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Konya Büyükşehir Belediyesi Konya 
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Kapsül Teknoloji Platformu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
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düzenlenen Genç Dostu Şehirler 

Kongre ve Sergisi’nde “Genç 
Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü”ne 
layık görüldü. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay ödülü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Konya Şeker ayçiçeği fiyatını
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Konya’da tır ile hafif ticari
araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Baba ve 
kızını

öldürdü,
daha sonra
intihar etti

Köprüden 
düşen 
genç 

hayatını 
kaybetti

Konya’da narkotik polisinin 1 hafta içerisinde yaptığı denetim-
lerde, kent merkezine getirilip satışının yapılması planlanan ve 

değeri 400 bin tl olan 162 adet peçeteye emdirilmiş sentetik 
kannabinoid maddesi ele geçirildi.
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Konya’da 400 bin lira değerinde peçeteye
emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Konya’da narkotik polisinin gerçekleştirdiği 
çalışmalarda, piyasa değeri 400 bin TL olan 162 
adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid 
maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
23-30 Ağustos tarihleri arasında sokak satıcıları-
na, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti 
yapan veya nakledenlere yönelik çalışmalar ger-
çekleştirdi.

Ereğli, Seydişehir ve Akşehir Narkotik Suç-
larla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile birlikte 
Meram, Selçuklu, Karatay, Ereğli, Seydişehir ve 
Akşehir ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 

kent merkezine getirilip satılacağı öğ-
renilen 400 bin TL değerindeki 162 adet 
peçeteye emdirilmiş sentetik kannabi-
noid maddesi ile birlikte 111 gram eroin 
maddesi, 170 gram sentetik kannabi-
noid maddesi, 87 adet uyuşturucu hap, 
bin 124 gram esrar maddesi, 3,8 gram 
metamfetamin ve 17,6 gram kokain ele 
geçirildi. Bu suçlarla ilgili 35 şahsa iş-
lem yapılırken, 6 şüpheli sevk edildiği 
mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, haklarında uyuşturucu veya uya-
rıcı madde ticareti yapmak suçundan 22 yıl kesin-
leşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 4 yıl kesinleşmiş 

hapis cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 12 
şahıs da yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim 
edildi. •İHA

Konya’da amonyum nitrat 
yüklü tır ile hafif ticari aracın 
çarpışması sonucu 6 kişi haya-
tını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında 
Konya Aksaray Karayolunun 
60. kilometresi Karatay ilçesi 
Kızören Mahallesinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Konya’dan Aksaray istikameti-
ne seyir halinde olan İsmail Yıl-
maz (48) idaresindeki 43 AAC 

671 plakalı tır, kontrolden 
çıkarak karşı şeride geçip 
Hacı Ocak yönetimindeki 
38 AFA 498 plakalı Ford 
marka hafif ticari araçla 
çarpıştı. Kazada, kamyo-
net sürücüsü Hacı Ocak, 
araçta bulunan Fatma, 
Mesut, Asude ve Fatih 
Ocak ile Feyzanur Kaba 
hayatını kaybetti, Nisa-
nur Ocak ve tır sürücüsü 

İsmail Yılmaz yaralandı. Kaza-
da devrilen tırda yüklü bulunan 
amonyum nitrat da yola dökül-
dü. Kaza ihbarı üzerine olay 
yerine polis, sağlık, jandarma, 
itfaiye ve karayolları ekipleri 
sevk edildi. Kazada yaralanan 2 
kişi ambulanslarla Konya Şehir 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. •İHA

Konya’nın Ilgın ilçesinde bir kişi, 
tartıştığı baba ve kızını tabancayla vu-
rarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Konya’nın 
Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mustafa D. henüz belirlenemeyen 
bir nedenle Yusuf Güler ve kızı Sema 
Nur Saraç ile evlerinde tartışmaya baş-
ladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi-
nin ardından Mustafa D., yanında bu-
lunan tabancayla Yusuf Güler ve kızı 
Sema Nur Saraç’ı vurdu. Mustafa D. 
daha sonra tabancayla kendi kafasına 
ateş ederek intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihba-
rı üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa 
D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği 
belirlendi. Olayda ağır yaralanan Yusuf 
Güler ile kızı Sema Nur Saraç ilk mü-
dahalenin ardından ambulansla Ilgın 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba ve 
kızı burada yapılan tüm müdahalele-
re rağmen hayatını kaybetti. Mustafa 
D.’nin cesedi otopsi için Ilgın Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
•İHA

Konya’nın Ereğli ilçesinde üst geçit köprüsünden dü-
şen 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Türbe Ma-
hallesi Türbe Caddesi’nde bulunan Kenan Akpınar Alt 
Geçit köprüsünde meydana geldi. İddialara göre Sercan 
B. (25) köprü üzerinde dengesinin kaybetmesi sonucu 
beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üze-
rine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-
dından yaralı Sercan B., ambulansla Ereğli Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer taraftan 
Sercan B.’nin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin 
ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. •İHA
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Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden
gencin tedavisi sürüyor

Konya’da 55 yaşındaki işçi iş
yerindeki yatağında ölü bulundu

Çalıştığı iş yerinden 4 milyon 
liralık alüminyum kalıp çaldı

Konya’da 29 bin 600
adet gümrük kaçağı

makaron ele geçirildi

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulu-
nan 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Kazada yaralı 
olarak kurtulan sürücünün ise hastanedeki teda-
visi sürüyor.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 04.30 sırala-
rında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Cadde-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meh-
met D. idaresindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu önce refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı 
daha sonra karşı şeride takla atarak durabildi. Ka-
zayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 
çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edil-
di. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada 
Narter Kuyucu (22), Hasan Yazar (21), Aybüke Ece 
Işık’ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün
kolu tekrar kesildi
Kazada ağır yaralı olarak kurtulan sürücü 

Mehmet D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin 
ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak te-
davi altına alındı.

Burada ilk müdahalenin ardından Mehmet D., 
ameliyata alınarak kazada kopan kolu 5 saatlik 
ameliyat sonrası yerine dikildi. Ameliyat sonrası 
vücuda uyum sağlamayan kol, yeniden kesildi. 
Ayrıca Mehmet D.’nin kaburgalarında büyük öl-
çüde kırık olduğu, beyin kanaması geçirdiği öğre-
nildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet D.’nin yoğun 
bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Kazanın yaşandığı akşam hayatını kaybeden 
3 üniversite öğrencisi genç ile kazada ağır yaralı 
olarak kurtulan Mehmet D.’nin akşam saatlerin-
de bir araya gelmek için plan yaptıkları, bir araya 
geldikten sonra eve dönmek için yola çıktıkları öğ-
renildi. Diğer taraftan Narter Kuyucu’nun Yedite-
pe Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümü, Hasan 
Yazar’ın Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebi-
yatı bölümü öğrencisi olduğu, Aybüke Ece Işık’ın 
ise üniversite sınavına girdiği ve tercih sonuçlarını 
beklediği kaydedildi. •İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde 55 yaşın-
daki bir işçi, dinlenmek için uzandığı 
yatağında iş arkadaşları tarafından 
ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Katır 
Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sa-
nayi Sitesinde mobilya atölyesinde 
çalışan Kader Alptuğ (55), dinlenmek 
için iş yerinde bulunan yatağında 
uyudu. İş arkadaşları tarafından yak-
laşık 2 saat sonra uyandırılmak iste-
nen Kader Alptuğ’un, kaldırılamama-
sı üzerine ambulansa haber verildi. 
Olay yerine sevk edilen sağlık görev-
lilerinin yaptığı kontrolde Kader Alp-
tuğ’un hayatını kaybettiği belirlendi. 

Şahsın ölümünün şüpheli bulunması 
üzerine polise haber verildi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri ve Cumhuri-
yet Savcısı iş yerinde incelemelerde 
bulundu. Cihanbeyli ilçesinden gelen 
Olay Yeri İnceleme ekibi de, iş yerin-
de incelemelerde bulundu. Polisin 
yaptığı incelemelerin ardından Kader 
Alptuğ’un cenazesi otopsi yapılmak 
üzere Ankara Adli Tıp kurumuna gön-
derildi.

