
HABER <1-15 Temmuz 2021 1www.konyagazetesi.com.tr

6’DA

Başkan Pekyatırmacı mahalle
ziyaretlerini sürdürüyor

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğiti-
mi’nin seçkin gözlemci ve basın günü aya-
ğı tamamlandı.
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9’DA

Konya’nın Selçuklu
Devleti’ne başşehir oluşunun 
924’üncü yılı kutlandı

Hasan Kılca’dan Karatay’a
dair merak edilenler

Konya’nın Anadolu Selçuklu Devleti’ne 
başşehir oluşunun 924’üncü yılı kutlama-
ları çerçevesinde Alaaddin Cami Selçuklu 
Sultanları Türbesi’nde temsili nöbet deği-
şimi yapıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Kon-
ya Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Metin 
Temiz’e Karatay’a dair samimi açıklamalar 
yaptı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-
2021 Eğitimi nefes kesti

6’DA

8’DE

3’DE

4’DE
2’DE

Haberin Devamı sayfa 8’de

TORKU ORMANLARI
ekosistemi canlandırıyor

7’DE

6’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları 
açıkladı. Kabine Toplantısı’nda, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta 
içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılmasına dair pek 
çok konu ele alındı. Peki, 1 Temmuz’dan sonra kalkan yasaklar neler?

HOSGELDiN NORMAL HAYAT

Bakan Kurum: “Toplamda 61
Millet Bahçesini tamamladık”

Meram’da vefalı eller
vatandaşları yalnız bırakmadı

Konya’da rehine şoku! 
İntihar etmek isteyen şahıs 
2.5 saat sonra ikna oldu
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Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı
kepçenin yardımıyla kurtarıldı

Konya’da 2 bin 12 
sürücüye cezai işlem
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ASAYİŞ

Karısının ilişki yaşadığı adamı öldürdü,
‘içim rahatladı’ dedi

Konya’da rehine şoku! İntihar etmek
isteyen şahıs 2.5 saat sonra ikna oldu
Şahıs, polis ekiplerinin geldiğini öğrenince ken-

dini dükkana kilitleyerek rehin aldı.

Konya’da eşiyle evde bastığı kişiyi arazide yakaladıktan 
sonra bıçaklayarak öldüren şahıs, Suriye’ye kaçmak is-
terken yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen şahıs gazetecilere dönerek, ‘İçim rahatladı’ dedi.

Olay, öğleden sonra saat 
14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi 
İhsaniye Mahallesi Müneccim-
başı Sokak Adalhan kavşağında 
yaşandı.

İddialara göre eşiyle tartışan 
bir kişi dükkan önüne gelerek 
havaya ateş etti. Dükkanda bu-
lunan eşi olay yerinden kaçarak 
uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok 

sayıda polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi.  Polis ekiplerinin geldiği-
ni gören şahıs, elindeki silahıyla 
kendini dükkana kilitleyerek ba-
şına silah dayadı.

Polisin 2 buçuk saatlik ikna 
çalışmaları sonucu şahıs, silahıy-
la birlikte teslim oldu. Yakalanan 
şahsın 25 yıla kadar kesinleşmiş 
cezasının olduğu iddia edildi. 
•HABER MERKEZİ

Konya’da eşiyle ilişki yaşadığını ve evde bir-
likte bastığını iddia ettiği kişiyi arazide bıçakla-
yarak öldüren şahıs, Suriye’ye kaçmak isterken 
yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen şahıs gazetecilere dönerek, 
"İçim rahatladı" dedi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre, arazide bir kişinin ölü olarak 

yattığı ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Olay yeri-
ne giden polis ekipleri, bo-
ğazı ve vücudunun çeşitli 
yerlerinden bıçaklanan 

şahsın Abdullah Mansur El Kaddas (24) oldu-
ğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan 
polis ekipleri, olayın şüphelisinin Kusay El Yasin 
(28) olduğunu ve öldürdüğü Abdullah Mansur El 
Kaddas’ın telefonunda eşinin fotoğraflarını ve 
mesajlaşmalarını yakaladıktan sonra Kaddas ve 
eşini yüzleştirdiği öğrenildi. Ardından çıkan tar-
tışmada, Yasin’in Kaddas’ı kovalayarak arazide 
öldürdüğü belirlendi. Eşi, yengesi ve yengesinin 

çocuğunu da alarak Suriye’ye gitmeye çalıştığı 
öğrenilen şüpheli Kusay El Yasin, Hatay Reyhan-
lı yolunda Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri tarafından otomobili durdurularak yakalandı.

Konya’ya getirilerek Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri tarafından sorgulanan şahıs emniyet-
teki ifadesinde, “Eşimden zaten şüpheleniyor-
dum. Olay günü eve biraz erken gidince ikisini 
de evde bastım. Bıçakla kovaladıktan sonra ara-
zide yakalayıp öldürdüm” dediği öğrenildi. Em-
niyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye 
götürüldüğü sırada gazetecilere, "İçim rahatla-
dı" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şa-
hıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. •HABER MERKEZİ

Konya’da iş makinasına arkadan çarpan kamyonet 
sürücüsü, sıkıştığı araçtan çarptığı iş makinası ve vatan-
daşların yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Aslım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre 
E. (28) idaresindeki 42 AY 901 plakalı kamyonet, seyir 
halindeki iş makinasına arkadan çarptı. Kazanın etki-
siyle kamyonet sürücüsü Emre E., aracın ön kısmında 
sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar, sıkışan sürücüyü 
kurtarmak için seferber oldu. Kamyonette sıkışan sürü-

cü, çarptığı iş makinasının ve vatandaşların yardımı ile 
sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekiple-
ri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 
Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi-
li soruşturma başlatıldı. •HABER MERKEZİ

Konya’da trafik ekipleri 
tarafından yapılan denetim-
lerde 2 bin 12 sürücüye cezai 
işlem uygulanırken, 34 araç 
ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl 
Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yapılan 
denetimlerde 870 sürücüye 
hız sınırı ihlalinden, 516 sü-

rücüye kırmızı ışık ihlali, 609 
sürücüye de cep telefonu ile 
konuşmaktan ceza kesildi. 
Ayrıca, 5 sürücüye alkollü 
araç kullanmak, 12 sürücüye 
fazla yolcu taşımaktan top-
lam 2 bin 12 sürücüye cezai 
işlem yapıldı.

Denetimlerde 34 araç ise 
trafikten men edildi.

•HABER MERKEZİ
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Evinin bahçesinde
Hint keneviri yetiştiren

kadın yakalandı

Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Uluslararası Anadolu Kartalı-
2021 Eğitimi nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu 
Kartalı-2021 Eğitimi’nin seçkin gözlemci ve basın 
günü ayağı tamamlandı. Eğitime çok sayıda ülke 
katıldı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi, 
Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlı-
ğında, Azerbaycan, Katar, NATO, Pakistan, Türk 
Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 
21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında icra edili-
yor. Bu kapsamda eğitime Azerbaycan’dan 2 adet 
SU-25, 2 adet MIG-29, Katar’dan 4 adet Rafale, 
NATO’dan 1 adet E-3A, Pakistan’dan 5 adet JF-17, 
Türkiye ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 
adet fırkateyn, 2 adet hücum bot, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan da 39 adet F-16, 1 adet E-7T, 1 
adet KC-135R ve 1 adet ANKA-S ile katılım sağlı-
yor.

Eğitime Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu-
tanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Katar, Pakistan 
ve NATO’dan askeri birimler katıldı. Eğitimle bir-
likte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak gö-
reve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor. 
Eğitim öncesinde basın mensuplarına, eğitimde 
yer alacak hava araçlarının tanıtımı gerçekleşti-
rildi. Daha sonra eğitimde görev alan hava unsur-
larının uçuşları gerçekleşti. Daha sonra ise Türk 
Yıldızları ve Solo Türk’ün nefes kesen gösterileri 
başladı. İki hava akrobasi ekibi, izleyenleri etkisi 
altında bıraktı. Türkiye, Katar, Azerbaycan, Pakis-
tan ve NATO birliklerinin katıldığı eğitimin basın 
günü ayağında, ülkelerin üst düzey komuta kade-
me temsilcileri de yer aldı.

“Geçmiş yılların istatistikleri ve devam
eden eğitimler göz önüne alındığında
tatbikatın amacına ulaştığı kanaatindeyim”
Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi’nde bir 

konuşma gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Hasan Küçükakyüz, “Anadolu Kartalı eğitimi 
Türk Hava Kuvvetleri tarafından 2001 yılından bu 
yana 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Konya’da icra 
edilmektedir. 2001 yılından bugüne kadar 19 ade-

ti milli, 24 adeti uluslararası olmak üzere NATO 
unsurları dahil 15 ülkenin katılımı ile toplam 43 
dönem Anadolu Kartalı Eğitimi başarılı bir şekil-
de icra edilmiştir. Bu eğitimler sadece Türkiye’nin 
müttefiklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ile 
kalmayıp, aynı zamanda kendine özgü coğrafi ko-
numunun kazandırmış olduğu kaynakları paylaş-
mak suretiyle de Türkiye’nin uluslararası güven ve 
işbirliğine katkıda bulunmak noktasında da önem-
li bir rol oynamaktadır. Hali hazırda 21 Haziran - 2 
Temmuz arasında icra edilmekte olan eğitimler, 
Azerbaycan, Katar, Pakistan, NATO unsurlarının 
katılımı ile devam etmektedir. Anadolu Kartalı 
Eğitimlerinin amacı, harekata yönelik eğitim ihti-
yacını karşılamak ve personelin harbe hazırlık se-
viyelerin artırmaktır. Çok şanslıyız ki 60’dan fazla 
hava unsurunun diğer unsurlardan etkilenemeye-
ceği Anadolu Kartalı Eğitim alanına sahibiz. Geç-
miş yılların istatistikleri ve devam eden eğitimler 
göz önüne alındığında tatbikatın amacına ulaştığı 
kanaatindeyim. TSK’nın en önemli kuvvet çarpanı 
da sahip olduğumuz eğitimli ve nitelikli personeli-
dir. Özverili ve titiz bir çalışma sonucunda planla-

nan eğitimler süresince tespit edilen eksiklerimizi 
tecrübelerimiz kadar önemlidir. Bu eksiklerinin bir 
sonraki dönemdeki eğitimlere eklenmesi tatbika-
tın temel amacıdır” ifadelerini kullandı.

‘Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi’
Anadolu Kartalı Eğitimi ile gerçek harekata 

benzetilmiş bir ortamda pilotların, hava savunma 
personellerinin ve kontrollerin harekata yönelik 
eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birle-
şik harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye 
indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye 
çıkarılması amacıyla, her yıl milli veya uluslararası 
düzeyde Konya’da icra ediliyor.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada ben-
zer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden 
biri, Avrupa’da ise tek taktik eğitim merkezi. Tat-
bikat bölgesi 300’e 400 kilometre ebadında; Tuz 
Gölü ve çevresini kapsayan alandan oluşuyor. Eği-
tim merkezi, kuruluşundan bu yana toplamda 15 
ülkenin katılımıyla, 24 dönemi uluslararası olmak 
üzere toplamda 43 eğitim dönemine ev sahipliği 
yaptı. Ayrıca toplamda 24 bin sortinin üzerinde 
uçuş gerçekleşti. •HABER MERKEZİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde evinin bahçesin-
de Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kadın po-
lis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 
yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında Ç.E. 
(42) isimli kadının Kuşçu Mahallesi’ndeki evinin 
bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. 
Bunun üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından alınan arama kararıyla eve baskın yapıl-
dı. Evde ve bahçede yapılan aramada 24 kök ekili 
Hint keneviri ile 30 gram esrar maddesi ele geçiril-
di. Hint kenevirleri imha edilirken, esrar maddesi-
ne de el konuldu.

Şüpheli gözaltına alınarak yapılan işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. •HABER MERKEZİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın ucuz diye 10 bin 
liraya aldığı külçe altın sahte çıktı.

Olay, 17 Haziran Perşembe günü Ereğli’de meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, semt pazarında alışveriş yapan ismi açık-
lanmayan bir vatandaşın yanına gelen biri kadın 2 kişi, ellerin-
de külçe altın olduğunu söyleyerek alması durumunda ucuza 
vereceklerini söyledi. Şüpheliler 22 bin lira değerinde olduğunu 
söyledikleri külçe altını 10 bin lira karşılığında satmak istedi. 
Şüphelilerin ikna ettiği vatandaş, 10 bin lira karşılığında külçe 
altını aldı. Daha sonra kuyumcuya giderek altının sahte oldu-
ğunu fark etti ve durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis 
ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan 
araştırma sonucunda polis, tespit ettiği şüphelilerin Mersin is-
tikametine gittiklerini belirledi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü 
tarafından şüphelilerin yakalanması için Mersin İl Emniyet Mü-
dürlüğüne bilgi verildi. •HABER MERKEZİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde torbacı ta-
bir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan 
uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1’i 
kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği 
ekipleri ilçede sokak satıcılarına yönelik ope-
rasyon başlattı. Yapılan fiziki ve teknik taki-
bin ardından düğmeye basan ekipler, 4 eve 
yaptıkları baskınla D.D., M.K., H.K. ve M.K‘yi 
gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 
ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözal-
tına alınan 1’i kadın 4 kişi emniyetteki işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından Seydişe-
hir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çı-
karıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. •HABER MERKEZİ
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TORKU Ormanları
ekosistemi
canlandırıyor

EKONOMİ

Konya nüfusu kadar ağaç hedefiyle ağaçlan-
dırma çalışmalarına 2004 yılında başlayan ve bu 
hedefini gerçekleştirir gerçekleştirmez yeni hede-
fini Türkiye nüfusu kadar ağaç olarak belirleyen 
Konya Şeker, ülkede özel şirket eliyle yürütülen 
ağaçlandırma projesini diktiği 21 milyon ağaç ve 
oluşturduğu 67 ayrı lokasyondaki Torku Ormanları 
ile kesintisiz sürdürüyor. Konya Şeker, her yıl daha 
da büyüttüğü Torku Ormanlarında biyoçeşitlili-
ği artırmak için birbirine zarar vermeyen türlerin 
doğal ortamında çoğalması için orman alanlarına 
sincapları, tavukları ve hindileri salarak ekosis-
temi de canlandırıyor. Konya Şeker, 2 yıl önce de 
yeni bir adım attı. Torku Ormanları ve onlarca kızıl 
geyiklerden sonra kaz sürüleri ile arı kovanlarına 
da ev sahipliği yapmaya başladı. Torku Ormanları 
şimdilik binlerce kaz ile yüzlerce kovana ev sahip-
liği yaparken, projenin tüm ağaçlandırma sahala-
rına yayılmasıyla hem toplu ağaçlandırma alan-
larında yabani ot mücadelesinde, hem de Konya 
Ovasında tozlaşmayı daha etkin hale getirerek 
özellikle meyve ve sebze üretiminde verim artışı-
na katkı yapmak için kovan sayılarının katlanarak 
artırılması hedefleniyor.

