş-
kanımız, liderimiz Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’a, milli irademize kararlı 
bir şekilde sahip çıkması neticesinde 

darbecilerin silahı, tankı, helikopte-
ri, uçağı iman ve inanç dolu bu aziz 
milletin karşısında aciz kalmıştır. 
15’lik gençlerimizin 15 Temmuz’da 
canıyla destan yazdığı o gece bir kez 
daha gördük ki bu aziz milletten asla 
ümit kesilmez, bu aziz millet canın-
dan geçer vatanından geçmez. Dün 
bizi ayakta tutan ruh, bu gün yine 
bizi ayağa kaldırmıştır.”  

DARBELER DEVRİ KAPANDI 
AK Parti Konya Milletvekili Ha-

lil Etyemez; “15 Temmuz sadece 
bir darbe kalkışması değil, ülkemize 
yönelik bir işgal hareketidir. Demok-
ratik düzeni hedef almış, ülkemizin 
bekasını, milli birlik ve beraberliği-
mizi parçalamaya yöneliktir. 

15 Temmuz 2016 gecesi aziz 
milletimiz, liderimiz Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yüre-
ğindeki vatan aşkı, iman gücü ve 
Allah’ın yardımıyla istilacılara geçit 
vermemiş, tarihi bir destan yazmış-
tır. Artık ülkemizde darbeler devri 
kapanmıştır.”

ASIL GÜCÜMÜZ İNSANIMIZ
Çumra Belediye Başkanı Recep 

Candan; "Bir milletin asıl gücü tankı, 
topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' 
diyerek cephelere koşan fedakar in-
sanlarıdır. 15 Temmuz gecesi tank-
lara ve uçaklara göğsünü siper eden 
milletimiz istiklalinden ve istikbalin-
den asla ödün vermeyeceğini tüm 
dünyaya bir kez daha haykırmıştır.”
MİLLİ BİRLİĞİMİZİN SEMBOLÜ OLDU 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) İl Başkanı Hasan Angı: “15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü, milli birliğimizin ve bütün-
lüğümüzün sembolü olmuştur. 15 
Temmuz, demokrasi tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından olan, 
birlik ve beraberliğimizi perçinleye-
rek devletimizin bütünlüğüne karşı 
kasteden hainlere karşı milletimizin 
büyük bir zafer kazandığı günün adı-
dır.  15 Temmuz darbe girişiminde 
milletimiz tıpkı Çanakkale’de, Kut’ül 
Ammare’de, Dumlupınar’da, ülke-
mizi bölmek, yok etmek ve istikba-
lini söndürmek isteyenlere verdiği 
büyük cesaret ve birlik mesajının bir 
benzerini göstermiştir.”

İHANET SİMGESİ OLARAK 
TARİHE GEÇTİ 

Milliyetçi Hareket Partisi Kon-
ya İl Başkanı Remzi Karaarslan; 
“15 Temmuz 2016’daki hain kal-

kışmanın; Türk devletinin işgali, ül-
kemizin ve milletimizin bölünmesi, 
demokrasimizin hançerlenmesine 
yönelik bir ihanet ve acımasız bir 
terör saldırısı olduğunu unutmadık, 
unutmayacağız! 15 Temmuz 2016 
gecesi demokrasiye pranga vurul-
mak istenmiş, millet iradesi Türk ve 
Türkiye düşmanları tarafından hain 
bir saldırıya uğramıştır. Türkiye’nin 
diz çökmesi ve millî varlığın tümden 
yıkılması maksadıyla Türk milleti 
kalbinden hançerlenmiştir. Millî ira-
denin tecelligâhı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin bombalanması 
ve asker kıyafetine bürünen FETÖ 
mensubu canilerin vatandaşlarımıza 
silâh doğrultması, birer ihanet sim-
gesi olarak tarihe geçmiştir.”

HAİN DARBE 
KALKIŞMASINI KINIYORUZ

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş: “15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin üzerinden beş yıl geçti. De-
mokrasiye ve milli iradeye yönelik bu 
hain darbe kalkışması ve arkasındaki 
FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 
Her ne olursa olsun Türk Milleti her 
zaman olduğu gibi, birliğine ve dir-
liğine yönelik darbe girimlerine ve 
teröre karşı dik durmuştur. Vatanı-
mıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimiz 
ve kazanımlarına sahip çıkmıştır. 
Sonsuza kadar da sahip çıkmaya de-
vam edecektir. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. 15 Temmuz 2016 
gecesinde yaptığımız gibi, halk ege-
menliğine ve Türkiye’nin demokra-
tik birikimine sahip çıkma azminde 
olup, ülkemizin demokrasisine, ba-
rışına ve hukukuna sahip çıkmaya 
devam etmekteyiz.”

15 TEMMUZ 
KAHRAMANLIĞIN ZİRVESİDİR
Deva Partisi Konya İl Başkanı 

Dr. Seyit Karaca: “Birçok sıkıntının 
ortasında bir 15 Temmuz yıldönü-
müne daha ulaştık. Bu olay sonra-
sında özellikle vatandaşımızın din 
konusundaki hassasiyetlerini sui-
istimal eden bir kesim hem maddi 
hem de manevi açıdan ülkeye ciddi 
zararlar vermiştir. Bir 15 Temmuz 
vesilesiyle daha, dosta düşmana 
son söz olarak şunları söylememiz 
iyi olur: Bu Millet bazı hususlarda 
sınanamaz! En önemli husus özgür-
lüğüdür. Devletine ve milletine göz 
dikenlere gereken dersi hızla verir. 
Bu uğurda canını feda etmekten ka-

çınmaz.”
ELİF GİBİ DİMDİK DURDUK

Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan 
Ekici; “İnşallah bu tür hainlikleri bir 
daha yaşamayız. Bunu aşmanın yolu 
da milli birlik ve beraberlik. Hangi si-
yasi düşüncede olursak olalım, han-
gi inanç gurubundan olursak olalım 
bu ülke varsa biz varız. 15 Temmuz 
bu milletin bir siyasi partiye değil 
kendi iradesine demokrasisine çok 
sesliliğine sahip çıktığı kaderine 
hükmetmek isteyen totaliter düze-
ne ötekileştirmeye ve adaletsizliğe 
boyun eğmediği haksızlık karşısında 
elif gibi dimdik durarak tarihi yaz-
dığı gecedir. Din dil ırk ve ideoloji 
gözetmeksizin omuz muza tek yü-
rek meydanlara koşan temel hak ve 
özgürlüklerine canı pahasına karşı 
çıkan onurlu halkımızı gazilerimizi 
minnetle selamlıyor şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.