İş yerinde çalışan diğer işçilerin 
ifadesine göre, Kader Alptuğ’un daha 
önce mide ameliyatı geçirdiği ve bir 
süredir yemek yemediği öne sürüldü. 
•İHA

Konya’da çalıştığı iş yerinden 
kanalizasyon borusu üretiminde 
kullanılan 4 milyon TL değerinde 
7 adet alüminyum kalıp ile 4 adet 
yardımcı ekipman çalan şahıs 
yakalandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi 
Büyük Kayacık Mahallesi Orga-
nize Sanayi Sitesi’nde bulunan 
bir iş yerinde meydana geldi. 
İddiaya göre iş yerinin güvenlik 
müdürü R.M., kanalizasyon bo-
rusu üretiminde kullanılan 4 mil-
yon lira değerindeki 7 adet alü-
minyum kalıp ile 4 adet yardımcı 
ekipmanı çekiciye yükleyerek 
çaldı. Hırsızlık olayının ardından 
Selçuklu İlçe Emniyet Müdür-

lüğü ekipleri çalışma başlattı. 
Güvenlik kamerası görüntülerini 
inceleyen ekipler, olayda kulla-
nılan çekici aracın R.M.’ye ait 
olduğunu belirledi. Yakalanarak 
gözaltına alınan şüpheli, maddi 
durumunun yetersiz olmasından 
dolayı olayı gerçekleştirdiğini 
söyledi.

Çalınan malzemeler Karatay 
ilçesindeki Hurdacılar Sitesi’ne 
yakın bölgede bulunarak iş yeri 
sahibine teslim edildi. Olay ta-
rihinde iş yerinde çalışan 2 gü-
venlik görevlisinin de gözaltına 
alınarak, haklarında gerekli adli 
işlemlerin başlatıldığı bildirildi. 
•İHA

Konya’da polisin düzenlediği operas-
yonlarda, 29 bin 600 adet gümrük kaçağı 
makaron, bin 250 paket sahte bandrollü 
sigara ve makarona basılmış tütün ile 40 
kilogram kaçak nargile tütünü ele geçiril-
di. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Em-
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdür-
lüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının 
önlenmesi, haksız kazancın engellemesi 
ve halk sağlığının korunmasına yönelik 

çalışmalarına devam ediyor. KOM ekip-
leri, sahte bandrollü alkollü içki ve tütün 
mamülleri kaçakçılığına yönelik operas-
yon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, 29 
bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 
bin 250 paket sahte bandrollü sigara ve 
makarona basılmış tütün ile 40 kilogram 
gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçiri-
lerek el konuldu. Yaklaşık 28 bin TL ver-
gi kaybı önlenirken, olaylarla ilgili 2 kişi 
gözaltına alınarak haklarında adli işlem 
başlatıldığı bildirildi. •İHA
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Konya Şeker ayçiçeği fiyatını
açıklayarak alıma başladı

Konya Şeker, hasadı başlayan 
ayçiçeği taban fiyatlarını açıkladı 
ve alıma başladı. PANKOBİRLİK 

Genel Başkanı Recep Konuk, 
“Belirsizlikler üreticiyi zorlamasın 

diye alımları başlatıyor, günlük 
değişken avans fiyat uygulaması 
ile üreticimizin emeğini korumak 

için çift sigortalı bir fiyatlama 
politikası uyguluyoruz” dedi.
Ayçiçeği hasadının başlamasına rağmen he-

nüz ülke genelinde özellikle ithal ürün fiyatlarında-
ki belirsizlik nedeniyle piyasanın oluşmaması ve 
ürün alım satımının sınırlı miktarda kalması üze-
rine harekete geçen Konya Şeker, ayçiçeği avans 
fiyatlarını açıklayarak ayçiçeği alımına başladı. 
Konya Şeker yetkilileri bu sene ayçiçeği alımların-
da avans fiyat uygulanacağını ve avans fiyatın da 
piyasadaki gelişmelere göre günlük olarak belirle-
neceğini duyurdu. Konya Şeker’den yapılan açık-
lamaya göre, Taşpınar, Oğuzeli, Yarma, Hotamış, 
Kolukısa, İsmil ve Çumra olmak üzere 8 kantar ile 
Altınekin Hamyağ Fabrikasında ve Evlik Lisanslı 
Depoların Çumra, İsmil, Karapınar şubelerinde bu-
gün başlayan ayçiçeği alımlarında 30.08.2021 ta-
rihinde uygulanacak günlük avans fiyatlar 44 yağ 
ve 8 nem oranındaki ayçiçeği için 5 bin 368 TL/ton, 
45 yağ ve 8 nem ayçiçeği için 5 bin 450 TL/ton, 50 
yağ ayçiçeği için 5 bin 859 TL/ton olarak belirlen-
di. Üreticisine peşin ve vadeli ödeme seçenekleri 
de sunan Konya Şeker, peşin ödeme seçeneğinde 
ürün bedelinin yüzde 30’unu teslimde öderken, 
bakiyesini 45 gün içinde üreticinin hesabına ya-
tıracak. Üreticiye 120 güne kadar vade seçeneği 
sunan Konya Şeker, ödeme tercihini bu seçenek-
ten yana kullanan üreticiye ise ton başına 204,38 
TL vade farkı ödemesi yapacak. Ayçiçeğini 60 gün 
vade seçeneği ile Konya Şeker’e teslim edecek 
olan üreticiler ton başına 40,88 TL vade farkı alır-
ken, 90 gün vadeli ödemede ton başına vade farkı 
ödemesi 122,63 TL olacak. Konya Şeker yetkilileri-
nin ayçiçeği alımı ile ilgili açıklamalarını değerlen-
diren 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletve-
kili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
bu sene ayçiçeğinin hasat zamanının geldiğini be-
lirterek, “Ürün tarlada beklemez. Beklerse, kurur, 
taneler dökülmeye başlar, fire oranı artar. Hasat 
başladı ancak belirsizlikler sona ermedi. 2 yıldır 
devam eden pandemi nedeniyle uluslararası ti-
caretteki sınırlamaların devam edip etmeyeceği, 
yeni sınırlamaların gelip gelmeyeceği, ayçiçeği 
ithalat tebliğinde değişiklik olup olmayacağı gibi 
hususlarda belirsizlikler sona ermedi. Belirsizlikler 
üreticiyi zorlamasın diye alımları başlatıyor, gün-
lük değişken avans fiyat uygulaması ile üreticimi-
zin emeğini korumak için çift sigortalı bir fiyatla-
ma politikası uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya Şeker, günlük değişken
avans fiyat uygulayacak”
Konya Şeker’in bu sene 10. kez ayçiçeği alı-

mı yapacağını dile getiren Başkan Recep Konuk, 
“Ayçiçeği piyasası pancar ya da buğday piyasası 
gibi ülkemizin kendi iç dinamiklerince belirlenen 
bir piyasa değil. Bunun sebebi ülkemizin yağlı to-
humlarda net ithalatçı konumunda olması. İç piya-
sada fiyatlar oluşurken ya da belirlenirken birçok 
etmen var. İthal ürüne gümrük vergisi uygulanıp 
uygulanmayacağı, ithal ürünün uluslararası pi-
yasalarda oluşan fiyatı, döviz kurunun seviyesi 
bunların hepsi maalesef içerideki fiyatı etkiliyor. 
Bu fiyatlar çiftçinin ürettiği ayçiçeğini alıp işleyen 
işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kalma-
ması açısından önemli. Bu işletmeler haksız reka-
bet yüzünden zor durumda kalmayacak ki sadece 
bir sene değil onlarca yıl ayçiçeği ürettirmeye de-
vam edebilsin. Bu çerçevede her senenin şartları 
ayçiçeği piyasaları oluşurken fiyatlama politika-
sının da o şartlara uygun belirlenmesini zorunlu 
kılıyor. Mesela dövizin stabil olduğu, referans fiyat 

uygulaması ile 1 yıl boyunca ithal ürüne uygulana-
cak gümrük vergisinin hasat öncesi ilan edildiği 
yıllarda Konya Şeker üreticisine net alım fiyatlarını 
açıkladı. Ancak belirsizliğin olduğu yıllarda hem 
üreticinin alın terinin korunması hem de üreticinin 
işletmesinin yıkıcı bir yıl geçirmemesi için avans 
fiyat uygulamasına gitti. Bu sene de o yıllardan 
biri ve bu senenin bir özelliği daha var, değişken 
bir piyasa ile karşı karşıyayız. O nedenle Konya 
Şeker daha önce yaptığı avans fiyat uygulaması-
na bu yıla uygun yeni bir uygulama daha ekledi 
ve günlük değişken avans fiyat uygulayacak. Yani 
avans fiyatları da günlük piyasa değişimlerini ta-
kip ederek güncelleyecek. 9 senedir ayçiçeği üreti-
mini büyüterek üretirken kazanan üretici, her sene 
olduğu gibi bu sene de günlük değişken avans fi-
yatla hasatta da kazanacak” şeklinde konuştu.