"AĞAÇLANDIRMA İLE BİRLİKTE BİR
HABİTATIN DA OLUŞMASINI ARZULADIK"
Toplu ağaçlandırma sahalarının yaz bakımını 

yapan ağaçlandırma ekiplerinin çalışmalarını ye-
rinde inceleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk, ağaçlandırma çalışmalarını hobi amaç-
lı yapmadıklarını belirtti. Tarımsal üretimde verim 
artışını sağlamak için çevre şartlarının üretici lehi-
ne değiştirilmesi gerektiğine inandıkların kayde-
den Recep Konuk, “Ağaçlandırma ile birlikte bir 
habitatın da oluşmasını arzuladık ve doğal haya-
tın bu alanlarda canlanması ile ağaçların ekolojik 
dengeye katkısının daha çok artacağını düşüne-
rek ormanlık alanlarımıza doğal hayatın unsurla-
rı olan arı, sincap, değişik kuş türleri, kaz ve kızıl 
geyikleri ormanlarımıza saldık. Toplu orman alan-
ları için özellikle de Konya gibi yazın kurak geçen 
bölgelerde en büyük risklerden biri ağaçların dip 
temizliğidir.

Genel olarak sahanın özel olarak ağaçların 
diplerini yabani otlardan temizlemezseniz ağaçlar 
için iki önemli risk oluşur. Ağacın kök çukurunu ot 
kaplarsa ağaç yeterince beslenemez. İkincisi ve 
daha tehlikelisi sürtünme. Bir cam kırığı, kuruyan 
bu otlardan bir öbeğin kasıt olmadan da tutuşma-
sına sebep olabilir. O nedenle biz hem yol boyu 
ağaçlandırma güzergahlarımızda hem de toplu 
ağaçlandırma sahalarımızda projeye başladığı-
mızdan bu yana 16 yıldır hem sulama hem buda-
ma yani yabani ot temizliğini yaz boyu yapıyoruz. 
Ancak ağaç sayımız 21 milyona ulaşınca en azın-
dan yabani ot temizliğine insan gücüyle yetişilme-
si imkansız hale geliyor. Bu mücadelede hızlanma-
nın iki yolu vardı. Biri plebisit kullanmak, diğeri de 
ekolojik mücadele için bir yol bulmak. Ormanlarda 
biyoçeşitliliği artırarak hem orman sakinlerinin 
besleneceği hem de yabani ot mücadelesini yapa-
bileceğimiz bir çözüm bulmak. O çözümü kazlarla 
bulduk. Biz kimyasal mücadele yerine tercihimizi 
kazlardan yana, yani biyolojik bir mücadeleden 
yana kullandık.

Neticede kazlar testere gibi dişleriyle Torku 
Ormanlarının çim biçme makinaları gibi görev ifa 
etmeye başladı. 300’e yakın kişiden oluşan ağaç-
landırma ekiplerimiz için şimdilik binlerce başlık 
destek kuvvet haline geldiler. Kaz sürülerinde de-
vamlılığı da anaç kazlarımızı kuluçkaya yatırarak 
kendimiz sağlıyoruz ve sürünün genç kalmasını 
temin ediyoruz. Doğal ortamda beslenen kazları-
mızdan ürettiğimiz kaz etlerini de Doğrudan Mar-
ketler eliyle tüketici ile buluşturuyoruz” dedi.

"ORMANLARIMIZA YÜZLERCE
KOVAN ARI YERLEŞTİRDİK’
Orman sahalarında geliştirdikleri bir diğer 

ekolojik çözümün ise tüm Konya Ovasına yönelik 
bir hizmet olduğunu söyleyen Başkan Konuk, “Bi-
lindiği gibi bitkisel üretim ve meyvecilik açısından 
en önemli husus tozlaşmadır. Yani çiçekli bitkilerin 
meyveye durabilmesi için polenlerin çiçeklere ta-
şınması gerekir. Bu rüzgar yardımı ile olabileceği 
gibi bunun en önemli taşıyıcıları arılardır. Çiçek-
ten çiçeğe konarken, ayaklarında, gövdelerinde 
taşıdıkları çiçek tozlarıyla kondukları çiçeği döller-
ler ve meyvenin, sebzenin üretim sürecini başlatır-
lar. Biz ovada tozlaşmanın daha etkin hale gelmesi 
ve sağlıklı şekilde doğal yollarla hızlanması, veri-
min artması için ormanlarımıza yüzlerce kovan arı 
yerleştirdik.

O arılarda bizim yorulmak bilmeyen bahçı-
vanlarımız gibi sadece her bitki ile her ağaç ile 
değil, milyonlarca, milyarlarca çiçekle tek tek il-
gileniyor, sabah akşam her çiçeği bizim adımıza 
ziyaret ediyorlar. Onların Konya Ovası’nın dört bir 
yanından topladıklarıyla biriktirdiği ballar da Doğ-
rudan Marketlerimiz de organik bal olarak tüketici 
ile buluşuyor. Yani özetle, oluşturduğumuz orman 
alanlarında yabani ot mücadelesini kazlar, Konya 
Ovasının tamamında tozlaşma için bizim orman-
larımızın arıları hizmet ediyor. Hem ormanlarımız 
doğal bekçilerince muhafaza ediliyor hem de tüke-
tici organik kaz eti ve balla buluşuyor. Biz orman 
alanlarımızda geliştirdiğimiz ekolojik çözümle bir 
yandan orman sahalarının bakımı ve yabani otla 
mücadelede ciddi bir tasarruf imkanına kavuşur, 
arı kovanlarımızla ovanın verimliliğine, bağcılık, 
meyvecilik ve bahçeciliğe katkı yapmanın onuru-
nu yaşarken bu ekolojik çözümün raflara ulaşan 
bereketiyle de ekosisteme yatırımın ödülünü alı-
yoruz” diye konuştu.

KONYA ŞEKER YAKLAŞIK 21 MİLYON
AĞAÇ DİKTİ, 67 ORMAN OLUŞTURDU
Hedefini Türkiye nüfusu kadar ağaç olarak 

belirleyen ve ülkemizin en iddialı ağaçlandırma 
projesini yürüten Konya Şeker proje kapsamında 
2004-2021 yılları arasında yaklaşık 21 milyon ağaç 
dikti. Kurduğu 3,1 milyon fidan/yıl üretim kapasi-
teli Fidan Üretim Merkezi ile de ağaç varlığının gü-
vencesi olan Konya Şeker, ağaçlandırılacak saha 
olarak Konya Kapalı Havzası’nın tamamını seçti. 
Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmaları çerçevesin-
de 5 bin kilometrelik mesafede, 273 ayrı güzergah-
ta çift taraflı ve derinliği 8 ila 10 sıraya kadar varan 
ağaçlandırma güzergahları ve 67 farklı yerde oluş-
turulan 9 bin 400 dekarlık toplu orman alanların-
da cinsi bölgenin iklim ve toprak yapılarına göre 
değişmekle birlikte, genel olarak akasya, dişbu-
dak, akçaağaç, mahlep, karaağaç, iğde, ahlat, alıç, 
meşe, çınar, badem, zerdali, dut, ceviz, ıhlamur, 
çınar, sedir, karaçam, mavi selvi, kiraz gibi ağaç-
lar yetiştirdi. Torku Ormanları, yetişen ormanlarla 
birlikte kızıl geyiklerin yanı sıra tilki, yılan, yaban 
tavuğu, koyun ve sincap gibi hayvanların yaşa-
mına olanak sağladı. Toplu ağaçlandırma alanla-
rında ekolojik ortamı iyileştirmek için birbiriyle 
uyumlu yaban hayvanlarını da bu alanlara salan 
Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmalarındaki temel 
amacı; çevre şartlarını üretici lehine değiştirmek 
olarak belirledi ve nitekim bu çalışmalar ilk sonuç-
larını vermeye başladı. Ağaçlar sayesinde oluşan 
doğal iklimleme verime yansıdı, biyolojik hayatın 
canlanmasıyla da süne ile biyolojik mücadelede 
önemli bir aşama kaydedildi. •HABER MERKEZİ
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Vali Özkan: “Pandemi dönemine rağmen
yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya’da 2 binin üze-
rinde ihracat yapan firma olduğunu belirterek, “Yatı-

rım konusunda büyük bir iştah var. Pandemi dönemine 
rağmen yatırım teşvik belgesinde rekor kırdık” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Konya’da 2 binin üzerinde ihracat 
yapan firma olduğunu belirterek, 
"Yatırım konusunda büyük bir iştah 
var. Pandemi dönemine rağmen ya-
tırım teşvik belgesinde rekor kırdık" 
dedi.

Konya Valiliğinin teşvikleriyle, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
organizasyonunda Mevlana Kal-
kınma Ajansı (MEVKA) iş birliği ile 
düzenlenen “TİM KOBİ İhracat Se-
ferberliği Konya Online Eğitim Prog-
ramı’nın açılışı Vali Vahdettin Özkan 
ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ka-
tılımıyla online olarak gerçekleş-
tirildi. Programda firmaların; nasıl 
ihracatçı olacağı, mevcut ihracatla-
rını nasıl geliştirebileceği, ihracata 
ilişkin desteklerden nasıl yararlana-
bileceği ve ihracatın finansmanına 
kadar birçok konu konuşuldu.

Konuyla ilgili konuşan Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, "Küresel dü-
zeyde rekabet gücümüzü arttırarak, 
ihracatımızı daha ileri safhaya götü-
receğiz. Bu anlamda bütün üretici-
lerimiz, emek döken emektarlarımız, 
sermayedarlarımız ve ihracatçıları-
mızın gösterdiği çok önemli çalış-
malar var. Bunun artarak devamı yö-
nünde de elbette ki küresel düzeyde 
bir farkındalığın oluşması önem arz 
ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, 
ekonominin çok önemli bir aktörü 
olduğunu ve küresel düzeyde reka-
bet gücümüzü temsil eden köklü bir 
kuruluş olduğunu belirten Özkan, 
"Sadece ihracat ve ekonomi açısın-
dan değil aynı zamanda devletimi-
zin küresel düzeyde kültürel, sosyal 
ve diplomatik olarak da rekabet gü-
cünü artırmada öncü ve anlamlı bir 
aktördür” dedi.

Ülkemizde yaşanan kuraklığın 
ekonomi üzerinde bir etkisi olduğu-
na da değinen Özkan, "Sanayi ve ih-
racat kavramları tarım ekonomisiyle 
de iç içedir. Bu anlamda çiftçilerimi-
ze düşen sorumluluklar kadar sana-
yicilerimize ve ihracatçılarımıza da 
önemli görevler düşüyor. Valiliğimiz 
koordinasyonunda oluşturduğu-
muz Kuraklık Eylem Planı’nın faali-
yetlerinin icrasında koordinasyonu 
gerektiren alanlarda tüm tarafların 
destek vermelerini bekliyoruz.

“Yatırım konusunda
büyük iştah var”
Konya’da 2 binin üzerinde ih-

racat yapan firma olduğu bilgisini 
paylaşan Vali Özkan, "Yatırım konu-
sunda büyük bir iştah var. Pandemi 
dönemine rağmen yatırım teşvik 
belgesinde rekor kırdık. Valiliğimi-
zin yakından takip ettiği Konya Or-
ganize Sanayi Bölgemizin 6. kısım 
genişleme çalışmaları da devam 
ediyor. Bunun yanı sıra şehrimizde 
yeni OSB’ler açıyoruz. İmalat sanayi 
ihracatının toplam ihracat içindeki 
payı çok önemli bir parametredir. Bu 
noktada ilimizdeki duruma baktığı-
mızda bu oranın yüzde 96 civarında 
olduğunun altını çizmek istiyorum" 
sözleriyle konunun önemine dikkat 
çekti.

Vali Özkan, "İlimizin 1 milyar 
240 milyon civarında da dış ticaret 
fazlası var. Bu da ihracatın ithalatı 
karşılama oranı olarak ifade edecek 
olursak yüzde 235’e tekabül ediyor. 
İlimizden 170’den fazla ülkeye ihra-
cat yapılmaktadır. Konya; ABD’nin 
yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülke-
lerin aralarında bulunduğu 22 Av-
rupa ülkesine dış ticaret fazlası ver-
mektedir. Bu nitelikli bir üretimin ve 
ihracatın olduğunun göstergesidir. 
Şehrimizde kurulan yeni 2 Endüstri 
Bölgesi’nin üretim maksimizasyonu 
ve ihracatın maksimizasyonu açı-
sından çok önemli bir alt yapı oluş-
turduğunu ifade etmek istiyorum" 
bilgisini de paylaştı.