LİYAKAT ÖN PLANDA OLMALI
İyi Parti İl Başkanı Gökhan To-

zoğlu; “Ülkemizin yeni 15 Temmuz-
larla muhatap olmaması için devlet 
aklı ön planda tutulmalı, liyakat ve 
ehliyete dayalı bir sistem eksiksiz 
uygulanmalıdır. FETÖ gibi terör 
örgütlerinin vatandaşlarımızın dini 
duygularını istismar ederek yaşam 
alanı bulamaması için devletimizin 
kurumları aracılığıyla yüce dinimizin 
değer ve kurallarını en doğru şekilde 
asli kaynaklarından insanımıza ulaş-
tırması asıl olmalıdır.”

ONUR MÜCADELESİNİN SEMBOLÜ
Konya Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik: 
“15 Temmuz gecesi yaşanan darbe 
girişimi ve bu darbeye karşı Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
gösterilen destansı direniş, kuşku-
suz Ülkemiz için olduğu kadar dünya 
içinde de emsalsiz bir zaferdir. 5’inci 
yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz, 
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) 
karşı devletimizin; tüm kurumlarıyla 
demokrasiye, millet iradesine, ülke-
sine, vatanına sahip çıktığı onurlu 
mücadelesinin sembolüdür.”

15 TEMMUZ YENİ BİR ZAFER 
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade; “Çanakkale’de, Kur-
tuluş Savaşı’nda sayısız destan ya-
zan aziz milletimiz, 15 Temmuz’da 
da zaferlerine bir yenisini eklemiştir. 
Milletimizin damarlarında akan asil 

kan, ihaneti ve değerlerimizi istis-
mar eden güçleri daima durduracak 
cevherdedir.”

KORKUTACAKLARINI 
SANDILAR AMA YANILDILAR
Konya SMMMO Başkanı Ab-

dil Erdal; "Ülkemiz, 15 Temmuz 
gecesi büyük bir badire atlattı. Ül-
kemizin birliğine ve beraberliğine 
kastederek, ülkemizi dizayn etme-
ye çalışanların maşası olarak ortaya 
çıkan FETÖ, Türk milletine silah 
doğrulttu. Ülkemiz darbelere karşı 
tecrübelidir ancak böyle bir hainlik-
le ilk kez karşılaşmıştır. Bu hainlik 
darbeden öte, ülkemizi adeta işgale 
hazırlamak için atılmış bir adımdır. 
Hain girişimle hükümeti, Türk mil-
letini korkutacaklarını sandılar. Ama 
yanıldılar. Ülke genelinde sokağa 
dökülen Türk milleti, adeta bir sa-
vunma hattı kurdu. Silahların önüne 
geçen bu asil ve cesur millet, o kara 
gecede demokrasiye, milli iradeye 
her şeyden öte vatanına sahip çık-
mayı bildi. 15 Temmuz'da büyük bir 
dirilişle hainlerin karşısında duran 
Türk milleti, 1071'de başlayan Ana-
dolu serüveninin kolay olmadığını, 
vatan mücadelesinin kutsallığını bir 
kez daha göstermiştir.”

MEDYANIN ÖNEMİ ANLAŞILDI 
Konya Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Sefa Özdemir; “Aradan ge-
çen 5 yıl bize o günlerden hiçbir şeyi 
unutturmadı. Unutulan ve geri pla-
na atılan tek şey ise medyanın öne-
mi oldu. Zira bugün medyamız farklı 
birçok sorunla karşı karşıya. Çözüm 
önerilerimizin de en kısa zamanda 
karşılık bulacağı inancıyla kara ge-
cenin aydınlık sabaha ulaşmasında 
emeği olan herkese Cemiyetimiz 
adına şükranlarımı sunuyorum.”

HAKK BATILI YERLE BİR ETTİ 
Konya Şoför Nakliyeci ve Oto-

mobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Ahmet Şen; “Necip milletimiz, Ça-
nakkale'de, Kocatepe'de gösterdiği 
vatan, millet ve bağımsızlık sevda-
sını 15 Temmuz gecesi de hainlere 
tekrar göstermiş, hiçbir hesap yap-
madan korkusuzca kurşunlara he-
def olmuş tankların önüne yatarak, 
kamyonlarla barikat kurarak,  De-
mokrasimize, Cumhuriyetimize  Ba-
ğımsızlığımıza karşı yapılan bu hain 
saldırılara karşı bedenlerini kalkan 
yapıp tüm dünyaya karşı Milletimi-
zin ancak "Hürriyetin Esiri Oluruz" 

haykırışını bir kez daha tekrarla-
mıştır. Hakk batılı yerle bir etmiş-
tir, ihanet imanı yenememiştir. Bu 
vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, gazilerimize şifa 
diliyorum.” 

O, KARANLIK GECE, UNUTULMADI
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 

M. Hilmi Kağnıcı; “Üzerinden 5 yıl 
geçmiş olmasına rağmen, acıları kal-
bimizde taze olan ve hiçbir zaman 
unutmayacağımız gibi, unutulma-
sına da müsaade etmeyeceğimiz 
15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle 
anıyor, gazilerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Milletimizin yazmış 
olduğu destanın yıldönümünde 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’müzü tebrik ediyorum.”

15 TEMMUZ DİRENİŞ 
RUHUNU KAYBETMEMELİYİZ
Anadolu Aslanları İşadamla-

rı Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Atilla Sinacı: “15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimi, tarihte necip 
milletimizin şanlı mazisine vurul-
muş kara bir leke olarak yerini al-
mıştır. Milletimiz, 2. Kurtuluş Sava-
şı olarak gördüğü bu alçak ve hain 
darbe ve işgal girişimi karşısında 
canları pahasına vatan savunması 
yapmış, okçular tepesini bir an ol-
sun terk etmeden yazdığı destanla, 
mazlumlara ümit, yorgun sinelere 
huzur, takatsiz, mecalsiz gözlere 
ışık, umutları başka bahara ertelen-
miş gönül coğrafyamıza ise kutlu bir 
müjde olmuştur.”
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ MİLLE-

TİMİZİN İRADESİNE 
YENİK DÜŞMÜŞTÜR

TMMOB Makine Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz 
Hakan Altun; “15 Temmuz 2016'da 
gerçekleşen hain darbe girişiminin 
ardından beş yıl geçti. Bu hain darbe 
girişimi; milletimiz için bir dönüm 
noktası hükmündedir. 