“Konya çiftçisi ne pancarda ne
ayçiçeğinde kaybetmedi,
kaybetmesine müsaade etmedik”
Konya çiftçisinin ayçiçeğini çok sevdiğini bil-

diklerini anlatan Başkan Konuk, “Üretici bir ürü-
nü niye sever? Kazanırsa sever. 2012’de ham yağ 
fabrikamızın ilk alımını yaptığı sene Konya Şeker, 
ayçiçeği alım fiyatını bin 400 TL/ton olarak açık-
lamıştı. Bugün Konya Şeker’in açıkladığı fiyat o 
günkü fiyatın yüzde 360 üzerinde bir fiyattır. Biz 
hepimiz üreticiyiz ve biliyoruz, ürettiğimiz hiçbir 
ürünün fiyatı 10 yılda ayçiçeği kadar artmadı. Üre-
ticinin ürettiği ayçiçeğinden üretilen yağın fiyatı 
da bu artışın çok gerisinde kaldı. Mesela 2012 so-
nunda rafine ayçiçeği yağının fiyatı 6 liranın biraz 
üzerindeydi, bugün bizim raf fiyatımız 15 liranın 
biraz üzerinde yani ayçiçeği yağı fiyatındaki artış 
yüzde 150’lerde kalmasına rağmen ayçiçeği alım 
fiyatımız yüzde 360 civarında oldu. Benzer durum 
ham yağ içinde geçerlidir. Şeker için de geçerlidir. 
Mesela kristal şekerin fiyatı 10 sene de sadece 
yüzde 96 arttı. Buna rağmen Konya çiftçisi ne pan-
carda ne ayçiçeğinde kaybetmedi, kaybetmesine 
müsaade etmedik. Ham yağ fabrikasını kurarak 
geliştirdiğimiz ve büyüttüğümüz ayçiçeği ziraatı-
nın Konya Ovası’nda bir adım bile geri gitmemesi 
için 10 yıldır nasıl kararlılık gösterdiysek bundan 
sonra da bu kararlılığımız devam edecek. Çünkü 
bu 10 yılda Konya çiftçisinin şeker pancarı, buğ-
day, arpa, mısır, patates gibi ürünlerle birlikte en 
büyük gelir kalemlerinden biri oldu ayçiçeği. Bu 
9 yılda sadece Konya Şeker Konya çiftçisine alım 
yılındaki ortalama kurlar üzerinde 398 milyon 863 
bin 585 dolar ayçiçeği ürün bedeli ödemesi yaptı. 
Bu günkü kurlar üzerinden yaklaşık 3 milyar 400 
milyon TL’lik bu ödeme sadece Konya Şeker’in 
yaptığı ödemedir ve ham yağ fabrikası yatırımının 
tamamlanması sonrası bölgedeki ayçiçeği üreti-
minin 40 bin tonlardan 280 bin tonlara çıkmasıyla 
birlikte her yıl 240-250 bin tonu bulan ayçiçeği üre-
tim artışının Konya çiftçisinin gelirine yıllık toplam 
katkısı bugün açıkladığımız fiyatlarla yaklaşık 1 
milyar 300 milyon TL’dir” dedi.

“Üreticinin hakkının başka bir üreticiye
geçmemesini sağlamak Konya Şeker
için yegane kriterdir”
Konya Şeker’in ayçiçeğinde fiyat belirlerken, 

üreticinin alın terinin karşılığı olan, yine üreticinin 
sahibi olan işletmenin ayakta duracağı bir fiyatı 
göz önünde bulundurduğunu kaydeden Recep Ko-
nuk, “Konya Şeker’in baktığı tek denklem budur. 
Yani üreticinin memnun olacağı ancak altın yu-
murtlayan tavuğun da heder olmayacağı optimum 
bir ürün fiyatı. Konya Şeker’in baktığı ve hassasi-
yet gösterdiği husus budur. Konya Şeker bir üretici 
kuruluşu ve sanayi tesislerini, ticari faaliyetlerini 
üreticiye daha çok kazandırabilmenin aracı olarak 
görür. Konya Şeker’in tesislerinde binlerce insanın 
hakkı var. Üreticinin hakkının başka bir üreticiye 
geçmemesini sağlamak Konya Şeker için yegane 
kriterdir. Her sene kar derdinde olmadan bir ton 
ham yağı satabileceğimiz en yüksek fiyatı baz ala-
rak o ham yağın elde edilebileceği ürün miktarına 
göre ayçiçeği fiyatını belirlediğimizin, üreticiye 
verilebilecek en yüksek fiyatı verdiğimizin özellik-
le bilinmesini istiyorum. Bu bilinmeli ki, bu tesis 
ayakta kalıp bir yıllığına değil, yıllarca üreticinin 
tarladaki üretimine teminat oluşturabilsin” ifade-
lerini kullandı.

“Konya Şeker, her ürün ve her
üreticiye sahip çıkmayı birinci
görev olarak kabul etmektedir”
Türkiye’nin üretmekten başka seçeneğinin 

olmadığını belirten Konuk, “İçim sızlayarak söy-
lüyorum, maalesef ayçiçeğinde Türkiye ithalatçı 
bir ülke konumundadır. Dolayısıyla iç fiyatlar, yani 
hem ayçiçeği hem de ayçiçeği yağının raf fiyatı dış 
piyasadaki gelişmelere bağlıdır. Türkiye’de üreti-
cinin ürünü ucuz da olsa bu durum geçici olarak 
tüketici fiyatlarını etkiler. Sonuçta ağırlık ithal 
üründe olduğu için tüketici fiyatlarında belirleyici 
olan ithal üründeki fiyat değişimleri veya döviz ku-
rundaki hareketlerdir. O nedenle ülkemizde kimse 
raflarda yağ fiyatları artınca dönüp ayçiçeği üreti-
cisini pahalı üretiyor diye işaret etmesin. Özelde 
yağ fiyatlarında, genelde gıda fiyatlarında istikrarı 
sağlamanın, sürprizlerle karşılaşmamanın yegane 
yolu iç tüketimin iç üretimle karşılanmasını sağ-
layacak kadar üretebilmektir. Bu toprakların bu 
potansiyeli var. Ülkemiz çiftçisi hem bunun için 
istekli hem de ülkemize yetecek hatta yetip de ar-
tacak kadar üretecek kabiliyet ve beceridedir. Üre-
tici daha çok üretme konusunda istekli ve hazır. 
Yapmamız gereken ürüne sahip çıkmak, üreticinin 
işini kolaylaştırmaktır. Bizim Konya Şeker’de yaptı-
ğımız budur. Konya Şeker, her ürün ve her üreticiye 
sahip çıkmayı birinci görev olarak kabul etmekte-
dir ve ayçiçeği ile ayçiçeği üreticisi için de güven-
ce merkezi haline gelmiştir. Bizim tavrımız her hal 
ve şartta aynıdır, biz çiftçimizin yanındayız, milli 
üretimden yanayız ve yine çiftçimizi piyasa koşul-
larına ezdirmiyoruz. Bu önemli bir yaklaşım farkı-
dır, Konya Şeker farkıdır” diye konuştu. •İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
Konya Büyükşehir’e ödül

Karatay Belediyesi 8 okulun halı sahasını tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Konya Bilim Merkezi bünyesinde 

kurulan Kapsül Teknoloji 
Platformu, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 

tarafından düzenlenen Genç Dostu 
Şehirler Kongre ve Sergisi’nde 
“Genç Dostu Şehir Projesi Fikir 
Ödülü”ne layık görüldü. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay ödülü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

elinden aldı.