Konya Ticaret Odası tarafından 
ajansın desteğiyle Dış Ticaret Mer-
kezi kurulduğunu dile getiren Vali 
Özkan, "Bu merkez ihracatçılarına 
önemli ölçüde destek veren bir ya-
pıdır. KTO Karatay Üniversitesi tara-
fından da Akıllı Teknolojiler Merkezi 
kuruldu. Tüm bu yeni yatırımlarla 
şehrimizin gelişimine birçok alan-
da katkı sağlanmaktadır. Konya’da 
üretim, yatırım ve ihracatın artırıl-
ması ve iyileştirilmesi konusunda 
iyi bir alt yapı oluştuğunu ifade et-
mek istiyorum. Valilik olarak tüm 
bu gelişmeler yakından izlenmekte 
ve gerekli destekler sağlanmakta-
dır. Kurumlar arası koordinasyon da 
önemli bir husustur" diye konuştu. 
•HABER MERKEZİ

Konya’da 2022 yılı tarımsal
destek başvuruları başlıyor

Başkan Karabacak: “5 bin TL hibe desteği
kırtasiyeci esnaflarımızı sevindirdi”

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 ilçede çiftçilere yönelik sürdür-
düğü fidan ve fide desteklerinin 
2022 yılı başvurularını 1-31 Tem-
muz tarihleri arasında alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kırsal kalkınmayı artırmak amacıy-
la sağladığı fide ve fidan desteğiy-
le Konyalı çiftçilerin yüzünü güldü-
rüyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası ile Konya’da ta-
rımın kalkınması ve üreticilerin ya-
şadıkları bölgede gelirinin artması 
hedefiyle çalıştıklarını ifade ede-
rek, bu kapsamda tarıma ve tarım-
sal projelere 277 milyon lira destek 
verdiklerini söyledi. Başkan Altay, 

“Konyalı çiftçilerimize 2022 yılı 
için planladığımız yüzde 50 hibe 
destekli; Macar Fiği, kekik, ada 
çayı, yonca, korunga, asma, elma, 
ceviz, aronya, badem destekleme 
başvurularını 1-31 Temmuz tarih-
leri arasında alacağız. Tüm çiftçi 
kardeşlerimi Büyükşehir Beledi-
yemizin sağladığı bu imkandan 
faydalanmaya davet ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Destek için 
müracaat dilekçeleri Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne, ilçe belediye-
lerine ve mahalle muhtarlarına 
teslim edilebiliyor. Konuyla ilgili 
ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesi-
ne www.konya.bel.tr adresinden 
ulaşılabiliyor. •HABER MERKEZİ

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak, 21 Hazi-
ran’da Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 
açıklanan kırtasiyeci esnaflarına 5 
bin TL hibe desteğiyle ilgili Bakan 
Bilgin ve İŞKUR Konya İl Müdürü 
Emrah Keleş’e teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, pandemi döneminde 
birçok sektörün, esnaf ve sanat-
karın zor bir dönem geçirdiğini, 
kırtasiyeci esnafının da okulların 
kapalı olması nedeniyle çalışmala-
rına ara vermek durumunda kaldı-
ğını hatırlattı. Pandemi dönemin-
de hükümet tarafından esnaf ve 
sanatkarlara açıklanan desteklerin 
büyük önem arz ettiğini hatırlatan 
Başkan Karabacak, “Kısa çalışma 
ödeneği, hibe destekleri, pande-
mi döneminde zor günler geçiren 
esnaf ve sanatkarımıza can suyu 
oldu. Son olarak Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanımız Vedat Bil-
gin tarafından açıklanan ve Konya 
dahil sadece 14 ilde kırtasiyeci 
esnaflarımıza verilecek olan 5 bin 
TL hibe desteği de esnaflarımızı 

sevindirdi. Bu bağlamda Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, Bakanımız Vedat Bilgin’e, 
İşkur Konya İl Müdürümüz Emrah 
Keleş’e teşekkür ediyoruz” dedi.

İşkur Konya İl Müdürü Emrah 
Keleş de kırtasiyeci esnafına ve-
rilecek olan hibe desteği hakkın-
da şu bilgileri verdi: “Konya’da 
17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 
gelir vergisi mükellefiyeti olan, 
‘47.62.01- Belirli bir mala tahsis 
edilmiş mağazalarda kırtasiye 
ürünlerinin perakende ticareti’ 
alanında faaliyette bulunan bin 
200 kırtasiyeci esnafı için 5 bin 
TL hibe desteği verilecek, ödeme-
ler PTT şubelerinden yapılacak. 
Bakanlığımız tarafından koordine 
edilen Kırtasiyeci Esnafı Destek 
Programı başvuruları 21 Haziran 
2021 tarihinde Bakanlığımız resmi 
sitesi üzerinden alınmaya başlan-
mış olup, 4 Temmuz Pazar günü 
saat 23.59’a kadar devam edecek” 
ifadelerini kullandı. Konya Kırta-
siyeciler Esnaf Odası Başkanı Ra-
mazan Kuşpınar da açıklamasın-
da, kırtasiyeci esnafı adına verilen 
desteklerden dolayı teşekkür etti. 
•HABER MERKEZİ
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Konya’nın Selçuklu Devleti’ne başşehir
oluşunun 924’üncü yılı kutlandı

Başkan Oprukçu: “Ereğli’de
bir gelecek inşa ediliyor”

Meram’da vefalı eller vatandaşları yalnız bırakmadı

Konya’nın Anadolu Selçuklu 
Devleti’ne başşehir oluşunun 

924’üncü yılı kutlamaları 
çerçevesinde Alaaddin Cami 

Selçuklu Sultanları Türbesi’nde 
temsili nöbet değişimi yapıldı.

Türkiye, kısıtlamalarda 1 temmuz 
itibariyle yeni döneme geçmeye 
hazırlanırken Meram Belediyesi 

“Vefa Sosyal Destek Hattı” tarafından 
bugüne kadar 61 bin 678 vatandaşın 

talebine karşılık verildi.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu Akhüyük 

Termal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
çalışmaları yerinde inceledi.

Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başşe-
hir oluşunun 924'üncü yılı kutlamaları çerçevesin-
de Alaaddin Cami Selçuklu Sultanları Türbesi'nde 
temsili nöbet değişimi yapıldı.

Cami avlusunda bulunan Selçuklu sultanları-
nın kabirlerinin yanında yapılan nöbet değişimi 
sonrası, hayır, uğur, sağlık, esenlik, başarı dileğiy-
le okunan Selçuklu Gülbank duasını, ritim saz ve 
seslerin eşliğinde Selçuklu Nevbe merasimi takip 
etti.

Merasim sonrası kürsüye gelen Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-

ya'nın Selçuklulara başkent oluşunu her yıl kutla-
maya devam edeceklerini belirterek, "Anadolu'yu 
bize vatan kılan ecdadımız ona önderlik yapan 
sultanlarımızı ve isimsiz nice kahramanlarımızı 
rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları 
cennet olsun inşallah. Allah onlardan ebedi razı 
olsun." dedi.

Kur'an tilaveti ardından kürsüye gelen Konya 
Valisi Vahdettin Özkan da şunları söyledi:

"200 sene zarfında Konya'da payitaht faaliyet-
lerinin icra edilmiş olması Türk tarihinde önemli 
bir kesiti ifade etmektedir. Selçuklu sadece hükü-
met etmemiştir, aynı zamanda hikmeti inşa ederek 
insanlarımızın aklına fikrine kalbine hitap etmiş-
lerdir. Bu bizim için çok büyük bir miras. Günü-
müzde de gelecekte de bu mirası gelecek nesillere 
aktarmak anlamında da çok önemli bir istinat nok-
tasıdır. Türk milletinin derin bir tarihi vardır. Bu ta-
rihin taşıdığı en önemli husus imparatorluklar ku-
rabilmesidir. Her dil imparatorluk dili olamaz, her 
millet imparatorluk kuramaz. İmparatorluk kuran 
milletlerin dili de zengin olur."

Program, Selçukluların Konya'ya gelişi ve dev-
letin kuruluşunu anlatan gösteri ile son buldu.

Etkinliğe, Konya milletvekilleri Ziya Altunyal-
dız, Hacı Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, 3. 
Ana Jet Üs ve Konya Garnizon Komutanı Tuğgene-
ral Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Ay-
dın, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda 
davetli katıldı. •HABER MERKEZİ

Türkiye, kısıtlamalarda 1 Temmuz itibariyle 
yeni döneme geçmeye hazırlanırken Konya’nın 
merkez Meram İlçe Belediyesi "Vefa Sosyal Des-
tek Hattı" tarafından bugüne kadar 61 bin 678 
vatandaşın talebine karşılık verildi.

Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle kısıtlama-
larda yeni döneme geçiliyor. Buna göre sokağa 
çıkma kısıtlamaları sona ererken bir çok işletme 
yeniden faaliyet vermeye devam edecek. Meram 
Belediyesi ve Meram Kaymakamlığı koordinesin-
de Covid-19 salgını ile birlikte hayata geçirilen 
"Vefa Sosyal Destek Hattı" vatandaşların istek ve 
taleplerine çözüm üretti. Özellikle kısıtlamaların 
üst düzey şekilde uygulandığı dönemde, Vefa 
Sosyal Destek ekipleri yoğun bir şekilde çalışa-
rak vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

61 bin 678 vatandaşın isteği yerine getirildi
112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen aramalar 

‘Bizim Meram Masası’na yönlendirilerek, İlçe 
Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ile oluşturulan koordinasyonla vatandaşla-
rın istekleri yerine getirildi. Şu ana kadar Meram 
genelinde 61 bin 678 kişinin çağrısına cevap ve-
rilirken bu çağrılarda gelen talepler, ekipler tara-
fından olumlu şekilde sonuçlandırıldı.

“Vefa ve yardımlaşma Türk
halkının kültüründe var”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 

salgın süreci başlarında Vefa Sosyal Destek Gru-
bu’nu kuran ilk kurumlardan biri olduklarını ifa-
de ederek, “Tüm Dünya ile birlikte ülkemizde de 
maalesef zorlu bir süreç yaşandı.

Salgının yol açtığı ölümlerin yanı sıra hem 
ekonomik hem de psikolojik olarak zor günlerden 
geçildi. Bizler millet olarak her zaman ihtiyacı 
olanın yardımına koşmuş, yanlarında olmuşuz-
dur. Vefa ve yardımlaşma bizim kültürümüzde 
her daim var olmuştur. Salgın dönemindeki has-
sasiyet göz önünde bulundurularak Meram Be-
lediyemiz ve kaymakamlığımızın koordinesinde 
Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, hemşehrilerimi-
ze yardımcı olarak zorlu süreçte onları yalnız bı-
rakmadı” dedi.

“Her şartta hemşehrilerimizin
yanında olmayı sürdüreceğiz”
Salgının üst seviyede yaşandığı dönem-

de Vefa Sosyal Destek Hattı’na gelen çağrıların 
daha fazla olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, 
“Sağlık Bakanlığımızın hızlı bir aşılama progra-
mı uygulamasıyla birlikte çok şükür salgın hızı-
nı azaltıyor ve kısıtlamalarda da yeni bir döne-
me geçiliyor. Kısıtlamalarla orantılı olarak son 
zamanlarda hemşehrilerimizden gelen talep ve 
isteklerde de azalma oldu. Vefa Sosyal Destek 
ekiplerimiz, salgın döneminden bu güne kadar 
gelen 61 bin 678 hemşehrimizin çağrısına cevap 
vererek sıkıntılı süreçte yanlarında oldular. 65 
yaş üstü amca ve teyzelerimizin ilaçlarını aldı-
lar, maaşlarını çektiler, faturalarını ödemelerine 
yardımcı oldular. Ekonomik anlamda zor günler 
geçiren hemşehrilerimizin gıda ihtiyaçlarını kar-
şıladılar. İnşallah bu tür olağan üstü durumlar bir 
daha yaşanmaz ve sağlıkla, huzurla eskisi gibi 
hep beraber olacağımız günlere yeniden kavuşu-
ruz. Meram Belediyesi olarak daha önce olduğu 
gibi bundan sonra da her şartta hemşehrilerimi-
zin yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde ko-
nuştu. •HABER MERKEZİ

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu Akhüyük Termal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 
sondaj çalışmalarında bin 140 metrede olduk-
larını ifade ederek, “Akhüyük’ü merak edenler 
ve belediyemizin parasının çarçur edildiğini 
düşünenler gelip görecekler, burada Ereğli’nin 
geleceği inşa ediliyor. Burada somut veriler ışı-
ğında Ereğli’mizin termal bir şehir olması için, 
termal seralarla üretim yapılan bir şehir olma-
sının temin edilmesi gayreti ve çabası var” 
dedi. •HABER MERKEZİ
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Konya Büyükşehir’den Bozkır’a
yeni otogar ve itfaiye binası

Selçuklu Belediyesi Yazır
Mahallesi’ne yeni okul kazandırıyor

Beyşehir’de uçurtma şenliği

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ma-
hallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Büyükşehir Ya-

sası ile bağlanan mahallelerde devam ediyor.

Başkan Pekyatırmacı mahalle
ziyaretlerini sürdürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde 
tespit etmek amacıyla gerçekleştir-
diği mahalle ziyaretlerine Büyükşehir 
yasası ile bağlanan mahallelerde de-
vam ediyor.

Mahallelerin ihtiyaçlarını ve ya-
pılan yatırımları yerinde incelemek 
amacıyla ziyaretlerine devam eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, ziyaretlerini Büyükşe-
hir yasası ile merkeze bağlanan ma-
hallelerde sürdürüyor. Başkan Pek-
yatırmacı, son olarak Çaltı, Çandır, 
Dağdere, Meydan, Biçer, Kınık, Çalde-
re ve Kaleköy mahalle muhtarları ve 
sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretler 
kapsamında mahalle sakinleri ile gö-
rüşen Başkan Pekyatırmacı, gelen ta-
lep ve önerileri de dinledi. Ziyaretle-
rinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer de eşlik etti. Başkan 
Pekyatırmacı ziyaretler kapsamında 
mahallelere kazandırılacak eğitim, 
kültür ve sosyal tesis alanlarındaki 
yatırımların yanı sıra altyapı yatırım-
larını da yerinde inceledi.

“Ziyaretlerimiz hizmet
kalitesini artıracak”
Yerinde tespit ve hizmet kalitesi 

artırma anlamında mahalle ziyaret-
lerinin önemli olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Her yıl olduğu gibi 
2021 yılında da Selçuklu’nun 72 ma-
hallesinde muhtarlarımızın yanı sıra 
mahalle sakinlerimizle buluşmaya de-
vam ediyoruz. Merkezden uzak ma-
hallelerimizle ziyaretlerimize devam 
ediyoruz.