Geçmişte bu aziz milleti yok 
etmeye çalışan emperyalist devlet-
lerin zihniyetinde olan bu hainler, 
milletimizin hürriyet aşkı ve ba-
ğımsızlık tutkusuyla karşılaşmışlar 
ve ağır bir yenilgiye uğramışlardır. 
Kût'ül-Amâre’de, Çanakkale’de, Bü-
yük Taarruz’da olduğu gibi, 15 Tem-
muz’da da milletçe verdiğimiz cesur 
ve onurlu mücadeleyle hainlere bü-
yük bir ders verilmiştir.” 
n SİBEL CANDAN

Abdil ErdalHilmi Kağnıcı Sefa ÖzdemirAtilla Sinacı Aziz Hakan Altun 

Recep Candan Hasan Angı Remzi Karaarslan Barış Bektaş Seyit Karaca

Prof. Dr. Babür ÖzçelikGökhan Tozoğlu Prof.Dr. Bayram Sade Ahmet ŞenHasan Ekici 

U. İbrahim Altay Ahmet Pekyatırmacı Mustafa Kavuş Hasan Kılca Halil Etyemez
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Te l  :  0 3 3 2  3 2 1  2 8  0 0

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU 

DENEYİMLİ DENEYİMSİZ VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

İletişim: 0332-3575959  0537-3450505

• 20-40 yaş arasında
• Vardiyalı çalışma sistemiyle çalışabilecek
• Askerliğini tamamlamış
• Vasıflı-Vasıfsız elemanlar aranıyor

Görüşmeler aşağıda belirtilen 
adreste yüz yüze yapılacaktır.

BELDE GIDA TEM. VE SAĞ. HIZ. SAN. TIC. LTD. ŞTI
Adres: Kumköprü Mahallesi Büyükkumköprü Caddesi 

No:211 Karatay / KONYA

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90
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• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

Meke Gölü kurtarılacak 
Rekorlar yılı yaşayacağızTBMM Küresel İklim Değişik-

liği Araştırma Komisyonu Başka-
nı Veysel Eroğlu ve beraberindeki 
milletvekilleri, Konya'nın Ereğli 
ilçesindeki Akgöl Sazlığı ve Karapı-
nar ilçesindeki Meke Gölü'nde ince-
lemelerde bulundu. Eroğlu, Akgöl 
Sazlığı'nda, bölgenin Türkiye'nin en 
önemli sulak alanlarından biri oldu-
ğunu söyledi.

Binlerce göçmen kuşa ev sahip-
liği yapan sulak alanın, kuraklığın 
etkisinden kurtarılması için yürütü-
len çalışmaları anlatan Eroğlu, şöyle 
konuştu: "Bu alan kuş geçit alanları 
üzerinde. Bakanlığımda 2014'te bu 
alanı 6 bin 400 metre uzunluğunda, 
1,65 metre yüksekliğindeki sette ile 
çevirdik. Neticede suyu bu kısımda 
topladık ve 3 bin 434 dekar alanı 
kurtardık. Fakat bu yeterli değil. Şu 
faydası oldu; kuş göç yolları üzerin-
de olduğu için kuşlar geliyor, bazı-
ları da yuva yapıyor, bazıları da su 
ihtiyacını karşılıyor. Şimdi yapılacak 
şey, bu ovada çok sulama ve yeraltı 
su kullanımı var. Ereğli'ye çok ileri 
modern sulama sistemlerini kur-
maya başladık, inşaat başladı. Geri 
kalanı da Dünya Bankası kredisiyle 
yapılıyor. 15 bin hektarı modern sis-
temlerle sulanacak, artan su buraya 
gelecek. Az su ile sulama yapacağız, 
artan suyla da sulak alanları kurtar-
mış olacağız." Eroğlu, sulak alanla-
rın karbon salınımı önlenmesindeki 

önemine işaret ederek, bunun küre-
sel iklim değişikliğiyle mücadelede 
çok önemli olduğunu değerlendirdi.

Sera gazlarının atmosferi kap-
ladıkça dünyada sıcaklığın arttığına 
işaret eden Eroğlu, "Güneşten ge-
len ışınlar yansıyamıyor. Dolayısıy-
la dünyada sıcaklık git gide artıyor. 
Buna sera etkisi diyoruz. Seralarda 
nasıl içerisi hamam gibi oluyor. 
Dünya da eğer tedbir almazsak za-
man içinde hamam gibi olacak. Bu 
maksatla sulak alanlar ve ormanlar 
yutak alanlardır, karbondioksiti tu-
tuyor, oksijen veriyor. Hayat kay-
nağı, bunları korumamız lazım." 
diye konuştu. Komisyon üyeleri 
daha sonra Karapınar'da bulunan 

ve son yıllarda kuruma noktasına 
gelen Meke Gölü'nde incelemeler-
de bulundu. Eroğlu, burada yaptığı 
açıklamada, gün boyu yaptıkları zi-
yaretlerde, alınacak tedbirleri ilgili-
lerle görüştüklerini söyledi. Ülkenin 
önemli sulak alanlarını gezdikleri-
ni anımsatan Eroğlu, şunları kay-
detti: "Meke Gölü'ndeyiz, inşallah 
Meke Gölü de kurtulacak. Küresel 
iklim değişikliğinin etkileri ortada. 
Özellikle sera gazlarını aşırı şekilde 
atmosfere bırakılması neticesin-
de sıcaklık artıyor. Kuraklık ve ani 
yağışlarla sel baskınları olabiliyor. 
Dolayısıyla bunlara karşı Türkiye'de 
çok ciddi tedbir alınması gerekiyor."
n AA

Hazine ve Maliye Bakan Yar-
dımcısı Nureddin Nebati, yılın ilk 
çeyreğindeki yüzde 7'lik büyüme 
oranına dikkati çekerek, "İkinci çey-
rekte bazın da etkisiyle yüzde 20'nin 
üzerinde olacak inşallah. Rekorlar 
yılını yaşayacağız Allah'ın izniyle." 
dedi.