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merke-
zi olan Konya Bilim Merkezi’nde kurulan Kapsül 
Teknoloji Platformu, TBB düzenlediği Genç Dostu 
Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık 
görüldü. TBB’nin ev sahipliğinde Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre 
ve Sergisi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye’nin bele-
diyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran 
tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren be-
lediyeleri tebrik etti. İnsanlık olarak bilgi toplumu 
ve teknolojiyle beraber şehircilikte de artık yeni 
bir döneme girildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Özellikle gençlerimiz yerel yönetimler 
ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmaların-
da daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyor. 
Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü 
yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal ta-
leplere göre politika belirlemek buna göre adıma 
atmak belediyelerimiz için bir tercihten öte zorun-
luluktur” diye konuştu.

"Geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan 
şehircilik modellerine ihtiyacımız var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi 2. Dünya 

Savaşı sonrası köylerden şehirlere yönelen büyük 
göç döneminde maruz kaldığı şehircilik felaketi-
ni tekrar yaşamasına izin veremeyiz. Önce sadece 
başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondu-
laşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hır-
sıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri 
kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, 
planlı programlı geçmişe sahip çıkan, geleceği ku-
caklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına 
ihtiyacımız var. Genç Dostu Şehirler yaklaşımını bu 
bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, ço-
cuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu 
velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız” dedi.

"Amacımız Konyamızı teknoloji
üstlerinden biri haline getirmek"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-

rahim Altay ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
yaptığımız çalışmalarda her zaman önceliğimiz 
çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor. Kapsül Tekno-

loji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, 
katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji 
çalışmalarına katkı sunarak Konya’mızı teknoloji 
üstlerinden biri haline getirmek. İnşallah bu proje 
ile görkemli ve kadim tarihe sahip Konya’mızın bin-
lerce yıllık tecrübesini teknoloji ile harmanlayacak, 
ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkımızı 
daha da artıracağız. Şehrimiz adına gençlerle ilgi-
li böyle anlamlı bir ödül sebebiyle çok mutluyum. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ede-
rim” diye konuştu.

Başkan Altay ödülünü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı
Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması-

na katılarak dereceye giren 22 belediyeye ödülleri 
takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu da 
yarışmada “Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü” 
kazanırken Başkan Altay ödülü Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın elinden aldı. Programa; Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve çok sayıda 
davetli katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK des-
tekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde 
Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve gençle-
rin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine 
entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji 
Platformu; TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal 
ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek 
sağlıyor; teknoloji odaklı AR-GE çalışmalarını des-
tekleyen 39 takımdan oluşuyor. •İHA

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi 
“Karatay’daki 30 Okula 30 Yeni Halı Saha” projesi 
kapsamında 8 okulun halı saha yapımını tamam-
ladı.

Fiziki ve altyapı belediyeciliğinin yanında Ka-
ratay Belediyesi, gençliğe ve özellikle de spora 
büyük önem veriyor. “Karatay’daki 30 Okula 30 
Yeni Halı Saha” projesini hayata geçiren Karatay 
Belediyesi, halı saha projelerinin ilk temellerini 
de geçtiğimiz yıl Ekim ayında atmıştı. Milli Eği-
tim Bakanlığının Eylül ayında okullarda yüz yüze 
eğitimin yeniden başlaması kararını almasıyla 
birlikte Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri de halı sahaların yeni döneme yetiş-
mesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 
ekipler, “30 Okula 30 Suni Halı Saha Projesi” içe-
risinde yer alan 8 okulun halı sahasının yapımını 
tamamladı. Yapımı tamamlanan halı sahalar ise 
şunlar; Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi, 
Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Or-
taokulu, Çumralıoğlu Anadolu İmam Hatip Lise-
si, Hüseyin Sevim Köroğlu İlkokulu, Namık Kemal 
Ortaokulu, Köseali İlkokulu, Kızören ile İpekler 
mahallesindeki okullar.

“Gençlik, ülkemizin
en kıymetli hazinesidir”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ka-

ratay Belediyesi olarak gelişim ve eğitim çağın-
daki bütün genç ile çocuklara yönelik projeler 
ürettiklerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı 
ile birlikte temelleri atılmaya başlanan halı saha-
ların bu amacı taşıdığını belirten Başkan Hasan 
Kılca, “Gençlik, ülkemizin ve insan hayatının en 
kıymetli hazinesidir. Türkiye de genç nüfus bakı-
mından oldukça zengin bir ülke. Bizim de genç-
lerimize güvenimiz tam. Zira araştıran, öğrenen 
ve sürekli kendini geliştiren bir gençliğimiz var 
elhamdülillah. Onlar için ne yapsak azdır çünkü 
onlar, bizim başımızın tacı. Bu bağlamda bizler 
de Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın hem 
bedensel hem de zihinsel anlamda yetişmelerine 
katkı yapmak amacıyla geçtiğimiz yıl Karatay’da-
ki 30 okulumuza halı saha yapılabilecek alanla-
ra yeni suni çim halı saha kazandırma çalışması 
başlatmıştık. Ekiplerimiz şu ana kadar 8 okulu-
muzun halı saha projesinin yapımını tamamladı. 
Halı sahalarımız; 1000 metrekare ebatlarında, 
FIFA normlarında ve suni çim saha şeklinde inşa 

ediliyor. Halı sahalarımızın etrafı Galvanizli kafes 
tellerle çevrili. Yine halı sahalarımızın yürüme 
yolları da kilitli parkeyle kaplı. Bu projemizle ya-
rınlarımız ve umudumuz olan yavrularımızın en 
güzel şekilde yetişmesine katkı sunmayı amaçlı-
yoruz. Ülke olarak güçlenerek ve kalkınarak iler-
lemek için gençlerimize ihtiyacımız var. O yüzden 
biz gençlerimizi çok seviyoruz ve onlara yönelik 
projeler üretmeye, onları mutlu etmeye çalışıyo-
ruz. Bu vesileyle yapımı tamamlanan 8 adet halı 
sahamızın hayırlı olmasını diliyorum. Kalan diğer 
halı sahalarımızı da hızlı bir şekilde bitirerek ço-
cuklarımızın kullanımına sunmuş olacağız inşal-
lah” şeklinde konuştu. •İHA
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Başkan Pekyatırmacı: “Sanat akademisi 
sanat adına çok güzel işlere imza atacak”

Meram Belediyesi’nin girişimiyle
“Huzur Kafe” yeni çehresine kavuştu

Meram Köyceğiz Caddesi’nde 
Huzur Evi’nin karşısında bulunan 
ve Huzur Kafe olarak bilinen alan 
meram belediyesi’nin çalışmaları 
sonucu yeni çehresine kavuştu.

Selçuklu’da sanat adına önemli 
bir soluk olan Selçuklu Sanat 

Akademisini ziyaret eden AK Parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti İl Başkan 
Vekili Mustafa Gürbüz, AK Parti 

Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer kursiyer ve eğitmenlerle bir 
araya gelerek tiyatro ve bağlama 

derslerine katılım sağladı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin 
çalışmaları sonucu Huzur Kafe olarak bilinen alan 
yeni çehresiyle “Kafe Meram Huzur” adıyla hizmet 
vermeye başladı.

Meram Köyceğiz Caddesi’nde Huzur Evi’nin 
karşısında bulunan ve Huzur Kafe olarak bilinen 
alan Meram Belediyesi’nin çalışmaları sonucu 
yeni çehresine kavuştu. “Kafe Meram Huzur” adıy-
la yeniden hizmet vermeye başlayan park alanı, 
Konya’da yaşayanların uğrak mekanı haline geldi. 
Meram Belediyesi, yıllar boyunca Konyalıları ve 
şehir dışından gelen misafirleri en güzel şekliyle 
ağırlayan, yeni ismiyle ‘Kafe Meram Huzur’da baş-
lattığı çalışmaları tamamlayarak yeniden hizmete 
sundu. Yaklaşık 4 bin metrekare bir alan üzerinde 
Konya’ya hakim bir yamaçta bulunan mekan, baş-
tan sona yenilenerek yepyeni bir çehreye kavuştu. 
350 metrekare kapalı alanı 300 metrekare yarı açık 
alanı bulunan kafede aynı anda yaklaşık 500 kişi 
hizmet alabiliyor. Tamamen şeffaf bir üretim alanı-
na sahip ‘Kafe Meram Huzur’da bebek bakım oda-
sı, mescid ve engelliler için özel alanlar da mevcut. 
Eşsiz güzellikte Konya manzarasının ‘huzur teras’ 
ve ‘Huzur Bahçe’den oluşan iki ayrı alandan sey-
redilebildiği kafede bulunan çocuk oyun alanının 

çevresine konulan masalarda aileler, çocukları 
oyun oynarken gönül rahatlığıyla hizmetlerden ya-
rarlanabiliyor.