Taşra mahallelerimizdeki hem-
şehrilerimizle de bir araya gelerek 
istişareler gerçekleştirip, onların ta-
leplerini dinliyoruz ve inşallah bu ta-
lepler doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

Yaptığımız bu ziyaretler ile ma-
hallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit 
ederken, hemşehrilerimizin yaşam 
standartlarının yükseltilmesine kat-
kı sağlayacak hizmetleri istişarelerle 
mahallelerimize götürmeyi planlıyo-
ruz. Amacımız Selçuklu’nun sadece 
bu gününe değil geleceğine de değer 
katmaktır” şeklinde konuştu.

•HABER MERKEZİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dü-
zenlenen uçurtma şenliği renkli gö-
rüntüler oluşturdu. Şenlikte her yaş-
tan çocuk ve yetişkin kendi tasarım 
uçurtmalarıyla birinci gelebilmek için 
yarıştı.

Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stad-
yumu’nda Beyşehir Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü ile Beyşehir Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile 
uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe 
çocuklarıyla birlikte stadyuma gelen 
ailelerin ilgisi yoğun oldu. Çim zemi-
nin üzerinde yanlarında getirdikleri 

kendi tasarım uçurtmalarını en yük-
seğe çıkarabilmek için mücadele ve-
ren yarışmacılar, en büyük uçurtma, 
en güzel uçurtma ve en yüksek uçurt-
ma kategorilerinde birinci gelebilmek 
için çaba gösterdi. Yaklaşık bir saat 
süren etkinliğin sonunda dereceye 
giren çocuklara sürpriz ödülleri Bey-
şehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, 
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre 
Yağcıoğlu ile Beyşehir Sosyal Hizmet-
ler Müdürü Nuri Baysal tarafından ve-
rildi. •HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Bozkır’da yeni otogar ve itfaiye 
binası yapımına başladıklarını 
belirterek, iki projeyi de en kısa 
sürede tamamlayıp hizmetine 
sunacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Bozkır’a kazandırılacak yeni 
otogar ve itfaiye binasının yapım 
çalışmalarını başlattı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya’nın tüm il-
çelerinde vatandaşların yaşam 
standardını yükseltmek için ihti-
yaç olan yatırımları hayata geçir-
diklerini söyledi. Bu kapsamda 
Bozkır’da yeni otogar ve itfaiye 
binası yapımına başladıklarını 
kaydeden Başkan Altay, “Bekle-
me salonu, kafeteryası, idari ve 

teknik birimleriyle günün şart-
larına uygun modern bir otogar 
binasını Bozkır ilçemize kazandı-
rıyoruz. Ayrıca, Allah korusun ol-
masını hiç istemediğimiz yangın 
gibi olaylara anında müdahale 
edilmesini sağlayacak modern 
bir itfaiye binasını da yeni otogar 
binasının hemen yanına inşa edi-
yoruz.

Yapım çalışmalarını baş-
lattığımız iki projeyi de en kısa 
sürede tamamlayıp hemşehri-
lerimizin hizmetine sunacağız. 
Bozkırımıza şimdiden hayırlı ol-
sun” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Bozkır’a kazandırıla-
cak yeni otogar binası ve itfaiye 
binası yaklaşık 4 milyon liraya 
mal olacak. •HABER MERKEZİ

Konya’nın merkez Selçuklu 
İlçe Belediyesi Yazır Mahalle-
si’nin önemli bir ihtiyacını karşı-
layacak olan 32 derslikli okulun 
temelini attı. Okulun 2022 yılı 
içerisinde açılması bekleniyor.

Eğitim alanında yatırımları-
nı sürdüren Selçuklu Belediyesi, 
Yazır Mahallesi’nin önemli bir 
ihtiyacı olan 32 derslikli okulun 
temelini attı. Bodrum, zemin ve 
iki kattan oluşan okulun içinde 
30 öğrenci kapasiteli 32 derslik, 
kütüphane, atölyeler, çok amaçlı 
salon ve spor salonu yer alacak. 
7 bin 558 metrekare alanda inşa 
edilen okulda ayrıca peyzaj ve 
otopark düzenlemesi de yapıla-
cak. 17 milyon 700 bin TL’ye mal 
olacak okulun 2022 yılı içerisinde 
tamamlanması bekleniyor.

“32 derslikli okulumuzun 
önemli eğitim merkezlerinden 
bir tanesi olacağına inanıyorum”

Selçuklu’da eğitime olan 

desteklerini yapımı devam eden 
32 derslikli okul ile sürdürdükle-
rini ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“İlçemizde eğitim alanında ör-
nek birçok çalışma yürütüyoruz. 
SEDEP, Sille Tabiat Okulu gibi 
örnek projelerimizle Türkiye’de 
parmakla gösterilen bir eğitim 
anlayışını ortaya koyduk. Şimdi 
de Yazır Mahallemizde kazan-
dıracağımız 32 derslikli okulu-
muzla eğitime olan desteğimizi 
sürdüreceğiz. İçinde farklı atöl-
yelerin yer alacağı okulumuz 
modern mimarisi ile de önemli 
eğitim merkezlerinden bir tanesi 
olacak ve bölgenin ihtiyacına ce-
vap verecek. Yazır Mahallemizde 
önemli bir eksiği tamamlamanın 
mutluluğu ile burada eğitim ala-
cak öğrencilerimizin vatana mil-
lete hayırlı projeler üretmesini 
temenni ediyorum” şeklinde ko-
nuştu. •HABER MERKEZİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine 
toplantısının ardından alınan 

kararları açıkladı. Kabine 
Toplantısı’nda, pazar günü sokağa 

çıkma yasağı, hafta içi sokağa 
çıkma kısıtlaması uygulamasının 
kaldırılmasına dair pek çok konu 
ele alındı. Peki, 1 Temmuz’dan 
sonra kalkan yasaklar neler? 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı 
Temmuz ayı tedbirleri genelgesi 

kararları.

Gelecek Partisi 
Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğ-
lu, “Parti olarak 
geniş kapsamlı 
bir tarım stra-
tejik dönüşüm 
reformu üzerine 
çalışıyoruz.

HOŞGELDiN NORMAL HAYAT

Kabine Toplantısı öncesinde sokağa çıkma 
yasağından, aşılama ve maske konularına dair 
konular vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında toplandı.Kabine toplan-
tısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından halka açıklandı. Açıklanan kararların 1 
Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi. İşte 
kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar..

1 TEMMUZ’DAN SONRA
KALKAN YASAKLAR NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları top-

lantı sonrası kamuoyuna duyurdu. Buna göre;
-Sokağa çıkma kısıtlamaları(hafta içi, hafta 

sonu) tümüyle kaldırıldı.
-Şehirler arası seyahat kısıtlamaları toplu ula-

şımı kapsayan kurallar kaldırıldı.
-Toplu taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai 

düzenine geçildi.
-HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak, sür-

dürülecek.
-Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi. Erdoğan, 

müzik kısıtlamasının saat 24.00'e çekilmesini, "Ku-
sura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız 
etmeye hakkı yoktur" sözleriyle duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMMUZ AYI
TEDBİRLERİ GENELGESİ KARARLARI
1 Temmuz'da kalkacak yasakların detaylarını 

içeren genelge de yayınlandı.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlera-

rası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Tem-
muz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 
üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamın-
da faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sine-

malar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.
Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsat-

larındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açı-
lış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında 
aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan 
itibaren kısıtlanmayacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, 
maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, ko-
naklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 
Temmuz itibarıyla son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler 
için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katı-
lımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek 
ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikle-
re, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Tem-
muz'dan itibaren izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun 
oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan iti-
baren sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi 
yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygu-
lanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırı-
lacak.

Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan 
iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar 
alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde 
nargile servisi yapılamayacak.

Bangladeş, Brezilya, G.Afrika, Hindistan, Ne-
pal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu 
ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina 
uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek

Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye’ye gelen 
ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yö-
nelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itiba-
ren 10 güne düşürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı 
sonrasında pandeminin başından beri devam eden 
hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları-
nın kalktığını açıklayan Erdoğan, "1 Temmuz itiba-
rıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını 
tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 
24:00'e çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ay-
rıca şehirler arası ve şehir içi toplum ulaşım kısıt-
lamalarıyla ilgili olarak da "Şehirler arası seyahat 
kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtla-
malar sona eriyor" dedi.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir 
içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES 
kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecek-
tir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın 
genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin 
aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı 
olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi göster-
dik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Covid-19 aşılama programı ile
ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en 

çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz bir-
kaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki 
nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşla-
rımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar 
etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak 
vermelerini istiyorum” açıklamasında bulundu. 
•HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Da-
vutoğlu, "Parti olarak geniş kapsamlı bir tarım 
stratejik dönüşüm reformu üzerine çalışıyoruz. 
Büyük ölçüde hazır." dedi.

Davutoğlu, parti çalışmaları kapsamında 
geldiği Konya'da, çiftçilerle bir evin bahçesinde 
bir araya geldi.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Davutoğlu, il 
başkanları toplantısını Konya'da yapmalarının 
anlamlı olduğunu aktardı.

Davutoğlu, Türk siyasetinin son derece kar-
maşık olduğunu ileri sürerek, "Son iki aydır hicap 
duygusuna sevk eden gelişmelere şahit oluyo-
ruz. Yapılan ifşaatlar, ortaya konulan tavırlar ve 
bunlara karşı iktidarın suskunluğu, ülkeyi ve hal-
kı derinden mahcubiyet hissine sevk ediyor. Bir 
taraftan da çiftçilerimiz başta olmak üzere esna-
fımız, işçilerimi ve emeklilerimiz ile emeklilikte 
yaşa takılanlarımız, onlar hayatlarını zor geçindi-
rirken her gün yeni bir skandalla karşılaşıyoruz." 

diye konuştu. Avusturya'da hakkındaki yakala-
ma kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Ba-
ran Korkmaz'ın, uluslararası konuya dönüşecek 
bir mesele haline geldiğini iddia eden Davutoğlu 
şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı eğer itibarını ve 
milletin onurunu düşünüyorsa derhal Sezgin Ba-
ran Korkmaz ile ilgili hukuki süreci başlatmalıdır. 
Hakkında dava süreci başlamalı, ABD'ye iade 
edilmeden Korkmaz'ı almaya çalışmalıdırlar. Tür-
kiye'de yargılamalıdırlar. Kimle ilişkiye girmişse 
hepsiyle yargı süreci başlatılmalıdır. Bunu Reza 
Zarrab meselesi olduğunda söylemiştim. 'Buna 
hayırsever demeyin.' demiştim. Şimdi de bir-
çok kişi Korkmaz'a hayırsever gözüyle bakıyor. 
Öğrencilere burs veriyor falan diye." Davutoğ-
lu, geçen haftalarda da Trakya'da çiftçilerle bir 
araya geldiğini anımsatarak, "Parti olarak geniş 
kapsamlı bir tarım stratejik dönüşüm reformu 
üzerine çalışıyoruz. Büyük ölçüde hazır. Çok kap-
samlı bir reform üzerinde çalışıyoruz. Çiftçilerin 
bu konuda kanaatlerini alacağız." diye konuştu. 
Programa katılan bazı çiftçiler de öneri ve şika-
yetlerini dile getirdi. •HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu
Konya’da çiftçilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu
Konya’da çiftçilerle buluştu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, çeşitli ziyaretler için 

geldiği konya’da yapımına devam 
edilen millet bahçesi alanında 

incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: “Toplamda 61
Millet Bahçesini tamamladık”

Hasan Kılca’dan 
Karatay’a dair 

merak edilenler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, top-
lam 61 Millet Bahçesini tamamladıklarını belirte-
rek, devam eden ve yapımı tamamlanan yaklaşık 
57 milyon metrekarelik 326 adet Millet Bahçesi ol-
duğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşit-
li ziyaretler için geldiği Konya’da yapımına devam 
edilen Millet Bahçesi alanında incelemeler yaptı. 
Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Murat 
Kurum açıklamalarda bulundu. Eski stadın bulun-
duğu yeri hem Konyaspor’un anılarını yaşatacak, 
hem de tüm Konya’ya hizmet verecek bir Millet 
Bahçesine dönüştüreceklerini ifade eden Murat 
Kurum, “Bu çerçevede Konya merkez ve ilçelerinde 
toplamda yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekarelik 
14 Millet Bahçesini projelendirdik ve bu çerçevede 
Türkiye’nin ekolojik dönüşümünü gerçekleştirmek 
üzere Millet Bahçesi projelerini kararlı bir şekilde 
yürütüyoruz.

Bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Gü-
nünde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm 
Türkiye’de 10 Millet Bahçesini daha milletimizle 
buluşturmuştuk. Toplamda 61 Millet Bahçesini 
tamamladık ve bitirdiğimiz, devam eden şu an 
yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet 
bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçevede 81 ilimizde 

81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yü-
rütüyoruz” dedi.

Konya’da yer alacak Millet Bahçesinin içinde 
yaklaşık 14 bin 400 kişi kapasiteli bir selatin ca-
misinin olacağını kaydeden Kurum, “Bu camimiz 
Selçuklu, Osmanlı mirası Konyamızda Cumhuriyet 
Dönemine ait yapacağımız önemli bir eser olacak. 
İnşallah atalarımızın yadigarlarını koruduğumuz, 
gün yüzüne çıkardığımız ve burada şehir stad-

yumunun bulunduğu alandan da yeni camimizle 
selamladığımız bir anlayışla projemizi gerçekleş-
tiriyoruz” diye konuştu. Bakan Kurum Millet Bah-
çesindeki incelemelerinin ardından Konya Gaze-
teciler Cemiyetini ziyaret etti. Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ve yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya Kurum, son yapılan genel ku-
rulda yeniden başkan seçilen Sefa Özdemir’e hayır-
lı olsun dileklerinde bulundu. •HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca
ile yaptığımız röportajımız;
Belediyecilikte tecrübenin önemi nedir?
Tecrübe, her alanda olduğu gibi yerel yöne-

timlerde de son derece önemli. Teori ve pratiği ne 
kadar birleştirir, genelle yerel de ne kadar örtüş-
türülebilirse o kadar başarı ortaya çıkar diye dü-
şünüyorum. Bizler de 22 yıl Büyükşehir Belediye-
si’nde edindiğimiz bilgi, tecrübe ve birikimimizi 
Karatay’da hemşehrilerimize hizmet olarak sun-
mak için çalışıyoruz. Daha fazla gayret göstererek 
Karatay’ımızı daha da ileriye taşımak, hizmet ker-
vanına yenilerini eklemek için ter döküyoruz.