Nebati, Konya Ticaret Odası 
Toplantı Salonu'nda düzenlenen İş 
Dünyasıyla Buluşma Toplantısı'nda, 
Konya'ya 2002-2020 yıllarında 80 
milyarın üzerinde yatırım kazandı-
rıldığını belirterek, bütün hizmet-
ler ve altyapı yatırımlarıyla kentin 
sanayide lider şehirler arasında yer 
aldığını bildirdi. Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele 
nedeniyle zorlu geçen bir sürecin 
ardından ekonomik yükselişin kal-
dığı yerden devam edeceğini dile 
getiren Nebati, şöyle konuştu: "İşler 
açılsın, ucuz kredi verelim, vergileri 
erteleyelim ve iş dünyası sıkıntısını 
hissetmesin, çalışan da işten çıkarıl-
ma korkusuyla evine gitmesin diye 
bütün tedbirleri aldık. Bu dönem ilk 
çeyrekte yüzde 7 büyüdük. İkinci 
çeyrekte bazın da etkisiyle yüzde 
20'nin üzerinde olacak inşallah. 
Rekorlar yılını yaşayacağız Allah'ın 
izniyle. Birileri sosyal medya üze-
rinden, birileri içerideki dışarıdaki 

iş birlikçileriyle ülkede karamsar bir 
hava yayabilir. Bunun piyasada re-
elde hiçbir karşılığı yok. Elbette ki 
sıkıntılı bir dönem geçirdik. Türki-
ye'de işler çok daha iyi olacak. Artık 
uluslararası kuruluşlar da ülkemizin 
büyüme beklentilerini yükseltmek-
tedirler. Örneğin geçtiğimiz hafta 
Morgan, Türkiye'nin, gelişmekte 
olan ülkeler arasında salgın öncesi 
seviyelere en hızlı ulaşacak ülkeler-
den biri olduğunu bildirmişti. Diğer 
taraftan, büyümenin kapsayıcılığı 
ve sürdürülebilirliği bizim için en 
önemli husustur." Nebati, salgın sü-

reci kısıtlamalarının kaldırılmasının 
sevincinin çarşı ve pazarda görüldü-
ğünü, bu moralin olumlu yansıma-
ları olduğunu ifade ederek, "Turizm 
gelirlerinde de beklenen üzerinde 
bir artış olacak. Ciddi bir turizm po-
tansiyeli var. Şu anda İstanbul hariç 
tutuyorum şehir otelleri dahil olmak 
üzere dolu. Turizm ciddi canlandı. 
Dışarıdan gelen turistlerle beraber 
de yıl sonunda 22-25 milyar dolar 
turizm geliriyle cari açıkta inşallah 
olumlu katkı sağlar." şeklindeki de-
ğerlendirmesini paylaştı.
n AA
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Konya’da basketbol şampiyonası sürüyor Konya Adliyesi futbol turnuvası düzenledi
Uluslararası Basketbol Fede-

rasyonu (FIBA) 20 Yaş Altı Kızlar Av-
rupa Challengers Konya’da başladı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin koordinasyonunda düzenle-
nen ve 18 Temmuz’a kadar devam 
edecek FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avru-
pa Challengers’a; Türkiye’nin yanı 
sıra Fransa, Rusya, Belarus, Polon-
ya ve Portekiz takımları katılıyor.

C Grubunda mücadele eden 
Türkiye, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Spor ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen turnuvanın ilk maçında 
karşılaştığı Rusya’ya 76-62’lik skor-
la mağlup oldu. 

Challengers’ta günün ilk ma-
çında Polonya, Belarus’u 71-53'lük 
skorla yendi. Müsabakanın ilk ya-
rısı 44-35 Polonya’nın üstünlüğü 
ile sona erdi. Polonya’da Zuzanna 
Kulinska 18 sayı kaydederken Bela-
rus’ta ise Yana Liabedzich 12 sayıy-
la oynadı.

Grubun bir diğer karşılaşmasın-
da ise Fransa, Portekiz’i 86-38'lik 
skorla yendi. Fransa'da Zoe Wa-
doux 20 sayı kaydederken Porte-
kiz'de ise Sara Guerreiro 9 sayıyla 
oynadı.

Öte yandan, Türkiye, Rusya, 

Slovenya, Letonya, Polonya ve 
Çekya’nın katılacağı FIBA 18 Yaş 
Altı Erkekler Avrupa Challengers da 
yine Konya’nın ev sahipliğinde 3-8 
Ağustos 2021 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek.
n SPOR SERVİSİ

Konya Adliyesi olarak 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
anısına futbol turnuvası düzenlendi. 
Yapılan turnuvada Konya Adliye-
si'nin farklı birimlerinde görev yapan 
personellerinden oluşan 8 takım kı-
yasıya mücadele etti.

Final maçının başlangıç vuruşu-
nu Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz ve Konya Adli Yargı 

ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan 
Ay gerçekleştirdi.

Final maçı sonunda birinci olan 
takıma Konya Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ramazan Solmaz, turnuva ikinci-
sine Konya Adli Yargı ve Adalet Ko-
misyonu Başkanı Hasan Ay, turnuva 
üçüncüsüne Konya Cumhuriyet Baş-
savcı Vekili İzzet Yurteri kupalarını 
takdim etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz yaptığı açıklama-
da, "15 Temmuz haftasının önemini 
belirtmek anlamında birlik ve bera-
berliğe katkı sağlamak için futbol tur-
nuvası düzenlendi. Arkadaşlarımız 
centilmence, 15 Temmuz ruhuna 
uygun şekilde maçlar çıkardılar. Tur-
nuvaya katılan arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum" dedi. n SPOR SERVİSİ

Edirne'de düzenlenen 660. Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 
2.’si olan İsmail Koç, memleketi Beyşe-
hir’de coşkuyla karşıladı. Kent girişinde 
üstü açık otobüsle araç korteji yapan İs-
mail Koç’a hemşerileri sevgi gösterisinde 
bulundu. Türk bayrağıyla donatılmış çok 
sayıda aracın yer aldığı kortejle kent mer-
kezinden festival alanında düzenlenen 
ödül törenine gidildi.