“Tüm hemşehrilerimi bu güzelliği
yaşamaya davet ediyorum”
Öncelikli hedeflerinin adı yeşil ile özdeşleşmiş 

Meram’ın bu dokusunu korumak ve olabildiğin-
ce artırmak olduğunu kaydeden Meram Belediye 
Başkanı Kavuş, bu çerçevede son iki yılda Me-
ram’ın yeşil alanını yaklaşık 500 bin metrekare ar-
tırarak ilçeye çok sayıda park ve yeşil alanı ilçeye 
kazandırdıklarını belirtti.

2021 yılında da bu yöndeki çalışmalarını hız 
kesmeden devam ettirdiklerini kaydeden Başkan 
Kavuş, yeni park ve yeşil alanların yapımının yanı 
sıra diğer taraftan da eski parkların daha rantabl 
hale getirilmesi için revize çalışmaları yürüttükle-
rini hatırlattı. Başkan Kavuş, bu kapsamda Konya 

Huzurevi karşısında bulunan ve eski ismi ile Hu-
zur Kafe yeni ismi ile de ‘Kafe Meram Huzur’da yü-
rüttükleri çalışmaları nihayetlendirerek alanı yeni 
çehresiyle Konya’nın ve Konya dışından gelenlerin 
hizmetine sunduklarını ifade etti. Daha önce müs-
tecir tarafından işletilen ve mezbelelik haline ge-
len alanda; yeniden inşa edilen kış bahçesi, kapa-
lı, açık ve teras alanı ile diğer her bir ayrıntının en 
kaliteli hizmeti en iyi şekilde verebilecek şekilde 
düşünüldüğünü belirten Başkan Mustafa Kavuş, 
“Hemşehrilerimizi ve şehir dışından gelen misa-
firlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek, vakitlerini 
en güzel şekilde huzur içinde geçirebilmelerini 
sağlayabilmek adına tüm ayrıntılar düşünülerek 
hizmete başlattığımız tesisimiz artık misafirleri-
ni bekliyor. Tüm Konya’yı vazgeçemeyecekleri bu 
güzellikleri yaşamaya davet ediyorum” diye ko-
nuştu. •İHA

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat 
Akademisinin sanat adına çok güzel işlere imza 
atacağını söyledi.

Hayata geçirdiği örnek projelerle şehrin eği-
tim ve kültürel yaşamına değer katan Selçuklu 
Belediyesi, kadim medeniyet Selçuklu’dan aldı-
ğı güçle gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor. 
Bu anlamda Selçuklu’da sanat adına önemli bir 
soluk olan Selçuklu Sanat Akademisini ziyaret 
eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer kursiyer ve eğitmenlerle bir araya gelerek 
tiyatro ve bağlama derslerine katılım sağladı. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan 
yeni kültür projelerinden bir tanesi olan Selçuk-
lu Sanat Akademisi AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem’den tam not aldı.

“Buradan tiyatro grupları
çıkartmayı hedefliyoruz”
Sanat Akademisi çalışmaları hakkında bilgi 

veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Biz eğitimle ilgili hedeflerimizi ortaya 
koyarken çocuklarımızla ilgili onların yetenekle-
rini keşfedelim, onların kendilerini tanımasıyla 
ilgili fırsat verelim istiyoruz ama görüyorum ki 
herkese bu fırsatı vermemiz gerekiyor. Şimdi ho-
calarımız da kendi yeteneklerini burada keşfet-
tiler hepsinde ilk günden itibaren gözlerindeki 
sanatla ilgili ışığı görüyorum. İnşallah buradan 
nice tiyatro grupları çıkartmayı hedefliyoruz. Bu 
bir başlangıç hocalarımızla birlikte bunun baş-
langıcını yaptık. Bundan sonraki süreçte de bu-
rada hem öğrencilerimiz olacaklar, gençlerimiz 
olacaklar. Tiyatroyla ilgili burada farklı gruplar 
oluşacak. Ben hepsine gönüllü oldukları için bu 
ekibin oluşmasına katkı sağladıkları için ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Bir başlangıç yapmamız 
gerekiyordu ve bu başlangıcı doğru bir şekilde 
yapmamız gerekiyordu. Hocalarımızın buradaki 
katkısı bizim için çok önemli hepsine teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlik ücret karşılığı
olmayan bir meslek”
Eğitimcilerin kendilerini farklı alanlarda ge-

liştirmesinin önemli olduğunu vurgulayan AK 
Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Hocala-
rımızın ne kadar önemli işler yaptığını biliyoruz. 
Ben hep derim ki; emeklerinin ücret karşılığı ol-
mayan ne verseniz hakkını ödeyemeyeceğiniz 
bir kesim ve Hazreti Mevlana’nın dediği gibi 
bir mum bir mumu yakarak ışığından bir şey 
kaybetmez diyor ya sizler öylesiniz. Durmadan 
yeni mumlar yakıyorsunuz. Bu ekstra kendinize 
kattığınız güzel yeteneklerle de bu ışığı daha 
da yükseltiyorsunuz. Gerçekten çok etkilendik. 
İnşallah büyük tiyatrolar da yaparsınız. Hocama 
ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Her 
noktada katkı veren bir başkanımız var başka-
nımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Selçuklu Sanat Akademisi’nde Temmuz 
ayında başlayan ve eylül ayının sonuna kadar 
devam edecek olan bağlama kursu ile 25 kur-
siyere müzik alanında hizmet sunuluyor. Yine 
ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda hiz-
met veren öğretmenlere yönelik Uygulamalı Ti-
yatro kursu açılırken, diksiyon, sahne kullanımı, 
şan, ritim ve senaryo çözümleme gibi belli başlı 
branşlarda uzman kadro tarafından 30 öğretme-
ne Ağustos ayının sonuna kadar eğitim verilme-
ye devam edilecek. •İHA
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İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen 
STK ziyaretleri kapsamında Ereğli’ye 
gelen İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu, burada yaptığı açıklamada, 
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş’un Yeniköy çıkışlarına katılmadı-
ğını ifade etti.  Partisinin ilçe teşkilatın-
da yaptığı konuşmada, Ereğli’nin hak 
ettiği hizmeti alamadığını ifade eden 
Gökhan Tozoğlu, “Yerel seçimlerde 
Ereğli bağımsız adaydan yana tercih 
kullandı. Bağımsız aday, Cumhur İttifa-
kına katılmasına rağmen; gerek nüfus 
yapısı gerekse sosyal yapısı itibariyle 
Konya’nın bir numaralı ilçesi olması ge-
reken Ereğli’nin, gereken seviyeye ula-
şamadığını görüyoruz” dedi.  İYİ Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un, 
Ereğli ilçesine bağlı Yeniköy Mahal-
lesinde yaşanan sulama sorununda 
takındığı tavra takılmadığını da ifade 

eden İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, “Konu 
ile ilgili olarak mahkeme bir karar ver-
miş ve mahkemenin kararına rağmen 
keskin açıklamalarda bulunmak doğ-
ru değil. Yeniköylü vatandaşlarımızın 
mağduriyeti yok diyemeyiz ancak,  hu-
kuka intikal etmiş bir olayın tartışma 
yeri siyasi alanlar olmamalıdır. Hukuka 
intikal etmiş konularda daha dikkatli 
konuşmak gerekir. İl teşkilatı olarak bu 
konudaki kanaatimiz, hukukun verdiği 
kararı beğensek de beğenmesek de uy-
mak durumunda olduğumuzdur” dedi.  
Yeniköy’deki meselenin, ulu arazi ile 
susuz arazi arasında yaşanan bir su-
lama probleminden kaynaklı olduğunu 
da dile getiren Tozoğlu, “Mahkeme ka-
rarını tanımıyoruz diyebileceğimiz bir 
sistem yok. Kararı beğenmiyor da ola-
bilirsiniz, ancak, hukukta, yargılaması 
devam eden konularla ilgili olarak mah-
kemeyi etkileyici beyanlarda bulunmak 
doğru değil. Bu meselenin sağlıklı çö-
züm yolu, beğenmediğiniz mahkeme 
kararını bir üst mahkemeye taşımaktır” 
diye konuştu. •HABER MERKEZİ

Gökhan Tozoğlu: ‘Ereğli
hak ettiği hizmeti alamadı’

Hasan Ekici 
‘Taşkent halkı

kaderine 
terkedilemez’

POLİTİKA

İYİ Parti Koya İl Başkanı Gök-
han Tozoğlu, partisinin Ereğli 

ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
“Siyasi hayatımızda CHP bize hiçbir zaman rakip 

olamadığı gibi sosyal medyada rakip olamaz.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ,
Medya Buluşması’nda konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
"Siyasi hayatımızda CHP bize hiçbir zaman rakip 
olamadığı gibi sosyal medyada rakip olamaz." 
dedi.