Karatay’daki yapılanma ile ilgili olarak
neler söylersiniz, Özellikle de İmar
Revizyon Planları hakkında?
Karatay Belediyesi olarak imar planı çalışma-

larımızı neredeyse tamamladık. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana bu konuda çok çalışıyoruz ve imar 
planlarımıza uygun olarak 18. Madde İmar Uygu-
lamalarını da tamamlamak üzereyiz. Çünkü bili-
yoruz ki imar planları tamamlanmış şehirlerde va-
tandaşlarımız hem daha düzenli konutlarda hem 
de daha konforlu alanlarda ikamet ederler. Bu da 
zaten ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ara-
sında yer alıyor. Bilindiği gibi kentsel dönüşüme 
öncelikli olarak planlı alanlar üretilerek başlanıyor. 
Ruhsatsız yapılar ve özellikle de depremle müca-
delede imar planı da çok önemli. Karatay Beledi-
yesi olarak görev geldiğimiz günden bu yana 16 
milyon metrekareden fazla bir alanda imar uygula-
ması gerçekleştirdik. İmar planlarımız kapsamın-
da çevre düzeni ve nazım planına uygun hareket 
ederek bazı yerlerin tadilatını yaptık ve bu planlar 
doğrultusunda 18’inci Madde İmar Uygulamaları-
nı gerçekleştirdik. Temel hedefimiz, Karatay’ımı-
zın ve hemşehrilerimizin daha güvenli konutlarda, 
sosyal donatılarda oturmasına katkı sunmaktır. Bu 
bağlamda da Karatay’ımızın daha güzel yarınlara 
ulaşması için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Karatay Belediyesi’ni borçsuz
belediyeler arasında sayabilir miyiz?
Karatay Belediyesi olarak ilçemize yaptığımız 

tüm hizmetlerimizi, hayata geçirdiğimiz projeleri-
mizin tamamını ve alımlarımızı kendi öz kaynak-
larımızla hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla, beledi-
yemizin herhangi bir kamu kuruluşuna, bankaya 
veya herhangi bir esnafa borcu yoktur. Borçlarımız 
sıfırdır, faiz giderimiz sıfırdır. Zaten 30 yıllık zaman 
zarfında Karatay Belediyesi’nde hiç kredi de kulla-
nılmamıştır. İnşallah bundan sonra da kullanma-
yacağız.

Karatay Termal Tatil Köyü’nü biraz anlatır 
mısınız ve buradan beklentiler nelerdir?
2020 yılı içerisinde yapımını tamamladığımız 

Karatay Termal Tatil Köyü’nü Konya’ya kazandır-
mış olmanın mutluluğunu yaşadık. Şifalı suyu, mo-
dern mimari yapısı, şık restoranı, leziz yemekleri, 
konforlu ve termal küvetli odaları, çocuk ve ye-
tişkin oyun alanları, ferah havuzlara sahip sağlık 
kulübü ve güler yüzlü personeliyle öne çıkan bir 
tesisimiz oldu. Misafir kabulüne başladığı günden 
bu yana yakaladığı doluluk oranıyla da şehrimizde 
kırılması zor bir rekora imza atıldı. Tesislerimizde 
misafir ettiğimiz vatandaşlarımız, tatil köyümüz-
den güven ve huzur içinde istifade edebilmektedir. 
Karatay Termal Tatil Köyü'müzün, bölgenin sağlık 
turizmine yönelik önemli bir eksikliği giderdiğine 
inanıyorum.

Tesislerimizde bay ve bayanlar için ayrı ayrı 
havuzlarımız, spor sahaları, oyun parkları, kafe-
teryası ve market gibi birçok sosyal alanlarıyla 
adeta bir yaşam merkezi inşa ettik. Konya'mız, 
birçok alanda olduğu gibi artık sağlık turizminde 
de iddialı konuma geldi. Tüm Türkiye'yi, bütün 
vatandaşlarımızı şifa bulmak için Konya'ya, Kara-
tay’ımıza, Karatay Termal Tatil Köyü'müze bekli-
yoruz. Bu arada Karatay Termal Tatil Köyü’müzü 
ilave yatırımlar ile daha da büyütme kararı aldık. 
Bu kapsamda 200 yatak kapasitesine sahip yeni 
otel ile bay-bayan aquapark için de projelendirme 
çalışmalarımızı başlattık.

Karatay için yeni projeleriniz var mı,
varsa biraz bahseder misiniz?
Karatay Belediyesi olarak rutin belediyecilik hiz-

metlerimizin yanında sosyal ve kültürel alanlarda da 
çaba gösteriyoruz. Örneğin engelli kardeşlerimizle, 
gençlerimize ve kadınlara yönelik pek çok projeler 
yürütüyoruz. Hazreti Mevlana’nın ve Şemsi Tebrizi 
Hazretlerinin medfun bulunduğu ilçemizde kültür ve 
turizm projelerimizle ön plana çıkmayı hedefliyoruz. 
Ayrıca, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak 
için yeni projelerimiz var. Hemşehrilerimizin işlerini 
kolaylaştıracak, zaman tasarrufu ve maddi kazanım 
sağlayacak Akıllı Şehir Uygulamalarını hayata geçi-
receğiz. Hemşehrilerimizle el ele vererek uyum için-
de yeni projelerimizle Karatay İlçemizi 2023 hedefle-
rine hep birlikte taşıyacağız. •HABER MERKEZİ
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Başkan Konuk: “İş yerinde aşı uygulaması
çalışanlara ve işletmelere zaman kazandırdı”

Beyşehir’de
aşı uygulama

noktası kuruldu

Sağlık Bakanlığı’nın Sosyal 
Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm 
çalışanları aşılama programına 

alması ile birlikte yoğun aşı 
hizmetinin verildiği kurumlardan 

biri de Anadolu Birlik Holding 
Kampüsleri oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kuru-
muna kayıtlı tüm çalışanları aşılama programına 
alması ile birlikte yoğun aşı hizmetinin verildiği 
kurumlardan biri de Anadolu Birlik Holding Kam-
püsleri oldu. Anadolu Birlik Holding'in üretim te-
sislerinin faal olduğu yerleşkelerde günün belli 
saatlerinde randevu alma zorunluluğu olmaksızın 
çalışanlara aşı hizmeti verilirken diğer yandan da 
Sağlık Bakanlığı'nın verdiği iş yerlerinde aşı hiz-
meti sayesinde üretim kesintisiz sürdürülebiliyor.

2020 yılının başında bütün dünyayı etkisi al-
tına alan korona virüs salgının ülkemizde ilk gö-
rüldüğü 2020 yılının Mart ayından günümüze 
çalışanlarının ve sözleşmeli ekim yaptırdığı üre-
ticilerin sağlıklarını korumak için her türlü tedbiri 
alan Konya Şeker, şimdi de bütün iştiraklerindeki 
çalışanları ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin 
hem çalışanlarına, hem akademisyenlerine yöne-
lik, Sağlık İl ve İlçe Müdürlükleri ile birlikte aşı-
lama kampanyası düzenledi. Sağlık Bakanlığı'nın 
geçtiğimiz hafta Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt-
lı tüm çalışanları aşılama programına alması ve iş 
yerlerinde seyyar aşı odaları ile aşılama hizmetini 
de başlatması ile birlikte yoğun aşı hizmetinin ve-
rildiği kurumlardan biri de Anadolu Birlik Holding 
Kampüsleri oldu. Tüm yerleşkelerde yürütülen aşı 
uygulaması ile özellikle genç ve dinamik bir çalı-
şan grubuna sahip AB Holding'in tüm çalışanın aşı 
yaptırması bekleniyor. Konya Şeker çalışanlarına 
özel aşılama işlemi, E-Nabız uygulaması üzerin-
den randevu almaya gerek kalmadan, tesislerin-
deki sağlık merkezlerinde kurulan aşı odalarında 
yapılıyor. Sağlık merkezlerinde, aşı hizmeti esna-
sında beklenmeyen istisnai durumlar için önlem 
amaçlı ambulans bulunduruluyor ve acil durum 
dahil tüm tedbirler alınıyor. Kampüslerin yer aldığı 
bölge sağlık müdürlüğü yetkililerince yürütülen ve 
17 Haziran 2021 tarihinde başlatılan iş yerinde aşı 
programına tüm çalışanlar aşı olana kadar devam 
edilecek.

İş yerlerinde aşı hizmetinden çalışanlar ve 
kurumu adına memnuniyetini dile getiren PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Uygula-
madan hem çalışanlarımız ziyadesiyle memnun 
oldu, hem de kurumumuz üretimin ve işlerin aksa-

mamasını önceleyen bu yaklaşımı memnuniyetle 
karşıladı. Aşı hizmeti ve çalışanlarımızın aşı olma 
konusundaki hassasiyetini günlük olarak değer-
lendiriyoruz ve hem hizmetin aksamadan sür-
mesinden memnuniyet duyuyor hem de çalışma 
arkadaşlarımızın, Konya Şeker ailesinin her bir fer-
dinin bir an önce aşı olarak salgının önlenmesi için 
kişisel sorumluluğuna sahip çıkmasını müşahede 
etmenin gururunu yaşıyoruz.

Organ bağışı, kan bağışı gibi kampanyalarda-
ki yüksek katılımı ile toplum sağlığı konusunda 
hassasiyetini ispatlamış bir kurum ve aile olarak 
çalışma arkadaşlarımız aşı konusunda da kendi-
lerine yakışanı yapmışlar ve aşı hizmetinden ya-
rarlanmak için aşı odalarına koşmuşlardır. Sağlık 
Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüz çalışana 
kolaylık için bir adım attı, Konya Şeker çalışanla-
rı bu adıma karşı 3-5 adımla uzanan hizmet eline 
koştu” dedi.

Salgın başlayalı bir buçuk yıl, ülkemizde ilk 
vaka görüleli 14 ay olduğunu kaydeden Recep Ko-
nuk, "Artık hepimiz bu salgın ile ilgili bir fikir sahi-
biyiz. Virüsten korunmak bir tedbir. Biz kurumsal 
olarak tedbirlere sıkı sıkıya riayet ettik. İş yerle-
rimizde periyodik dezenfekte işlemini aralıksız 
yaptık, yapıyoruz, günlük ateş ölçümünden sağlık 
merkezlerimizin güçlendirilmesine kadar her tür-
lü tedbiri uyguladık. Üretici ortaklarımıza sağlık 
setleri dağıtarak sadece işletmelerimizdeki değil 
tarladaki üretimin devamlılığına da katkı yapmaya 
çalıştık. Dezenfektan hammaddesi etanole talebin 
artması üzerine hem etanol arzını hem kolonya ve 
mamul dezenfektan arzını artırarak toplumun kişi-
sel hijyen tedbirlerini alma konusunda sıkıntı ya-
şamaması için üzerimize düşen gayreti gösterdik. 

Ancak hepimiz biliyoruz ki, salgından korunmak 
ayrı bir konu, salgını bitirmek ayrı bir konu ve sal-
gını etkisiz kılmanın tek yolu da aşı. Yani hayatın 
normale dönmesi, ekonominin çarklarının düzen-
li işleyebilmesi için aşının yaygınlaşması gere-
kiyordu. Devletimiz aşıyı temin etti. Ülkemizde 
aşılanmanın yaygınlaşması ve aşılamayı süratle 
tamamlamak için yoğun bir çalışma var. Sağlık Ba-
kanlığımız aşılamada hız kazanmak, aşı merkezle-
rindeki yoğunluğu azaltmak için çözümler üretiyor. 
Bunlardan biri de işyerlerinde aşı hizmeti. Salgının 
hepimizi yorduğu bir ortamda samimiyetle ifade 
edebilirim ki işyerlerinde aşı uygulaması üretenle-
re moral oldu. Malum salgın dünyadaki tüm ekono-
milere olduğu gibi ülkemiz ekonomisine de zaman 
kaybettirdi. Bu uygulama hem çalışanlara hem de 
işletmelere zaman kazandırdı. Malum bizim Kon-
ya Merkez Kampüsü hariç tüm işletmelerimiz şe-
hir ve ilçe merkezlerinin dışında. Her çalışanımı-
zın aşı yaptırması hem hakkı, hem sorumluluğu. 
Ancak her çalışanımızın aşı için aşı merkezlerine 
ulaşıp sonra işinin başına dönmesi ortalamada en 
az çalışan başına 3-4 saatlik bir zaman gerektiri-
yordu. 15 bine yakın çalışan üzerinden düşündü-
ğünüzde bu tüm üretim tesislerimiz için büyük bir 
zaman kaybı demektir ki, bunun da üretim kaybı 
olarak bir karşılığı var. Bakanlığımızın bu hizmeti 
sayesinde sadece bizim kurumumuz değil ülke-
mizin dört bir yanındaki üretim tesisleri bir yan-
dan üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken bir 
yandan da çalışanlar hem zaman tasarrufu sağladı 
hem de aşı hizmetini yerinde alabildi. Yani salgın 
tüm ekonomilere zaman kaybettirdi, iş yerinde aşı 
uygulaması çalışanlara ve işletmelere zaman ka-
zandırdı” dedi. •İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, başlatılan aşı 
seferberliğini daha da yaygınlaştırmak ve hız-
landırabilmek amacıyla Anıt Meydanında Co-
vid-19 aşı uygulama noktası kuruldu.