Festival alanındaki törende, Koç’u 
Beyşehir Belediyesi mehter takımı karşı-
ladı. Burada Başkan Adil Bayındır, Koç’a 
Cumhuriyet altınlı madalya takdim etti. 
Diğer yandan Başpehlivana iki ayrı silah 
fabrikasından, üzerinde “Başpehlivan 
İsmail Koç” yazılı iki adet tüfek hediye 
edildi. Festival alanında düzenlenen ödül 
töreni sonrası hatıra fotoğrafı çekilerek, 
İsmail Koç’un Dövme dondurma kesimi 
ve ikramından sonra buradaki program 
sona erdi.

BAŞKAN BAYINDIR, 
“O BİZİM ANAMAS DAĞIMIZ”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 
başpehlivan 2.’si olan İsmail Koç’u kar-
şılama töreninde açıklamalarda bulunan 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
konuşmasında; “İsmail Koç’umuzun Bey-
şehir’e ziyareti nedeniyle göstermiş ol-
duğunuz Beyşehir milliyetçiliğine sonsuz 
teşekkür ediyorum.  Bu tabloyu söylerken 
şehrimizin, dağımızın, toprağımızın böğ-
ründen yetişen değerli evladımız İsmail 
Koç’u ne kadar övsek azdır. Pazar günü 
onu izlerken cazgır kulağına eğilip Trak-
ya Birlik Spor Kulübü sporcusu, Konya 
Beyşehirliyim dediği zaman hepimizin 
gözünden yaş indi. Bizi o gün ağlatan 
yiğidime ne yapsak azdır diyorum. Onu 
maddi manada ödüllendireceğiz, manevi 
manada ise anamasın dağı gibi göreceğiz 
o bizim anamasın dağı diyorum. Bu yiğit 
önümüzdeki dönemler belki 5 defa belki 6 
defa başpehlivanımız olacak. Pazar günü 
bileğinin hakkıyla rakiplerini yene yene fi-
nale geldi. Seneye de ümit ediyorum ki İs-
mail’imiz, daha çok azmedip 3 – 4 dönem 
kemer kendinde kalasıya kadar herkesi 

yenecek.” dedi.
HEP BİRLİKTE ŞEHRİMİZDE 

SPOR HAVUZU OLUŞTURALIM
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayın-

dır, Beyşehir’in ismini tüm Türkiye’ye du-
yuran Beyşehirli İsmail Koç’ları çoğaltma 
adına Beyşehir’de spor havuzu oluşturul-
ması için iş adamlarına çağrıda bulundu.

Başkan Bayındır yaptığı açıklama-
da, “Minik güreşçilerimize dedim ki, 
şampiyonun yanına çıkın. Elinizdeki Türk 
bayrağını şehr-i gezerken sallayın. Sonra 
aralarından en büyüklerine dedim ki; Ne 
hissettin! Tüylerim diken diken dolaştım 
başkanım dedi. Biz işte geldik işte geçiyo-
ruz. Aslı olan İsmail ve onu idol gören bu 

minikler. Hepiniz biliyorsunuz ki, korona 
virüs nedeniyle Türkiye genelinde spor 
alanlarında ertelemeler oldu.

O nedenle inşallah 1 Temmuz’dan 
itibaren spor alanlarına ehemmiyet verip, 
bu yavrularımıza destek çıkacağız. Yarının 
İsmaillerini yetiştirip onlara omuz vermek 
sözümüz olsun. İnşallah seneye Beyşe-
hir’de bir alan bulup hep birlikte güzel bir 
yağlı güreş turnuvası yapalım. İsmail’imi-
zi örnekle hareket ederek, bölgemizdeki 
tüm iş adamlarına sesleniyorum; Beyşe-
hir Belediyesi imkanlarıyla biz elimizden 
gelen her şeyi yapacağız. Şehrimizde bir 
spor havuzu oluşturup nice İsmail Koç’la-
rı yetiştirme adına siz iş adamlarımızdan 
destek istiyorum. Hep birlikte bu şehrin 
evlatlarının gururuna omuz omuza destek 
verip ortak olalım.

Değerli ilçe başkanlarıma ve tüm 
Hemşehrilerime katılımlarından dolayı 
Beyşehir birliğini yansıttıklarından dolayı 
sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz sıca-
ğın ortasında buralara kadar geldiğiniz 
için çok teşekkür ediyorum. Sevgi budur, 
Beyşehir aşkı budur, Beyşehir sevdası bu-
dur.” n SPOR SERVİSİ

    İsmail Koç
coşkuyla karşılandı
Edirne'de düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalarak başpehlivan 2.’si olan ve Beyşe-
hir’in ismini tüm Türkiye’ye duyuran, Trakya Birlik Spor Kulübü sporcusu İsmail Koç, memleketi olan Beyşe-

hir’de coşkuyla karşılandı.  Kalabalıktakiler, başpehlivanlık güreşleri ikincisi Koç’u tebrik edip, fotoğraf çektirdi Görme Engelliler Halter
Şampiyonası başladı

Galatasaray 
formalarını tanıttı

Beşiktaş’ta 
hazırlıklar sürüyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 
düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası Konya’nın ev sa-
hipliğinde başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Türki-
ye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nın ilk gününde; 
45-52-56-60-67,5-75-82,5 ve 90 üzeri kilogramlarda kadın 
halterciler kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın ikinci günü ise; 
82,5-90-100-110-125 ve 125 üzeri kilogramlarda erkek hal-
tercilerin müsabakalarıyla devam edecek.