Dağ, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 
AK Parti Konya Medya Buluşması'nda, iktidar par-
tisi olarak, medya planlaması açısından çok sesli-
liğe önem verdiklerini söyledi.

AK Parti'nin, yaptığı icraatları iyi anlattığını 
ve çok büyük hizmetler yaptığını dile getiren Dağ, 
"Milletimiz de bunun karşılığını AK Parti'yi girdi-
ği 15 seçimde birinci parti yaparak, iktidarı ver-
di. Eğer biz kendimizi anlatamamış olsaydık, bu 
seçimleri kazanamamış olmamız lazımdı. Anlatım 
konusunda bir mecrayı değil, her mecrayı kullan-
mamız lazım ve kullanıyoruz." diye konuştu.

Dağ, milletvekillerinin ve teşkilatların yanı sıra 
bakan ve belediye başkanlarının da sahada icraat-
ları anlattığını dile getirdi.

Sosyal medyada yalan ve dezenformasyonun 
bir süredir iyice abartıldığını ifade eden Dağ, "Ya-
lanlar, her gün birilerinin yüzüne vurulmasına 
rağmen o yalan üzerinden, 'iktidarı yorabilir miyiz' 
gibi dert ve tasa var. Bunu görüyoruz. Milletimize 
de gösteriyoruz. Milletimizin de bunları gördüğü-
nü biliyoruz. Biz de sosyal medya yoluyla bazen 

diğer alanlarda bu ya-
lanları yüzlerine vuru-
yoruz ve vurmaya da 
devam edeceğiz. Bir 
gün içinde bile kaç 
tane yalan söylediler." 
diye konuştu.

Dağ, sosyal med-
ya üzerinden yalanın 
daha hızlı yayıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz doğruyu aynı şekilde söylemeye devam 
edeceğiz. Biz AK Parti'yiz, ilkesi olan insanlarız. 
Hiçbir zaman yalana karşı yalan söylemeyeceğiz. 
Yalana karşı doğru ve hakikat ile cevap vereceğiz. 
Yalan hızlı yayılsa da doğru yalanı eninde sonunda 
geçecek. Biz 100 metre koşusu yapmıyoruz, mara-
ton yapıyoruz. '100 metrelik koşuda ilk önce yalan 
karşılık buldu, algı öne geçti mi' deseler de algı-
yı yeneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 
Önümüzde seçime 22 aylık dönem var. Bazı ke-
simler, 'Biz ne kadar Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi 
kafa bulandırarak, yorabiliriz.' diye düşünseler de 
yoramayacaklar."

Muhalefetin boş şeyler söyleyerek, gündemi 
meşgul etmeye gayret ettiklerini anlatan Dağ, 
şunları kaydetti:

"Siyasi hayatımızda CHP bize hiçbir zaman ra-
kip olamadığı gibi sosyal medyada rakip olamaz. 
Ama bazı özel zamanlarda sanatçı takımından bi-
rileri çıkıyor, hemen o konuda muhalif taraf yönün-
de tweetler atıyor.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kö-
pek barınağındaki cesetler, telefler görüldüğünde 
niye bir tanesi açıklama yapmadı. O görüntüler, 
Konya Büyükşehir Belediyesinin barınağında ol-
saydı ne olurdu? Yer yerinden oynardı değil mi? Bu 
ahlaksızlık ve edepsizlik değil mi? Bu ilke midir? 
Onların baktığı yönden mi siyasetimizi yapacağız, 
hayır.

Bugüne kadar ilkeli ve hakikatli siyaset yaptık, 
bundan sonra da aynı şekilde yapacağız."

Programda kapsamında Dağ, gazetecilerin so-
rularını cevapladı. •HABER MERKEZİ

İncelemeler sonucunda açık-
lamalarda bulunan İl Başkanı 
Ekici “Yapımına 2012 yılında 
başlanan Afşar Barajı’nın gövde 
inşaatının yaklaşık 2 yıl önce ta-
mamlanmasına rağmen barajda 
hala su tutulamadığını, Barajda 
su tutulamadığı için barajın be-
tonlarında çözülme ve çürümeler 
olduğunu ifade etti. Konya Ovası 
susuzluktan kururken, çiftçileri-
miz zor günler yaşarken plansız-
lık, ihmaller ve liyakatsizlik nede-
niyle Afşar Barajı henüz hizmete 
açılamamıştır.” dedi. Ekici “Baraj-
da su tutulmamasının iki önemli 
nedeni var. Birincisi baraj suları 
altında kalacak olan mevcut Taş-
kent-Balcılar yolunun yeni gü-
zergâhına taşınamaması geliyor. 
Baraj tamamlanmasına rağmen 
yeni Taşkent-Balcılar yolunun 
yapımına henüz başlanamadığı 
için Baraj’da su tutulmasına da 
başlanamıyor. Taşkent-Balcılar 
yolunun ihalesinin yeni yapıldığı 
ve 2023 yılında tamamlanacağını 
öğrendik.” dedi.

Ekici “Barajda su tutulama-
masının ikinci bir nedeni de Afşar 
Barajı’nda toplanan suyu Eğiste 
(Bağbaşı) Barajı’na taşıyacak 18 
km’lik Hadimi Tüneli’nin henüz 
bitirilememesi. Edinilen bilgiye 
göre 18 km’lik Hadimi Tüneli’nin 
şimdiye kadar yaklaşık 7 km’lik 
kısmı açılabilmiş. Geri kala kı-
sımlarında yaşana göçükler ve 
çökmeler nedeniyle tünel açma 
işlemleri çok ağır ilerliyor. Yetkili-
lerden tünelin ne zaman biteceği-
ne ilişkin net bir açıklama da ala-
madık.” dedi. Barajın yapılması 
nedeniyle güzergâhı değiştirile-
cek olan Taşkent-Balcılar yolunun 
yeni güzergâhına da mahalle sa-
kinlerinin tepkili olduğunu ifade 
eden Ekici “Balcılar ve çevre köy 
sakinleri yeni yolun ilk güzergâ-
hının değiştirildiğini ve yeni gü-
zergâhın kendileri ve çevre köyler 
için yanlış bir güzergâh olduğunu 
ifade ediyorlar. Yeni güzergâhın 

1900 rakımdan geçtiğini, mesa-
fenin çok uzadığını, sarp ve zor-
lu bir güzergâh olduğunu ifade 
ettiler. Yeni güzergâhın Yellibel 
denilen, kışın çok fazla miktarda 
kar yağışının ve donun olduğu bir 
mevkiden geçtiğini, bu mevkide 
Nisan ayına kadar kar örtüsünün 
olduğunu ifade ettiler. Bu yeni 
güzergâh nedeniyle çevre köy-
ler Afşar, Ilıcapınar, Sazak, Bolay 
köylerinin de olumsuz etkilendiği-
ni ve bu köy sakinlerinin de yeni 
güzergâha karşı olduklarını ifade 
ettiler. Yolun güzergâh değişik-
liği yapılırken mahalle sakinle-
riyle ve muhtarlarla herhangi bir 
istişare yapılmadığını ifade eden 
mahalle sakinleri yetkililerin “biz 
yaptık olduk” anlayışında olduk-
larını ifade ettiler. Mahalle sa-
kinleri güzergâhın ya tekrar eski 
güzergâhına alınmasını ya da 
kendilerinin teklif ettiği ve daha 
az maliyetli ve daha iyi bir alter-
natif olan 3. Güzergâh olarak be-
lirlenmesini istiyorlar. Mahalle sa-
kinleri Taşkent’teki ve Konya’daki 
yetkililere, belediye başkanlarına 
Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne 
seslerini duyuramadıklarını bu 
nedenle güzergâh değişikliği için 
imza kampanyası başlattıklarını 
ve topladıkları 2900 imzayı Cum-
hurbaşkanlığı’na ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne gönderecek-
lerini ifade ettiler.”