Aşı uygulama noktasındaki stantta aşı olma 
hakkı verilenler randevu almadan korona virüs 
aşılarını olabiliyor. Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü 
Dr. Mehmet Kendir, aşı uygulama noktasında 

vatandaşlara aşı konusunda bir uzman hekim ve 
8 hemşire ile hizmet verdiklerini belirterek, "Aşı 
hakkı verilen vatandaşlarımızın burada rande-
vu almadan aşı olabilmesine imkan sağlanıyor" 
dedi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe 
Kaymakamlığı işbirliğinde başlatılan uygulama-
ya Beyşehir Belediye Başkanlığı'nın da destek 
verdiğini vurgulayan Mehmet Kendir, "Aşı olmak 

isteyen vatandaşlarımıza böyle bir hizmeti ver-
mekten dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımız 
da aynı memnuniyet içerisinde olduklarını ifa-
de ediyor. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelemizde 
en büyük silahımız aşı, o yüzden biz de Beyşe-
hir'deki sağlık kuruluşları olarak gerek hasta-
ne, gerek ilçe sağlık müdürlüğü ve gerek aile 
hekimleri olarak etkin bir şekilde yürütülen bu 
programı uygulamaya çalışıyoruz. Beyşehir anıt 
alanında hafta içi 11.00 -16.00 saatleri arasında 
aşı uygulama noktasındaki standımız açık ola-
cak. Aşı olma hakkı verilen tüm vatandaşlarımı-
zı standımıza bekliyoruz. Desteklerinden dolayı 
İlçe Kaymakamımız Yusuf Özdemir'e, İlçe Bele-
diye Başkanımız Adil Bayındır'a, kurum müdür-
lerimize ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. •İHA
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Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: “Tüm insanların 
aşılarını yaptırmasında fayda var”

Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı
Bakım Hizmetine yeniden başladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ta-
rafından başarı ile yürütülen Evde Yaşlı Bakım Hiz-
meti kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nede-
ni ile bir müddet ara verilen hizmet, kısıtlamaların 
esnetilmesi ile tekrardan başlatıldı.

Selçuklu Belediyesi, 2010 yılından bu yana ti-
tizlikle sürdürdüğü ve Konya'da bir ilk olan Evde 
Yaşlı Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik ala-
nında örnek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen 
proje ile ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş 
üstü ekonomik imkanları düşük, bakıma muhtaç, 
yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde bakım hizmeti 
veriliyor. Uygulama kapsamında yaşlı bakım hiz-
metinden yararlanmak isteyen vatandaşların be-
lediyeye başvurması halinde gerekli incelemeler 
sonucunda hizmete başlanılıyor.

Yaşlı bakım sertifikası olan personeller tara-
fından yaşlıların ev temizliği yapılırken, banyo, 
tıraş, yatak banyosu gibi kişisel bakım ihtiyaçları 
karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından 
rutin şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan 
yaşlıların, enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, se-

rum gibi müdahale gereken durumları da düzen-
li olarak yapılıyor. Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı 
Bakım Hizmetini başlattığı günden bugüne kadar 
600 yaşlıya bakım hizmet verdi.

"Yaşlılarımızın duasını almak
bizim için kıymetlidir"
Selçuklu Belediyesi olarak birçok alanda oldu-

ğu gibi sosyal belediyecilik alanında da güzel iş-
lere imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Pandemi nedeni ile 
bir müddet ara vermek zorunda kaldığımız Evde 

Yaşlı Bakım Hizmetine tekrardan başlamanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Evde yaşlı bakım hizmeti ile 
bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli bir ih-
tiyacına çözüm olduk. Yaşlılarımızın dualarını ala-
rak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, dev-
letimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman 
yanlarında olduğunu gösterdik. Bundan sonraki 
süreçte de bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın ya-
nında olmaya ve onların dualarını almaya devam 
edeceğiz. Çünkü onların duaları bizim için her şey-
den önemli ve kıymetlidir" dedi. •İHA

Konya’nın merkez Selçuklu 
İlçe Belediyesi tarafından ba-
şarı ile yürütülen Evde Yaşlı 

Bakım Hizmeti kaldığı yerden 
devam ediyor.

Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hasta-
lıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Doğaç Uğur-
can, 2020 yılında pandeminin başlamasıyla bera-
ber ülke olarak ağır bir süreç geçirildiğini söyledi. 
Haziran ayında kontrollü açılma döneminin başla-
masıyla beraber bir takım önlemler alarak yeni bir 
süreç içerisine girildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi 
Uğurcan, “Bu süreçte her şey yolunda gidiyor gibi 
görünse de aslında pek çok uymamız gereken ku-
rallar var. Bu kurallara uymaya devam etmeliyiz. 
Bunun başında da Sağlık Bakanlığının belirlediği 
maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. 

Kontrollü açılma döneminde özellikle kalabalık or-
tamlarda, kapalı yerlerde yine cerrahi maske kul-
lanmaya devam etmemiz lazım” dedi.

“Açık mekanlarda oturmak
bizim için iyi olacaktır”
Mutlaka el yıkamaya dikkat edilmesi gerekti-

ğini aktaran Uğurcan, “Ellerimizi bir yere değdik-
ten sonra yıkamaya muhakkak devam etmemiz la-
zım. Bu el dezenfektanları ile ya da su veya sabun 
ile 30 saniye süre ile ellerimizi yıkamamızda bu 
mikroorganizmalardan kurtulmamız için önemli 
bir yoldur. Gittiğimiz restoran ve kafelerde sosyal 
mesafe kuralına uymaya mutlaka devam etmemiz 
lazım. Görüştüğümüz kişilerle aramızda bir buçuk 
metrelik mesafe olmalı.

Oturduğumuz yerlerde 2 kişiden daha fazla 
oturmamakta fayda var. Mümkünse kafelerin açık 
yerlerinde oturmak bizi koruyacaktır. Onun dışın-
da işimize giderken, toplu taşıma araçlarını kulla-
nırken maske kullanmaya dikkat etmemiz gereki-
yor. 

Açık havada tek başımıza yürüyüş yaparken 
belki bu kuralları biraz daha esnetebiliriz ama iş 
yerlerinde, okullarda mutlaka maske kullanmalı-
yız. Çok fazla klimalı ortamlarda kalmamakta fay-
da var. Açık mekanlarda oturmak bizim için iyi ola-
caktır” şeklinde konuştu.

“Tüm insanların aşılarını
yaptırmasında fayda var”
Dikkat edilmesi gereken konulardan birinin 

aşılama olduğunu anlatan Doğaç Uğurcan, “Sağlık 
Bakanlığı ilk olarak belirlenen risk gruplarında ça-
lışma başlatmıştı ancak şu anda bu durum tüm va-
tandaşlara yayılmış vaziyette. Yaş sınırları giderek 
aşağıya doğru düşmeye başladı. Kronik hastalığı 
olsun olmasın tüm insanların aşılarını bu dönemde 
yapmasında fayda var. Ülkemize gelen Çin aşıları 
hem Avrupa'dan gelen aşılar bulunuyor. Rus aşıla-
rı da yakın zamanda gelmeye başlayacak. Sağlık 
Bakanlığı'nın önerdiği aşıları mutlaka olmamız ge-
rekiyor. Toplum bağışıklığının sağlanmasıyla emin 
olun ki artık korona virüsün yayılması da kontrol 
altına alınacak ve kontrollü açılmadan, açılma dö-
nemine gireceğiz. Toplum bağışıklığının kazanıl-
masıyla da hem sosyal hayatımızda hem günlük 
hayatımızda hem de ev hayatımızda bu kuralları 
biraz daha esneteceğiz. Biraz daha kendimize gü-
venilir hastalığın yayılmasını önleyecek şekilde 
daha rahat olmaya devam edeceğiz. O yüzden is-
ter Çin aşısı olsun ister Avrupa kaynaklı ya da Rus 
aşıları olsun bunların güvenilirliği konusunda da 
mutlaka bakanlığa güvenmek ve itimat etmekte 
fayda var. Aşılamanın da tamamlanmasıyla bera-
ber bu tam açılma sürecine de girmiş olmaya baş-
layacağız" diye konuştu. •İHA
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Konya Büyükşehir’in Akıllı Şehircilik
Uygulamaları takdir topluyor

TEKNOLOJİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 
100’ü aşkın akıllı şehir uygulamasını tanıtmak 
ve akıllı şehir paydaşlarıyla fikir alışverişinde 
bulunmak için 8. Uluslararası İstanbul Akıllı 

Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na katıldı.
İstanbul'da 8'incisi düzenlenen 

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebeke-
ler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda 
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 
hazırladığı stant katılımcılardan yo-
ğun ilgi gördü. Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi'nde Akıllı Ulaşım Sistemleri 
(AUS) Türkiye tarafından organize 
edilen; Türkiye Belediyeler Birliği 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı'nın yanı sıra birçok yerli yabancı 
kurum, kuruluş ve şirket tarafından 
desteklenen fuarda Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ve KOSKİ Genel Mü-
dürlüğünün akıllı şehir uygulama-
ları takdir topladı. Konya'da hayata 
geçirdiği 100'ü aşkın akıllı şehir uy-

gulamasını tanıtmak ve akıllı şehir 
paydaşlarıyla fikir alış verişinde bu-
lunmak amacıyla fuara katılan Kon-
ya Büyükşehir Belediyesinin hazır-
ladığı stant yerli ve yabancı birçok 
misafiri ağırladı. İran, Almanya, İs-
viçre, Belarus ve Avusturya gibi bir-
çok ülke vatandaşının ziyaret ettiği 
fuarda Büyükşehir Belediyesi'nin 
akıllı şehir uygulamaları ziyaretçile-
re farklı dillerde yapılan sunumlarla 
anlatıldı. 2 gün süren fuarda; Gele-
ceğin Sürdürülebilir Şehirleri, Akıllı 
Şehircilik Teknolojileri ve Çözümleri, 
Şehirlerde Dijital Dönüşüm gibi ko-
nularda akıllı şehirciliğe dair panel-
ler gerçekleştirildi. •İHA

Youtube’da en çok 
onları takip ediyoruz

Dijital oyun severlere özel kanal

Pandemide teknoloji ürünlerine ilgi
arttı, en çok talep tablette oldu

Medya takip kurumu Ajans 
Press'in, Statista verilerinden elde 
ettiği bilgilere göre, Youtube'da 
en çok takip edilen hesaplar belli 
oldu. Böylelikle Meksikalı güzellik 
bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone 
ile bu platformda en çok abonesi 
bulunan güzellik içerik oluşturu-
cusu oldu. İçerikleri arasında ise 
en çok makyaj, cilt bakımı eğitim-
leri, kozmetik ve ürün önerileri, 
moda ve güzellikle ilgili bilgiler 
bulunduğu gözlendi. İkinci sırada 
ise 16,4 milyon abone ile jeffrees-
tar yer alırken, üçüncü sırada 15,1 
milyon takipçi ile Musas, dördün-
cü sırada 13,8 milyon ile Nikkie 
Tutorials, beşinci sıraya ise 11 mil-
yon ile Zoella yerleşti.

Medya takip kurumunun, sos-
yal medya ile alakalı basına yan-

sıyan haber adetlerini inceledi. 
Dijital basın arşivinden derlenen 
bilgilere göre bu yıl sosyal medya 
ile alakalı basına 92 bin 592 ha-
ber yansıdığı tespit edildi. Sade-
ce Youtube ile alakalı çıkan haber 
yansıması ise 15 bin 693 olarak 
gözlendi. Ülkemizde de Youtube 
üzerinden içerik üreticiliği oldukça 
yaygınken, güzellik/stil anlamında 
Danla Bilic, Duygu Özaslan, Merve 
Özkaynak gibi Youtuberların med-
yada da yer aldığı görüldü. •İHA

Red Bull, oyun severlere özel 
video paylaşım platformu kanalı 
Red Bull GamerSZon’u 18 Haziran 
itibarıyla oyun severlerle buluştur-
du.

Video paylaşım platformu ka-
nalı Red Bull GamerSZon, 18 Ha-
ziran tarihinde yayına başladı. 
İçeriği Türkiye’de çekilecek olan 
kanalda, oyun severlere hitap 
eden farklı programların yer ala-
cağı belirtildi. Yapılan açıklamaya 
göre; Orkun Işıtmak, Kıvanç Talu 
ve Irmak Kazuk’un sunumlarıyla 
gerçekleşecek programlar, farklı 
içerikleri ve konuklarıyla oyun se-
verlere cuma günleri saat 18.00’de 
sunulacak.

Oyun oynamayı zorlaştırmak 
için akla gelmeyecek şartların 
oluşturulduğu Play Hard, Orkun 
Işıtmak’ın sunumuyla oyun sever-
lerle buluşacak. Üç aşamadan olu-
şan K.O’da Kıvanç Talu, konukları-
nı hem oyun oynarken hem de özel 
hayatları hakkında konuşurken 
köşeye sıkıştırmak için çaba gös-
terecek. Spor ve televizyon dünya-
sının eğlenceli isimlerinden Irmak 
Kazuk, Insert Can’de konukları ile 
geçmişten bugüne oyun dünyası-
nın bilinen ve sevilen oyunlarında 
karşı karşıya gelirken ilk bölümün 
konuğu da son dönemin önemli 
CS:GO ve PUBG oyuncularından 
ve sosyal medya yüzlerinden Pqu-
een olacak. Ünlü konukların, oyun 
dünyasındaki favori karakterlerine 
dönüşme (cosplay) hayallerini ger-

çekleştiren ve Red Bull’un projele-
rinden Red Bull Shape Shifters’ta 
bu sürecin tüm aşamaları, Meh-
met Turgut’un gerçekleştirdiği çe-
kimlerin kamera arkası görüntüleri 
ve konuklarla yapılan röportajlar 
yer alacak. Wing My Room’da ise 
kendine ve yaptığı yayınlara güve-
nen oyun dünyasının yetenekleri, 
Türkiye’nin ünlü yayıncılarından 
danışmanlık alırken odaları da 
gerçek bir oyuncu odasına dö-
nüştürülecek. Oyun severler Tür-
kiye’deki oyun dünyasının gelişi-
mini, değişimini ve sektörle ilgili 
ticari detayları da What the Five 
ile ince noktasına kadar keşfede-
cekleri belirtildi.

Marka, 2021 yılı içerisinde Tür-
kiye’de birçok uluslararası e-spor 
finaline ev sahipliği yaptı. Reka-
betçi mobil oyun arenası ve Türki-
ye’nin iki şampiyonluk elde ettiği 
Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri 
Mart ayında Türkiye’de gerçekleş-
tirildi. Bu finallerde dünyanın takip 
edilen ve oynanan oyunlarından 
olan Hearthstone, Teamfight Tac-
tics ve PUBG MOBILE oyuncuları 
birbirleri ile mücadele etti.