Bağlarbaşı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve Türkiye’nin 
çeşitli illerinden 55 kulüp, 125 sporcunun katıldığı şampiyo-
na 15 Temmuz’da sona erecek. n SPOR SERVİSİ

Galatasaray Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaların 
tanıtımını yaparak satışa çıkardı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açık-
lamada, iç saha formasında Galatasaray'ın Avrupa'da oy-
nadığı ilk maçta kullandığı formadan esinlenildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasman formasında ise 2011-
2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıl-
dı. Açıklamada siyah forma için, "Karanlığı kaldırdığı kupa 
ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant ta-
sarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi." 
denildi. 399,90 liradan satışa sunulan formalarda, yüzde 
100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş recycle 
kumaş kullanıldı. n AA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü tek 
idmanla tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesin-
den yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'n-
de teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 
1,5 saate yakın sürdü. Isınma ve istasyon çalışmalarıyla 
başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışma-
ları yapan siyah-beyazlı oyuncular, kurulan istasyonlarda 
değişmeli olarak denge ve kuvvet antrenmanları yaparak 
günü noktaladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal da 
antrenmana katıldı. Siyah-Beyazlılar hazırlıklarına bugün 
devam edecek. n AA
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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 
yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. Başkan Özgökçen, tam kapasiteyle 
seyircili bir sezon temenni ettiğini dile ge-
tirerek, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Pan-
deminin etkilerinin olmadığı seyirci ile tam 
anlamıyla buluştuğumuz güzel bir sezon 
geçirmeyi temenni ediyoruz. Konyaspor 
olarak çektiğimiz fikstürden memnunuz 
ama nasıl olsa bütün takımlarla maç yapa-
cağız. Hazır olduğumuz müddetçe ilk hafta 
deplasmanda ya da içeride olmamızın bir 
önemi yok. İnşallah hayırlı neticeler almayı 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİZİM SEYİRCİMİZ YÜZDE 50 
KAPASİTEYLE STADI DOLDURACAKTIR’

Konyaspor taraftarlarını çok özledikleri-
ni ifade eden Özgökçen, “Biz taraftarımıza 
her zaman için güveniyoruz. Malum bizim 
stadımız da ülkemizdeki en görkemli stat-
lardan bir tanesi. Hem milli maçlarımız 
açısından da uğurlu bir stat olarak geçiyor. 
İnşallah 42 bin kişilik o stadı doldurabilece-
ğimiz, pandeminin olmadığı maçlar diliyo-
ruz. Bu noktada bizim seyircimiz yüzde 50 

kapasiteyle açılacak sezonda da başlangıç-
ta stadyumu dolduracaktır. Onları da özledi-
ğimizi belirtelim” diye konuştu.

‘3-4 TAKVİYE DAHA DÜŞÜNÜYORUZ’
Yeni sezon öncesinde transfer çalış-

malarını da sürdürdüklerini aktaran Fatih 

Özgökçen, açıklamasını şu ifadelerle ta-
mamladı:

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 
Hem iç transfer hem dış transferde 5 arka-
daşımızla anlaştık. Hocamızın vermiş oldu-
ğu rapor doğrultusunda çalışmalarımız da 

devam ediyor. Bu noktada görüştüğümüz 
arkadaşlarımız var. En kısa sürede bunu 
tamamlarsak takımımız tam anlamıyla se-
zona başlamış olur. 3 ya da 4 takviye düşü-
nüyoruz."

‘19 TAKIMIN HEPSİYLE OYNAYACAĞIZ’
"Nihayetinde 19 takımın hepsiyle kar-

şılaşacağız. Hangi hafta, hangi takımla oy-
nayacağımızın çok önemi yok. Önemli olan 
kendi takımımızın lige hazır hale gelmesi. 
Bu anlamda inşallah kısa sürede zorlu ma-
ratona hazır hale geleceğimize inanıyorum. 
Hedefimiz Süper Lig'e güçlü bir şekilde 
başlayabilmek. Bu doğrultuda teknik di-
rektörümüz İlhan Palut ve futbolcularımız, 
yoğun bir şekilde çalışıyor. Hepsine inanı-
yor ve güveniyoruz. Uzun bir aradan sonra 
ligin ikinci haftasında Başakşehir maçı ile 
de taraftarlarımızla buluşacağımız için he-
yecanlıyız. Bu vesileyle fikstür çekiminin 
ülkemize, şehirlerimize, tüm takımlara, fut-
bol camiasına hayırlar getirmesini, kazasız 
belasız ve büyük sakatlıkların yaşanmaya-
cağı bir sezon olmasını temenni ediyorum.
n SPOR SERVİSİ

Özgökçen: Güçlü 
başlamak istiyoruz

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Fikstür değerlendirmesinde 
bulunan Özgökçen, “Nihayetinde 19 takımın hepsiyle karşılaşacağız. Hangi hafta, hangi takımla oynayacağımı-
zın çok önemi yok.” ifadelerini kullanırken, Transfer anlamından ise "Görüştüğümüz arkadaşlarımız var. En kısa 
sürede bunu tamamlarsak takımımız tam anlamıyla sezona başlamış olur. 3 ya da 4 takviye düşünüyoruz" dedi

Süper Lig’de 2021-2022 sezo-
nunun fikstürü çekildi. 2021 - 2022 
Sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF 
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka 
Konferans Salonu'nda yapıldı. Tür-
kiye Futbol Federasyonu Süper Lig 
Kulüplerinden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Ge-
nel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç 
Planlama Müdürü Besim Yalçın 
tarafından gerçekleştirilen kura çe-
kimine Süper Lig kulüp başkanları 
ve temsilcileri katıldı.

Konyaspor’da kurayı çeken Baş-
kan Fatih Özgökçen, Yeşil-Beyazlı-
ların rakibini belirledi. Konyaspor 
ligin ilk haftasında deplasmanda 
Demir Grup Sivasspor ile karşı kar-
şıya gelecek.

    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Konyaspor’un Sivasspor ile deplas-
manda karşılaşacağı maçta diğer 
ilk haftanın programı şu şekilde 
oluştu:

Giresunspor-Galatasaray
Karagümrük-Gaziantep FK
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Antalyaspor-Göztepe
Adana Demirspor-Fenerbahçe
M.Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Hatayspor-Kasımpaşa
Süper Lig’de yeni sezon 13 

Ağustos'ta başlayacak ve 27 Ara-
lık'ta ilk yarı sona erecek. 

7 Ocak'ta ikinci yarısı başlaya-
cak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamam-
lanacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un ilk hafta rakibi Sivasspor

Kartal, 15 günü
geride bıraktı

Formalar 
tanıtılıyor!