Balcılar Mahalle sakinlerin-
den Mustafa Karaalp ise adeta 
Balcılar halkının cezalandırıldığı-
nı dile getirirken bölge halkının 
Ak Partiye yüzde 95 oy verirken 
Hemşerileri Ak Parti Milletveki-
li Selman Özboyacı’nın konu ile 
ilgilenmediğini sadece yaylaya 
piknik için gelip gittiğini bölgeyi 
bilmediğini söyledi.

Balcılar mahalle sakinleri de 
bir an önce yollarının yapılmasını 
isterken, kış geldiği zaman yoğun 
kar yağışı olursa bölgede büyük 
sıkıntılar çekileceğini dile getirdi. 

•HABER MERKEZİ
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BBP Genel Başkanı Destici:
“Afganistan’a sırtımızı dönemeyiz”

POLİTİKA

AK Parti Konya 
Milletvekili 

Ahmet Sorgun, 
Konya, ülke ve 

dünya gündemine 
ilişkin 

açıklamalarda 
bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun; 
büyük devletlerin herkesle görüştüğünü belirte-
rek, "Askerlikte en tehlikeli şey düşmanla teması 
kesmek. Çünkü o durumda düşman bilinmez hal-
de oluyor. Gerekiyorsa Taliban’la da görüşürüz. 
Önemli olan orada Afganlıların birliği, beraberliği, 
düzeni" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya, ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklama-
larda bulundu. Parti il binasında gerçekleştirilen 
basın toplantısında Sorgun’a İl Başkan Yardımcısı 
Gökhan Taşkıran ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Adem 
Çapar eşlik etti.

Konuşmasına Konya yatırımlarını değerlendi-
rerek başlayan Sorgun, şehirdeki bölünmüş yol-
ların 167 kilometreden bin 226 kilometreye çıka-
rıldığını hatırlattı. Çevre yolu projesinde birinci 
etabın tamamlandığını vurgulayan Sorgun, ikinci 
etaptaki 46 kilometrenin de önümüzdeki yılın so-
nuna hazır hale geleceğinin bilgisini paylaştı. Ha-
dimi Köprüsü’nün 165,5 metre yüksekliğiyle Tür-
kiye’nin en yüksek köprüsü olduğunu dile getiren 
Sorgun, birinci hattın bu yıl sonuna tamamlanaca-
ğını belirtti. 5 Ağustos’ta Konya’ya yeni yapılacak 
cezaevinin ihalesinin gerçekleştirildiğinin bilgisi-
ni paylaşan Milletvekili Sorgun, yatırım tutarının 
550 milyon lira olduğunu söyledi. ‘Sessiz sedasız 
Mavi HES’i hizmete aldık’ diyen Sorgun, “Bozkır 
Kuşca’dan çıkan 25 megavatlık bir hidroelektrik 
santrali. 5 yılda kendini amorti edecek. Sahada 
arıtmalar, kanalizasyon yatırımları ve tarımsal 
destekler hem Büyükşehir Belediyesi hem Tarım 
Bakanlığımız tarafından sürdürülüyor” dedi.

"Yatırımlar tüm hızıyla sürüyor"
Karadeniz’de meydana gelen sel felaketleri, 

Ege ve Akdeniz’de yaşanan yangın olayları ile 
birlikte İç Anadolu Bölgesi’nin de kuraklıkla mü-
cadele ettiğinin altını çizen Sorgun, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kuraklık 
desteklerinin açıklandığını duyurdu. Bu yıl yüzde 
40’a varan kuraklığın yaşandığına değinen Ahmet 
Sorgun, su yatırımlarını bizzat yerinde inceleye-

rek, çalışmaların nasıl 
vaktinden önce tamamla-
nabileceği konusunu bir 
ders olarak çalıştıklarını 
anlattı. Konuşmasında 17 
Ağustos 1999 depremine 
de değinen Sorgun, “Dep-
remin 22. yılını yaşadık. Allah bir daha gösterme-
sin. O zamanlar devlet Sakarya’ya ulaşamıyordu 
ama Allah korusun Van depreminden 11 ay sonra 
20 bin konutun bitirildiğini hepimiz biliyoruz” ifa-
delerini kullandı.

"Burası yol geçen hanı değil"
Konya gündemi dışında dünya gündemine 

ilişkin açıklamalar gerçekleştiren AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Afganistan’ı önce 
2001 yılında İkiz Kuleler bahanesiyle Amerika iş-
gal etti. Arkasından NATO ile birçok ülke Afganis-
tan’a girdi. Biliyorsunuz Irak’a da kimyasal silah 
bahanesiyle girmişlerdi. Sonradan gerçeklerin or-
taya çıkmak gibi bir karakteri var. Onun düzmece 
olduğunu kendileri ifade ettiler. Amaç Irak’ın par-
çalanması, 3’e bölünmesiydi. Aynı oyun Suriye’de 
DEAŞ bahanesiyle oynandı. Afganistan’da 30 bin 
kişilik Taliban’la bir hafta içerisinde ülkenin yüzde 
90’ına egemen oldular. Joe Biden ‘biz bunu tahmin 
edemiyorduk’ diyor güya. Siz buna kimi inandırı-
yorsunuz? Bu silahlar o bölge insanı için kullanı-
lacak. 20 yıldır Afganistan halkı dünyanın pek çok 

yerine göç ediyor. Ülkemize de peyderpey Afgan-
lar geldi. Kimisi burayı bir hedef olarak gördü ki-
misi de Avrupa’ya gitti. Ama son hadiselerde bir 
miktar yoğunlaşma gözlendi. Cumhurbaşkanımız 
da ifade etti ’burası bir yolgeçen hanı’ değil. Cum-
hurbaşkanımız açıkladı, gerekiyorsa Afganistan’ın 
yönetimi kimdeyse biz herkesle görüşürüz. Büyük 
devletler herkesle görüşür. Askerlikte en tehlikeli 
şey düşmanla teması kesmek. Çünkü o durumda 
düşman bilinmez halde oluyor. Gerekiyorsa Tali-
ban’la da görüşürüz. Önemli olan orada Afganlı-
ların birliği, beraberliği, düzeni. Oradan dünyaya 
ve ülkemize olan göçün kaynağında durdurulması 
için gereken neyse gerekiyorsa yapmamız gere-
kir. Hazreti Mevlana Afganistanlı, Hazreti Hadimi 
Buharalı. Ayrıştırıcılık olsaydı Hazreti Mevlana’ya 
git demek gerekirdi ama bugün Hazreti Mevlana 
ülkemizin değeri. Batı kendi aralarındaki sınırları 
anlamsız hale getirirken ötekileştirdiklerinin ara-
larına yeni sınır çizmeye başladılar. Biz de emper-
yalizmin oyunlarına karşı uyanık olmamız gereki-
yor” dedi. •İHA

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun:
“Gerekiyorsa Taliban’la da görüşürüz”

Büyük Birlik Patisi (BBP) Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Türkiye’nin Afganistan’da bin-
lerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişi, soydaş ve 
din kardeşleri olduğunu, Afganistan yönetimiy-
le görüşmesinin mecbur olduğunu belirterek, 
Afganistan’a sırt dönülemeyeceğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi-
nin Konya İl Teşkilatının Genişletilmiş İl Divan 
Toplantısına katılmak üzere Konya’ya geldi. Ge-
nişletilmiş İl Divan Toplantısı öncesinde basın 
mensupları ile biraraya gelen Mustafa Destici, 
ülke gündemini değerlendirdi. Destici ülkede 
yaşanan sel felaketlerine ilişkin olarak, “Bizim 
orada gördüğümüz şu ve belki de sorulması ge-
reken, cevabı aranması gereken sorular şunlar: 
Birincisi; elbette bu bir doğal afettir. Fakat biz 
işin insani boyutuna, yönetim boyutuna bakıyo-
ruz. Bu selin bu kadar zarar vermesinin sebebi 
nedir? İkincisi; burada mesuliyet kime aittir? 
Üçüncüsü; ne yapmalıyız ve en azından bundan 
sonra ne yapmamalıyız? Biz işin başında dedik 
ki, önce yaralarımızı saralım, hasar tespitleri ya-
pılsın ve daha sonra da eleştirisi olanlar, önerisi 
olanlar bunu getirsinler. Biz şu anda BBP olarak 
başından itibaren bölgede bütün bu çalışmala-
rımızı yürütüyoruz. İnşallah bütün bu süreç ta-
mamlanıp, kayıplarımız bulunup, yaralar sarılıp, 
hasar tespitleri yapılıp, her yer temiz hale ge-
tirilip, vatandaşlarımız normal hayatına döndü-