Üniversiteler arası global Va-
lorant turnuvası Red Bull Campus 
Clutch için de Türkiye elemeleri 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştiril-
di. 80 üniversitede kurulan 5 kişilik 
takımlar, Valorant’ın İspanya’da 
gerçekleştirilecek dünya finalle-
rinde Türkiye’yi ve üniversitesini 
temsil etmek için yarıştı. •İHA

Pandemi sürecinde, kullanımı 
daha da yaygınlaşan teknoloji ürün-
leri satış rekorları kırdı. Online alış-
veriş platformunun raporuna göre 
2021 yılında geride bıraktığımız beş 
ay içerisinde teknoloji alanında en 
çok; tablet, akıllı bileklik ve hard-
disk satıldı.

Türkiye’de koronavirüs salgını 
tedbirleri kapsamında evden ça-
lışma ve uzaktan eğitimin öne çık-
masıyla tabletler başta olmak üzere 
teknoloji ürünlerine ve çalışma mo-
bilyalarına olan talep arttı.

Bir e-ticaret platformu 2021 yı-
lının ilk beş ayki satış verileri kap-
samında derlediği rapora göre, tek-
noloji alanında en çok satın alınan 3 
ürün; tablet, akıllı bileklik ve hard-
disk oldu.

En çok tablet, akıllı bileklik
ve harddisk satın alındı
2020 yılının son beş ayı ile 2021 

yılının ilk beş ayındaki satış verile-

rini kıyaslayan platformdan yapılan 
açıklamaya göre; tabletlerde yüzde 
50, harddisk ürünlerinde yüzde 93, 
cep telefonlarında yüzde 231 ve cep 
telefonu aksesuarlarında yüzde 631 
artış yaşandığı belirtildi. Ay bazın-
daki değerlendirmede ilgili ürünle-
rin en çok satış yapılan ayları ise; 
cep telefonları nisan, harddiskler 
mayıs, tabletler ve cep telefonu ak-
sesuarları mart ayında olduğu açık-
landı. Koronavirüs sürecinde satın 
alınan teknoloji cihazları arasında, 
ev tipi kahve makineleri de listede 
kendine önemli bir yer buldu. İş yer-
lerinin kademeli olarak kapanması 
ve evden çalışma sistemine dönül-
mesiyle genel olarak ev dışında kah-
ve tüketimi azalırken, evlerde olan 
tüketim ise arttı. Buna bağlı olarak 
kahve makinesi satışlarında yüzde 
15’lik artış yaşandığına dikkat çe-
kilirken satışların özellikle mayıs 
ayında olduğu açıklandı. •İHA
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Selçuklu Belediyesi tarafından pandemi döne-
minde evlerinde kalan çocuklara yönelik yaptığı 
yarışmaların ödülleri Selçuklu Kongre Merkezinde 
düzenlenen törenle verildi. Hayat Resim Defteri-
ne Sığar, İstikbalden İstiklale 10 Kıta Tek Ruh Şiir, 
Kur'an Öğreniyorum yarışması ve Babalar Gününe 
özel düzenlenen Benim Babam Bir Kahraman isim-
li etkinliğin sonucunda ödül almaya hak kazanan 
63 çocuğun ödülleri ailelerin de katıldığı törenle 
takdim edildi. Program Konya Çimento Güzel Sa-
natlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Türküler-
den oluşan konserle başladı.

"ÇOCUKLARIMIZIN KENDİLERİNİ
İYİ HİSSEDEBİLMELERİ İÇİN PEK ÇOK
ORGANİZASYONA İMZA ATTIK"
Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk-

lu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2020 
Mart ayından bu yana ülke olarak hakikaten zor-
lu bir dönemi yaşıyoruz. Bu süre zarfında çocuk-
larımız okullarına gidemediler, iş yerlerimizden 
kapalı kalanlar oldu, kurumlarımızda istediğimiz 
manada mesaimizi gerçekleştiremedik. Bu günde 
bu programı çok daha geniş kapsamlı yapmak is-
terdik ama tam manasıyla rahatlamayı tam sağ-
layamadığımız için çok da geciktirmeden bu ya-
rışmalarda netice elde etmiş yavrularımıza bir an 
önce hediyelerini sunalım istedik. Süreç içerisinde 
özellikle evlerinde kalan çocuklarımızın vakitlerini 
iyi bir şekilde geçirebilmeleri ve kendilerini daha 
iyi hissetmeleri için pek çok organizasyona imza 
attık. Online olarak da olsa çocuklarımızla, gençle-
rimizle bir arada olmanın yollarını aradık. Bu ma-
nada pek çok online organizasyon gerçekleştirdik 
ve çocuklarımız da büyük bir istekle bu organizas-
yonlarımıza katıldılar. Öncelikli olarak 'Hayat Eve 
Sığar' dedik ve çocuklarımızdan pandemi sürecin-
de duygularını düşüncelerini ifade etme anlamın-
da resimler istedik. İnanın o kadar güzel resimler 
ortaya çıktı ki sanki en ünlü ressamın elinden çık-
mış gibi güzel eserler ortaya çıktı. Bütün Hayat 
Eve Sığar resim yarışmasına katılan yarışmacıla-
rımıza teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki hepsi-
ne ödül verelim ama onlar için asıl ödül onların bu 
yarışmanın içinde olmaları. Cumhurbaşkanımızın 
2021 yılını Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı 
yılı olarak ilan etmesinden sonra biz de hemen bir 
program düzenledik ve bu program kapsamında 
yarışmalar düzenledik. Şiir yarışmamızı tamamla-
dık bugün de ödüllerini vereceğiz. Bu kapsamda 
yine devam eden farklı alanlarda yarışmalarımız 
var. Ramazan ayı içerisinde istedik ki çocukları-
mız Kur'anla buluşsunlar, Kur'an okusunlar istedik 
ve bu kapsamda Kur'an öğreniyorum yarışmasını 
düzenledik. Yine çok sayıda çocuğumuz bu yarış-
maya katıldı ve belki de çocuklarımız bu sayede 
Kur'an okumayı öğrendi. Kur'an öğreniyorum yarış-
masına da katılan tüm çocuklarımıza da teşekkür 
ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yarış-
maları yüz yüze yine kalabalık ortamlarda yaparız 
diye umut ediyorum. Tabi yarın Babalar Günü Ba-
balar Günüyle ilgili de kısa sürede bir program dü-
zenledik. Hem çocuklarımız için farklı bir etkinlik 
olsun hem de bütün babalarımızın Babalar Günü-
nü bu programda kutlayalım dedik. Bu kapsamda 
da 'Benim Babam Bir Kahraman' yarışması düzen-
ledik. Bu programa da kısa süre olmasına rağmen 
yine çok sayıda katılım oldu ve çocuklarımızdan 
çok güzel öyküler aldık.

Bu öyküleri jüri üyelerimiz değerlendirdi ve 
ödüle layık görülen çocuklarımızı belirlediler. Tabi 
Selçuklu Belediyesi olarak her zaman kültüre sa-
nata eğitime ve spora en büyük değeri vermek 
için gayret ediyoruz. Bu projelerimizde ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzün, İlçe Müftülüğümüzün, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, Kent Konseyi-
mizin, Gençlik Meclisimizin bize çok büyük katkı-
ları var. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. ” şeklinde konuştu.

PROTOKOLDEN SELÇUKLU
BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR
Müftülük olarak Selçuklu Belediyesi ile çok iyi 

ilişkileri olduklarını ifade eden Selçuklu İlçe Müf-
tüsü Nusret Karabiber, “Selçuklu Belediyesi hayır-
da yarışıyor, iyilikte yarışıyor, güzellikte yarışıyor. 
Hele ki Ramazan ayında böyle bir projenin icra 
edilmesi küçümsenecek bir şey değildir. Hepinizin 
huzurunda sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

Selçuklu Belediyesinin eğitime verdiği des-
tekle ön plana çıktığını belirten Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Şehrin imarı ile 
gönüllerin imarı bir arada yürütülmelidir. Bu an-
lamda Selçuklu Belediyemiz gerçekten uzun yıl-
lardır eğitime verdiği destekle ön planda. Gerek 
SEDEP gerekse proje destek projeleri kapsamında 
okullarımıza verdiği destek, kültür, sanat, edebi-
yat alanlarında çeşitli projelere verdiği destekle 
gerçekten şükranları hak ediyor.

Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini 
kullandı. Pandemi nedeniyle bu organizasyonlara 
hasret kaldıklarını ifade eden AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Dört ana baş-
lıkta Milli ve Manevi değerlerimizi kültür ve sanatı 
aile gibi kavramları ön plana çıkaran bu organi-
zasyonda tüm dereceye girenleri tebrik ediyorum. 
Ayrıca bu organizasyona destek olan herkese ve 
özellikle bu organizasyonu tertip eden Selçuklu 
Belediyemiz ve Başkanımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gür-
büz ise, “Sosyal Belediyeciliğin örneğini gösteren 
Selçuklu Belediyesi ve Başkanımıza teşekkür edi-
yorum. Bu tip programların devamının sağlanma-
sını beklediğimi söyleyerek herkese saygılarımı 
sunuyorum” şeklinde konuştu.

10 BİN KATILIM 63 ÖDÜL
Konuşmaların ardından düzenlenen 10 bin ka-

tılımın olduğu 4 farklı yarışmada dereceye giren 
63 öğrencinin ödülleri protokol tarafından takdim 
edildi. Hayat Resim Defterine Sığar yarışması 
sonucunda birincileri olan 12 kişiye fotoğraf ma-
kinesi, ikinci olan 12 kişiye tablet, üçüncü olan 
12 kişiye de akıllı saat hediye edildi. İstikbalden 
İstiklale 10 Kıta Tek Ruh isimli şiir yarışmasında 
birinci olan 4 kişiye ise dizüstü bilgisayar, ikinci 
olan 4 kişiye tablet, üçüncü olan 4 kişiye ise akıllı 
saat verildi. Kur'an Öğreniyorum yarışmasında ise 
birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, 
dördüncü ve beşinci olan yarışmacıların yanı sıra 
mansiyon ödülü kazanmaya hak kazanan yarışma-
cılara gram altın takdim edildi. Babalar gününe 
özel hazırlanan Benim Babam Bir Kahraman isimli 
etkinliğin sonucunda ise beş kişiye bisiklet, beş 
kişiye de tablet hediyesi takdim edildi. Program 
toplu fotoğraf çekimi ve Resim yarışmasında ödüle 
layık görülen resimlerin sergilenmesi ile sona erdi.

Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Gürbüz, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü 
Nusret Karabiber, AK Parti Selçuklu İlçe Başka-
nı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Meclis 
Üyeleri ve ödül almaya hak kazanan çocukların ai-
leleri katıldı. •İHA

Selçuklu Belediyesinin düzenlediği 4
yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

Sufisinema Günlerinde senaryo destek yarışması ödülü sahibini buldu

KÜLTÜR/SANAT

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafın-
dan Sufisinema Günleri kapsamında düzenlenen 
2. Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarış-
ması'nda ödül sahibini buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 
Sufi Sinema Günleri kapsamında yapılan 2. Uzun 
Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışması 
sonuçlandı. 20 Ocak 2021 - 30 Nisan 2021 tarih-
leri arasında yapılan yarışmaya toplam 19 katılım 
gerçekleşti. “Karga” rumuzu ile yarışmaya katılan 
Mehmet Akif Güler'e ait “Cenneti Aramak” adlı 
eser, 2. Tasavvuf Konulu uzun Metraj Sinema Se-
naryosu destek ödülüne layık görüldü.

Düzenlenen ödül programında konuşan İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 2020 ve 
2021 yıllarında Covid-19 nedeniyle ancak Sufisi-
nema Günleri kapsamında, Sufisinema 2. Uzun 
Metraj Sinema Filmi Senaryo Destek Yarışması-
nı düzenlediklerini söyledi. Sinemanın başlangıç 

noktası olan filmin içeriğini oluşturan fikrin, fes-
tivalin ana omurgasını oluşturduğunu ifade eden 
Abdüssettar Yarar, “Festivalimizin ismini taşıyan 
sufi sinema film içeriklerinin, fikri belli bir bakış 
açısına göre senaryolaştıran sinema emektarları-
nın desteklenmesi amaçlanmaktadır. En iyi yönet-
menin, en iyi yapımcının, en iyi görüntü yönetme-
nin seçildiği festivallerden farklı olarak senaristin 

bakış açısını ödüllendirme yoluna gitmekteyiz ve 
özellikle teknolojik gelişmelerin çağ atladığı gü-
nümüzde asıl değerin öz ve anlam olduğunu tüm 
dünyaya anlatma çabası ile Sufisinema Günleri 2. 
Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması'nı 
geçtiğimiz günlerde tamamladık. 2. Ulusal Uzun 
Metraj Film Senaryo Yarışmasına 20 Ocak 2021 - 30 
Nisan 2021 tarihleri arasında 12 müracaat yapıldı. 
2020 yılında Covid-19 nedeniyle yapılamayıp, 2021 
yılına kaydırılan 7 müracaat ile birlikte toplam 19 
senaryo yazma yarışması müracaatı oldu. ‘Karga' 
rumuzu ile yarışmaya katılan Mehmet Akif Güler'e 
ait ‘Cenneti Aramak' adlı eser, 2. Sufisinema Gün-
leri Tasavvuf Konulu Uzun Metraj Sinema Senaryo-
su destek ödülüne layık görüldü ve senaryoya 30 
bin Türk Lirası teşvik ödülü verildi” ifadelerini kul-
landı. Konuşmaların ardından yarışmacıya ödülü 
programa katılan protokol mensupları tarafından 
verildi. •İHA
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Konya Büyükşehir Zabıtasına
Engelli Hakları Eğitimi

Selçuklu’ya yeni hafızlık 
merkezi daha kazandırıldı

KÜLTÜR/SANAT

Meram Millet Bahçesi çevre 
müfettişlerini ağırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından organize edilen 
‘Çevre Müfettişleri Buluşuyor’ 
etkinlikleri kapsamında çocuk-
lar, Meram Millet Bahçesi’nde 

doyasıya eğlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından orga-
nize edilen ‘Çevre Müfettişleri Buluşuyor' etkin-
likleri kapsamında çocuklar, Meram Millet Bahçe-
si'nde doyasıya eğlendi. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Bakan Murat Kurum öncülüğünde 
hayata geçirilen etkinliklerin önemine dikkat çe-
kerek, “Çocuklarımıza doğa ve çevre bilincinin 
aşılanması amacıyla düzenlenen organizasyona 
ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 
talimatıyla, çevre hassasiyetinin oluşturulması 
ve farkındalığının artırılması amacıyla düzenle-
nen "Çevre Müfettişleri Buluşuyor" etkinliği renkli 
görüntülere sahne oldu. Meram Dutlu Millet Bah-
çesi'nde düzenlenen doğa etkinliğine Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre ve Şehirclik 
İl Müdürü Hülya Şevik ile çok sayıda çocuk ve ai-
leleri katıldı. Doğa etkinliklikleri kapsamında ço-
cuklara çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan 
yarışmalar düzenlenerek hediyeler verildi. Millet 
Bahçesi'nde oluşturulan oyun alanlarında doyası-
ya eğlenen çocuklar maskotlarla fotoğraf çektir-
meyi de ihmal etmedi.

“DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN
ASLİ GÖREVİ OLMALI”
Çocuklara doğa bilinci ve sevgisinin küçük 

yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayan Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İnsanımı-
zın bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi 
hiç şüphesiz ki doğanın insanlara değil, insanlığın 
doğaya ihtiyacı olmasıdır. Doğayı korumak küçü-
ğünden büyüğüne hepimizin asli görevi olmalı. 
Bu noktada hepimize bir takım görevler düşüyor. 
Çevremize sahip çıkarak ve onun bizden sonrası 
için de önemli bir yaşamsal döngü olduğunu bile-
rek çevre kirliliğine yol açabilecek davranışlardan 
uzak durmak gerekiyor” dedi.

“HEPİMİZ BİRER ÇEVRE MÜFETTİŞİYİZ”
Başkan Kavuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum öncülüğünde başlatılan etkinliklerin, 
doğa için önemine dikkat çekerken, “Hepimiz bi-
rer çevre müfettişiyiz. Bu tür etkinlikler doğa bi-

lincinin daha da artmasına katkı sağlıyor. Meram 
Belediyesi olarak çocuklarımızı ve ailelerini misafir 
etmekten mutluluk duyduk. Yeşil Meram'ın yöne-
ticileri olarak her daim doğa ve çevre konulu et-
kinliklerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

“EL ELE VEREREK DOĞAMIZA
SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Çevre ve Şehirclik İl Müdürü Hülya Şevik ise, 

çevre ve doğa bilincinin tüm insanlık için önemli 
olduğunu belirterek, “Hepimizin yaşam alanımız 
olan doğamızı korumaya yönelik çaba sarfetmesi 
gerekiyor. Bu doğa bizim. Çocuklarımızla, yetiş-
kinlerimizle el ele vererek sahip çıkmalıyız. Bura-
dan yola çıkarak doğa etkinliğimiz ile çocuklarımı-
za dokunmayı amaçladık” dedi. •İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi'nde göreve yeni 
başlayan zabıta personeline yö-
nelik “Engelli Hakları Eğitimi” 
gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Toplantı Salonu'nda dü-
zenlenen eğitimde Görmeyenle-
ri Koruma Derneği Konya Şube 
Başkanı Veli Özağan, göreve yeni 
başlayan zabıta personeline; en-
gelli bireylerle nasıl daha iyi ile-
tişim kurulabileceği, engellilerin 
toplumda karşılaştığı sorunların 
çözümü hakkında nelerin yapıla-
bileceği ve toplumun bu konuda 
nasıl daha duyarlı hale getirile-

bileceği gibi konularda bilgiler 
verdi.

Eğitim kapsamında ayrıca 
engelli bireylere refakat etme, 
trafikte karşıdan karşıya geçişler 
ve beyaz bastonun trafikteki rolü 
gibi konular da zabıta personeli-
ne uygulamalı olarak anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanı Yavuz Kızılas-
lan, Büyükşehir Zabıtası olarak 
engelli vatandaşlara her konuda 
yardımcı olabilmek için çalışma-
lar yürüttüklerini belirterek, des-
teklerinden dolayı Konya Görme-
yenleri Koruma Derneği Başkanı 
Veli Özağan'a teşekkür etti. •İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’nde gö-
reve yeni başlayan zabıta personeline yönelik engelli 

bireylerle daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla 
“Engelli Hakları Eğitimi” düzenlendi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe 
Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayır-
severlerin desteği ile yapımına baş-
lanan İkra'r Hafızlık Merkezi dualarla 
açıldı. Buhara Mahallesi'nde 3 bin 600 
metrekare alanda yer alan merkez 24 
derslik ve 300 öğrenci kapasitesinden 
oluşuyor. Geleceğin donanımlı nesil-
lerinin yetişmesine katkı sağlayacak 
merkezde yemekhaneler, yatakhane-
ler, cami, açık ve kapalı spor salonları, 
akıl zeka oyunları, teknoloji ve tasa-
rım odaları yer alıyor. Programın açılış 
konuşmasını yapan Selçuklu İlçe Müf-
tüsü Nusret Karabiber, İkra'r Hafızlık 
Merkezinin bugün itibariyle 200 öğ-
renci ile eğitme başladığını, hedefin 
günlük 500 talebeyi burada okutmak 
olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı da Konya'nın birlik ve 
beraberliğin nimetlerini her alanda 
yaşadığını belirterek, “Açılışını yapa-
cağımız İkra'r Hafızlık Merkezi de bu 
birliğin beraberliğin bereketi ve bize 
olan nimeti. Bu güzel eserin kazan-
dırılmasında emeği geçen herkese 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu 
Belediyesi olarak eğitime her fırsat-
ta destek vermeye devam ediyoruz. 

Konya'mızda her işte olduğu gibi eği-
tim alanında tüm Türkiye'ye önderlik 
yapıyoruz. İkra'r Hafızlık Merkezimiz-
le birlikte inşallah hafızlık merkez-
lerimiz ve Kur'an Kurslarımız da tüm 
Türkiye'ye örnek niteliğinde eğitim 
yuvaları olarak ortaya çıkmış olacak” 
ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan hafızlık bina-
sı ile ilgili bilgiler veren Konya İl Müf-
tüsü Doç. Dr. Ali Öge ise “Açılışımız-
da 200 öğrencimize ders verecek olan 
binamızda sınıflarımıza hem dini an-
lamda hem akademik anlamda önde 
gelen şahsiyetlerin isimlerini verdik. 
Bu sayede çocuklarımız eğitim alır-
ken aynı zamanda hayal dünyalarının 
ve vizyonlarının yüksek seviyelere 
ulaşması hedeflenmiştir" dedi.

Konya'ya yakışır bir açılış için bu-
lunmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı da "Gurur kaynağı-
mız olan evlatlarımız hem akademik 
anlamda hem de dini anlamda kendi-
lerini yetiştirecekler” dedi.

Konuşmaların ardından İkra'r Ha-
fızlık Merkezi dualarla eğitme açıldı. 
Açılışın ardından protokol üyeleri 
merkezi gezdi. •İHA
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Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Konyaspor’un 
100. yılında altyapısıyla, tesis-
leriyle, 42 bin kişilik stadyu-
muyla örnek bir kulüp olmasını 
istediklerini söyledi.

Bakan Murat Kurum bir ta-
kım ziyaretler için geldiği Kon-
ya’da, Kayacık Tesisleri’nde 
Konyaspor kulübüne ziyarette 
bulundu. Kulüp Başkaı Fatih 
Özgökçen ve yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya gelen Ba-
kan Murat Kurum burada açıklamalar yaptı. 
5 Haziran’da Konyaspor’un kongresinin oldu-
ğunu ve Fatih Özgökçen’in başkanlığa seçil-
diğini hatırlatan Murat Kurum, “Hem Fatih 
başkanımızı hem yönetimimizi tebrik ediyor, 
muvaffakiyetler diliyorum. Tabii Konyamız 
hem bölgesi için hem ülkemiz için çok önem-
li illerimizden bir tanesi. Konyasporumuz da 
bizim en önemli değerimiz, en önemli varlığı-
mız. Aslında Anadolu için çok önemli bir de-
ğerimiz. 99 yıldır ülke sporuna hizmet veren, 
başarıdan başarıya koşmuş bir takımımız” 
dedi.

Konyaspor’un 100. yılında altyapısıyla, 
tesisleriyle, 42 bin kişilik stadyumuyla örnek 
bir kulüp olmasını istediklerini belirten Ba-
kan Kurum, “Yerli futbolcularımızın yetiştiği, 
ülkemize, milli takımımıza hizmet verdiği ve 
başarıyı bu noktada en üst seviyeye çekecek 
bir kulüp olsun. Tabii maalesef futbol kulüp-
lerini işletmek ve bu başarıyı sağlayabilmek 
ancak altyapıyla mümkün oluyor, ancak ken-
di kendine yeten bir kulüp olmakla olabiliyor. 
Bu yılsonu bitmeden alt yapı tesislerimizi 
buraya taşıyacağız ve burada tüm yaş grup-

larına hitap eden bu tesiste 
futbolcularımız yetişecek. Bu-
rada yetişmiş futbolcularımız 
Konyaspor’umuza, ülke spo-
runa hizmet edecek. Buradan 
milli takıma 1-2 tane değil, 
3-4-5 tane futbolcu verebile-
ceğimiz ve altyapı tesisleriyle 
örnek, 3-4 yaşında alınıp 17-
18 yaşında ülke sporuna katkı 
sağlayacak sporcular yetişsin 
istiyoruz. Bunu ilk önce futbol-
la başlatacağız, akabinde tüm 

branşlarda liderliğe, ilk 5’e oynayabilecek ve 
devamında da inşallah Bursaporumuz gibi, 
Başakşehirimiz gibi şampiyonluğa oynayabi-
lecek bir takım olsun istiyoruz. Konyaspor’un, 
Konya’nın bu potansiyeli var. Burada inşallah 
birlik, beraberlik ruhu içinde bu başarıları ya-
kalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurum, Konya sevdalısı bir bakan olarak 
ellerinden gelen her şeyi Konyaspor’a yap-
maya devam edeceklerini kaydederek, “Bunu 
birlikte yapabiliriz. Konyaspor, bizim yavru-
muz. Onu büyüteceğiz, onu başarıdan başa-
rıya hep birlikte koşturacağız. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da hep adından 
başarılarla bahsedeceğimiz bir kulüp olsun 
istiyoruz. Bunu da inşallah hep birlikte, birlik, 
beraberlik ruhunu en üst seviyeye çıkararak 
yapabiliriz. Bugüne kadar Konyasporumuza 
hizmet etmiş tüm teknik adamlarımıza, fut-
bolcularımıza ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

Program sonunda Konyaspor Başkanı Fa-
tih Özgökçen tarafından Bakan Kurum’a is-
minin yazılı olduğu Konyaspor’un yeni sezon 
forması hediye edildi. •SPOR SERVİSİ

KONYASPOR SEZONU AÇTI

www.konyatabela.com.tr | 0332 409 83 40

Siz koltuğunuzda oturun,
BİZ ÇÖZÜM ÜRETELİM

Bakan Kurum: “Konyaspor’un 100. yılında
ÖRNEK BİR KULÜP OLMASINI İSTİYORUZ”

Konyaspor’da 4 imza birden

Konyaspor’da 2021-2022
sezonu loca satışları başladı

Konyaspor’da 2021-2022 sezonunun hazırlıkları 
Kayacık Tesislerinde başladı.

Konyaspor Başkanı 
Fatih Özgökçen 

tarafından Bakan 
Kurum’a isminin 

yazılı olduğu 
Konyaspor’un yeni 

sezon forması 
hediye edildi.

Konyaspor'da futbolcular Salı günü Kayacık Tesislerin-
de bir araya geldi. İlk antrenman öncesi Konyaspor Başkanı 
Fatih Özgökçen ile Teknik Direktör İlhan Palut futbolcularla 
saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. İdman öncesi Kon-
yaspor yönetimi, teknik kadro ve futbolcular hatıra fotoğrafı 
çektirdi. •SPOR SERVİSİ

Konyaspor iç transferde Alper Uludağ ve Eray Bir-
niçan ile yeniden anlaşırken, Altınordu’dan Oğulcan 
Ülgün ve 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal’a söz-
leşme imzaladı. Konyaspor’da iç ve dış transferde 4 
imza birden atıldı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın 
Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde, Alper 
Uludağ, Eray Birniçan, Ekrem Kayılıbal ve Oğulcan Ül-
gün kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleş-
meleri imzaladı. Alper Uludağ ile 1, Eray Birniçan’la 1, 
Ekrem Kayılıbal’la 2 ve Oğulcan Ülgün ile 3 yıllık an-
laşmaya varıldı. 1922 Konyaspor’dan transfer edilen 21 
yaşındaki Ekrem Kayılıbal, sağ kanat ve forvet mevki-
inde forma terletecek. Altınordu’dan transfer Oğulcan 
Ülgün ise orta saha ve ön liberoda görev yapacak. Ge-
çen sezon Altınordu’da 28 maça çıkan ve 2 gol 1 asistle 
oynayan 23 yaşındaki milli futbolcu Ülgün takımda 35, 
Ekrem Kayılıbal 99, Eray Birniçan 34 ve Alper Uludağ 
ise 25 numaralı formaları giyecek. •SPOR SERVİSİ

Konyaspor'un Süper Lig 2021-2022 Futbol Sezo-
nu’nda oynayacağı iç saha maçları için loca satış dö-
nemi başladı.

İttifak Holding Konyaspor’dan yapılan yapılan 
açıklamada iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda batı ve 
doğu tribünlerinde bulunan localarımızın genel satış-
larına başlanılmıştır denildi.

Detaylı bilgi için: 
Tel: 0 552 791 19 22 • SPOR SERVİSİ