1922 Konyaspor’da 
3 oyuncu dikkatleri çekti

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 15. 
günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. 
Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile 
başladı.

Oyuncular, topla oyunun ardından taktik çalışma ger-
çekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Isınma 
hareketlerinin ardından topla çalışmalara katılmayan Alper 
Uludağ, Marin Anicic ve Serdar Gürler ise takımdan ayrı 
olarak Atletik Performans Antrenörü Çağatay Turan yöneti-
minde çalıştı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da merakla beklenen forma-
ların bu hafta içinde tanıtılacağı öğrenildi. 15 Haziran’da 
tanıtılması planlanan ancak çeşitli sorunlardan dolayı şu 
ana dek tanıtılamayan yeni sezon formalarının yarına dek 
açıklanması bekleniyor. Bir video klibi ile formaları tanıta-
cak olan Anadolu Kartalı’nda çekimlerin tamamlandığı ve 
montajda olduğu ifade edildi. Sezon başında forma teda-
rikçisi olarak Macron ile anlaşma sağlayan Konyaspor’da 
siyah formalar geçtiğimiz günlerde basına sızarken, diğer 3 
formanın ise nasıl olacağı sır gibi saklanıyor. 100.yıla özel 
bir forma tasarlayan yetkililer, formaların beğenileceğine 
inanıyor. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da yeni sezon hazır-
lıkları devam ederken, genç oyunculardan Fatih Mankır, 
Fuat Duran ve Adem Eren Kabak’ın fiziksel anlamda diri bir 
görüntü vermesi teknik heyetin dikkatinden kaçmadı. Sezon 
sona erdikten sonra bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 
3 genç oyuncunun geçtiğimiz sezona kıyasla fiziksel anlam-
da gelişim göstermesi görüntülere çarptı. Fatih Mankır, 
sol bekte görev alırken, Fuat ve Adem Eren ise orta alanda 
forma giyiyor. Geride kalan sezonda çok fazla forma şansı 
bulamayan Fuat Duran’ın bu sezon ön plana çıkacağı belir-
tiliyor. n SPOR SERVİSİ

Bundan önceki yazımda “trans-
ferler ‘ya tutarsa’ mantığı ile yapılma-
malı!” diyerek, futbolun doğrularının 
altını çizmiştim…

Bu yazıyı, daha doğrusu bu dü-
şüncemi onaylayanlar da oldu, aksini 
savunanlar da…

Ben hala aynı yerdeyim…
Benim futbol akım, “ya tutarsa” 

mantığına da, “kervan yolda düzü-
lür”e de, devre arası yapılacak olan  
takviyelere de yatkın bir futbol aklı 
değil.

***
Hilmi Kulluk, tarihe kendini değil, 

Konyaspor’u parlatan  bir başkan ola-
rak geçti…

Aksini iddia edenin alnını karışla-
rım…

Adam, fotoğraf makinelerini, ka-
meraları, mikrofonları kendi adına 
zerre kadar kullanmadı…

Birlikte görev yaptığımız dönem-
de ulusal gazeteler, televizyonlar 
benim aracılığımla Hilmi Kulluk’a 
röportaj, açık oturum tekliflerinde bu-
lundular, ancak Hilmi Başkan nazikçe, 
usulünce geri çevirdi bu teklifleri…

Hem de öyle sıradan televizyonlar 
değil, devletin ve ülkenin amiral gemi-

si, yani trajı ve 
reytingi bol olan 
gazete ve televiz-
yonlar… 

Şu da var, Konyaspor’un haklarını 
savunma adına zaman zaman gazete-
lerde ve ekranlarda göründü…

Hepsi o kadar…
Fatih Başkan ise Hilmi Kulluk’un 

tam tersi istikamette ilerliyor…
Gazetelerin spor sayfalarını, tele-

vizyon ekranlarını seviyor, kendisine 
uzatılan hiçbir mikrofonu geri çevir-
miyor…

Bu bir tarz meselesi…
Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-

çen’in ziyaretleri zaman zaman eleşti-
riliyor…

“Fatih Başkanın gitmediği bir Ka-
narya Sevenler Derneği kaldı” diyor-
lar…

Ben katılmıyorum bu eleştirile-
re…

Belki “Kanarya Sevenler” ya da 
“Kahveciler Odası”na da gidecektir…

Bilemem…
Konyaspor’un çıkarları söz konu-

su ise gitmelidir…
Bunlar eleştirilecek mevzular de-

ğil…

Ama, bu ziyaretlerde 
eleştirilecek bir şey var 
mı?

Var…
TFF Başkanı Nihat 

Özdemir’e gidiyorsanız, 
ya da PANKOBİRLİK  
Genel Başkanı Recep 
Konuk’a gidiyorsanız, 
daha farklı bir hediye ile 
gitmelisiniz…

ASKF’ye ya da “TÜ-
FAD’a veya TÜRFAD’a bu hediyelerle 
giderseniz, makbule geçer ve mutlu 
olurlar…

Ama, beklentileriniz olan kurum-
lara ya da o kurumların başkanlarına 
aynı hediyelerle giderseniz, sınıfta 
kalırsınız…

O zaman, Konyaspor’u değil, 
kendinizi parlatmış olursunuz!

Bu benim düşüncem…
Örneğin Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan’dan randevu al-
dınız ve ziyaret edeceksiniz, yine aynı 
hediyelerle mi gidersiniz?

Merak ediyorum açıkçası…

Bunlar küçük ayrın-
tılar olabilir, ama önemli 
ayrıntılardır…

Sevgili Başkan, yo-
ğun olabilirsiniz eyval-
lah, ama etrafınızda ya 
da kulüpte bu anlamda 
size kurumsal destek ve-
recek, fikirler geliştirecek 
kimse yok mu?

Bence bunu dikkate 
almanızda yarar var…

Ne TFF Başkanı, Ne de PANKO-
BİRLİK Başkanı gübür gübür hurraaa 
gidilecek kurumlar ve makamlar değil.

***
Sadede gelirsem; Hilmi Başkan, 

yıllarca televizyonlara, gazetelere çık-
mıyor diye eleştirildi, Fatih Başkan ise 
her gün gazetelerde, televizyonlarda, 
ziyaretlerde diye eleştiriliyor… 

Anlayacağınız hiç ayarımız yok 
bizim…

“Gri”ye yer yok bizde..
Dolayısıyla ya beyaz körlüğünde-

yiz, ya da siyahın en zifirindeyiz…
Nasıl ki, köre, renklere anlatama-

yız, bu ayarsızlı-
ğımıza da kimse 
bir mana vere-

mez, kimseye de anlatamayız.
GÜLE GÜLE MUSTAFA AYDIN, 

HOŞGELDİN ENGİN DİNÇ
Mustafa Aydın, Konya’da görev 

yaptığı süre içerisinde, iz bırakan  Em-
niyet Müdürü olarak tarihe geçti…

Daha önceki yazılarımda da belirt-
miştim; Vali Kemal Katıtaş, Konya’da 
tarihe geçen bir vali olarak bugün bile 
iyi anılıyor, hayır dualar ediliyorsa, bu 
onun unutulmadığını ve unutulmaya-
cağını gösterir…

Aynı şeyler sevgili Müdürümüz 
Mustafa Aydın için de geçerli…

Kim ne derse desin, gök kubbede 
bir hoş seda bıraktı…

İyi anıldı, iyi anılacak ve Konya 
kendisini asla unutmayacak…

Umarım, kendisi de Konya’yı 
unutmaz…

Allah yolunu açık etsin sevgili Mü-
dürümün.

***
Ve yeni Müdürümüz Engin 

Dinç…
Biyografisinde Rize doğumlu 

yazıyor olsa da Erzurumlu olduğunu 

biliyorum…
Yani hemşeriyiz…
Nereden mi biliyorum?
Boks Federasyonu Başkanımız 

Eyüp Gözgeç’den…
Eyüp Başkan, “Konya’ya yakışıklı, 

liyakat sahibi, işini seven, işinde uz-
man bir Müdür atandı, hayırlı olsun” 
dedi…

Ve Sadi Seda…
TSYD Eskişehir Şube Başkanı…
O da güzel şeyler söyledi yeni Mü-

dürümüzle alakalı…
“Engin Müdür dört dörtlük, bası-

nı seven ve basına yardımcı olan bir 
Müdür. Sporu ve futbolu seven bir 
insan. Eskişehirspor’a bir Eskişehirli 
gibi bir Eskişehirspor yöneticisi gibi  
emek verdi, takımın nefes alması için 
inanılmaz gayretler gösterdi. Konya, 
beyefendi bir Emniyet Müdürü kaza-
nırken, Eskişehir çok önemli bir bü-
rokratı kaybetti. Keşke 3-5 sene daha 
kalsaydı” derken, üzüntülü olduğu her 
halinden belliydi…

Sevgili Engin Dinç Müdürüm 
Konya, tam da sizin istediğiniz gibi 
huzur ve futbol kenti…

Birbirinize yakışacaksınız…
Hoş geldiniz Konya’mıza.

BAŞKAN FATİH ÖZGÖKÇEN’E ELEŞTİRİLER VE EMNİYET MÜDÜRLERİ

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

Anadolu Kartalı’nın fikstürü şu şekilde:
HAFTA                         TAKIM
1. Sivasspor D
2. Başakşehir
3. Adana Demirspor D
4.  Altay
5. Giresunspor D
6.  Trabzonspor
7. Kasımpaşa D
8. Alanyaspor
9. Galatasaray D
10.  Kayserispor
11. Fenerbahçe 
12. Göztepe D
13. Rizespor 
14. Gaziantep FK D
15. Malatyaspor 
16. Karagümrük D
17. Antalyaspor 
18. Hatayspor D
19.  Beşiktaş
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Didar ve Ali, bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. 
Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve 

dostları yalnız bırakmadı. Işıkçeviren ve Arslan 
aileleri de çocuklarının mürüvvetini görmenin 

mutluluğunu yaşadı

Arslan ailesi 
düğün mutluluğu 
yaşadı. Arslan Otomotiv 
Sahiplerinden Şükrü Arslan’ın 
oğlu Ali Arslan, Didar Işıkçeviren 
ile dünyaevine girdi. Vesile- Ali Os-
man Işıkçeviren çiftinin kızı Didar ile 
Gülsen- Şükrü Arslan çiftinin oğlu Ali, 
Umman Sadem Usta Düğün Toplantı 
ve Kongre Merkez’inde düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Gerçekleştiren düğün merasimine 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı 
Hüseyin Çevik, Konya Pastacılar Esnaf 
Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu’nun 
yanı sıra Işıkçeviren ve Arslan ailelerin 
yakınları, sevenleri ve dostları katıldı.
GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KILCA KIYDI

Genç çiftin nikahlarını Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca kıydı. 
Nikahın ardından çifte mutluluklar di-
leyen Başkan Kılca, evlilik cüzdanını 
geline takdim etti. Mutlulukları göz-

lerinden okunan 
genç çiftin nikah şa-

hitliğini ise Konya Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Sefa 

Özdemir, KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, KTB Başka-

nı Hüseyin Çevik, Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ars-
lan ile Didar ve Ali’nin yakınları yaptı.

IŞIKÇEVİREN VE ARSLAN 
AİLELERİ ÇOCUKLARIN 

MÜRÜVETİNİ GÖRMENİN 
MUTLULUĞUNU YAŞADILAR 
Mutlu bir yuva kurmanın sevincini 

yaşayan Didar ve Ali’nin “Mutluluğu-
muza davetlisiniz” yazılı davetiyesini 
alan yakınları, dostları, düğünde genç 
çift ile hatıra fotoğrafı çektirerek genç 
çiftin mutluluğuna ortak oldu. Işıkçevi-
ren ve Arslan aileleri ise çocuklarının 
mürüvvetini görmenin mutluluğunu 
yaşarken, misafirlerin ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul etti. 

Yenigün Gazetesi olarak çıktıkları 
bu yolda genç çifte bir ömür boyu mut-
luluklar diler, beraberliklerinin hayır-
lara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan 
niyaz ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Didar ve Ali 
ömür boyu
mutluluğa 
'evet' dedi

Konya Enduro Motor ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olan damat  Ali Arslan’ı 
Konya Enduro Motor ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olan damat  Ali Arslan’ı arkadaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi 
arkadaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi 