ğünde tekrar benim başkanlığımdaki bir heyetle 
Bozkurt’a, Ayancık’a gideceğiz. Bu kadar hasar 
olmasının, yüzlerce dükkanın bir anda selin al-
tında kalmasının, 81 can kaybı, bulunamayan 35 
kişi, çarpık yapılaşma, su yataklarına yapılaş-
ma, bu anlamda ne varsa hazırlıklarımızı yapı-
yoruz. Yaralar sarıldıktan sonra BBP olarak gidip 
yerinde hem tespitlerimizi, hem eksikleri, hem 
de yapılması gerekenleri vatandaşlarımızla, ka-
muoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşacağız. 
Bundan sonrası ile ilgili önerileri de net bir şe-
kilde ortaya koyacağız. Bazılarının yaptığı gibi 
tam selin, yangının ortasında devleti zaafa dü-
şürecek ve siyasi rant elde edecek açıklamaları 
doğru bulmadık, bundan sonra da bulmuyoruz. 
Bizim niyetimiz üzüm yemek. Bizim niyetimiz 
bağcıyı dövmek değil. Çünkü biz vatandaşa hiz-
meti, ülkeye hizmeti, devlete hizmeti önceledik. 
Bundan sonra da önceliğimiz devlet, ülke, millet 
ve vatandaş olacak” dedi.

“Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 
Afganistan yönetimiyle görüşecek”
Destici, ABD’nin kasıtlı olarak Afganis-

tan’dan çekildiğini kaydederek, “Bu bir anla-
şarak çekilmedir, bilerek Afganistan’ı Taliban’a 
bırakmadır. Türkiye bunu biliyor. Türkiye Cum-
huriyeti hükümetinin son yıllarda özellikle dış 
politikada attığı adımlar bu anlamda çok başarılı 
oldu. Bütün bu dış politikayı milli politika olarak 
görüyoruz ve hep devletin, devleti yönetenlerin 
yanında duruyoruz. Yanlış gördüğümüzde de bu 
yanlışın karşısındayız diye net bir şekilde dile 
getiririz. Taliban’ın geçmişteki uygulamalarına 
bakarak özellikle Türkiye’de iç kamuoyu oluştu-
rarak, birtakım laiklik, kadın hakları, bütün buna 

benzer şeyleri gündeme getirerek, bazı görüntü-
leri servis ederek Türkiye’nin Afganistan’la iliş-
kisini tamamen kesmesini teklif ediyorlar. Türki-
ye’nin Afganistan’a sırtını dönmesini söylemek 
bence zır cahillikten kaynaklanıyordur ya da em-
peryalistlerin buradaki sözcülüğünü yapıyorsu-
nuzdur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 
Afganistan yönetimiyle görüşecek. Taliban’dan 
ziyade Afganistan’ı kim yönetiyorsa bizim 
onunla görüşmeye mecburiyetimiz var. Bizim 
binlerce yıllık bir tarihimiz var Afganistan’da. 
Kültürel olarak görüşmeye mecburiyetimiz var. 
Bizim orada milyonlarca soydaşımız var, onun 
için görüşmeye mecburiyetimiz var. Bizim orada 
milyonlarca din kardeşimiz var, hangi mezhebi 
anlayışa mensup olursa olsun. Onlar için gö-
rüşmeye mecburiyetimiz var. Biz Afganistan’a 
sırtımızı dönemeyiz. Biz Afganistan’dan askeri 
varlığımızı, büyükelçiliğimizi, konsoloslukları-
mızı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını 
sonuna kadar tutma konusunda zorlamalıyız” 
şeklinde konuştu.

Ülkedeki göçmen konusunun istismara yol 
açıldığına da değinen Destici, “Her meseleyi is-
tismar etmeye çalışanlar olduğu gibi bu mesele-
yi de istismar etmeye çalışanlar var. Bu mesele-
nin üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanlar 
var. Kışkırtarak, provokatif sözler söyleyerek 
provokasyonların önünü açanlar var. İnsani, ah-
laki, vicdani, İslami olarak düşündüğümüzde 
bir topluluğun içerisinden birisi suç işledi diye 
bütün bir topluluğun üzerine milleti kışkırtmak 
vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır, insanlık düşmanlı-
ğıdır, daha da ötesi millet, memleket ve devlet 
düşmanlığıdır” diye konuştu. •İHA
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Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sür-
düren Selçuklu Belediyesi, Hocacihan Mahallesi’nin ih-
tiyacı olan aile Sağlığı merkezinin yapımını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi sağlık
yatırımlarını sürdürüyor

Dr. Aydın: “Akıllı ilaç kanser tedavisinde
yeni bir çığır açmıştır”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 
sağlık alanında yatırımlarına hız kesmeden devam 
ediyor.

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışma-
larını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Hocacihan 
Mahallesinin ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezinin 
yapımını sürdürüyor. Hocacihan Mahallesi Ayaslı 
Sokakta yapımına devam edilen Aile Sağlığı Mer-
kezi 570 metrekare alana sahip. Bodrum, zemin ve 
birinci kattan oluşan toplam üç katlı Aile Sağlığı 
Merkezi bölgenin sağlık alanında önemli bir ihti-
yacını karşılamış olacak. Hocacihan Aile Sağlığı 
Merkezi içerisinde laboratuvar, kan alma birimi, 
Acil Müdahale odası, 4 adet bebek aşı izlem oda-
sı, 6 adet Aile Hekimi odası, 2 gebe izlem odası, 
4 adet hemşire odası ve bir adet eğitim odası yer 
alacak. Yapım bedeli 2 Milyon 219 bin TL’ye mal 
olacak Aile Sağlığı Merkezinin Ekim ayında ta-
mamlanması bekleniyor.

“Sağlık alanında 
önemli bir yatırıma 
imza atıyoruz”
Belediye olarak ma-

hallelerde yatırımlara de-
vam ettiklerini belirten 
Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırma-
cı, “Selçuklu Belediyesi 
olarak spordan kültüre, 
sağlıktan eğitime birçok 
alanda yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Sağlık ala-
nında da yine önemli bir yatırıma imza atıyoruz. 
Hocacihan Mahallemizde ihtiyaç doğrultusunda 
Aile Sağlığı Merkezimizin yapımına başladık. İn-
şallah hemşehrilerimizin sağlık anlamında ihti-
yaçlarını karşılayacak bir tesisi hizmete sunaca-
ğız. Tesisimizde 6 adet Aile Hekimi odası, 4 Adet 

Hemşire Odasının yanı sıra tahlil işlemlerini de ya-
pabilecekleri bir laboratuvar yer alacak. İnşallah 
hemşehrilerimiz burada en iyi hizmeti alacaklar. 
Hocacihan Aile Sağlığı Merkezimizin mahallemize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu. •İHA

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Ay-
dın, Yeni Nesil Dizileme yöntemiyle kanser hüc-
relerinin çoğalma yollarının tespit edilebildiğini 
söyleyerek, “Son yıllarda bu çoğalma yollarını 
keserek tümör hücrelerinin ölümüne yol açan 
son derece etkili akıllı ilaç tedavilerinin keşfedil-
mesi kanser tedavisinde yeni bir çığır açmıştır” 
dedi.

Medicana Konya Hastanesi Radyasyon On-
kolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, kanserin gü-
nümüz sanayileşmiş toplumlarında en önemli 
sağlık problemlerinden biri olarak karşımıza 
çıktığını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
ile Uluslararası Kanser Ajansı’nın (IARC) global 
kanser gözlemi yapan GLOBOCAN verilerine 
göre 2012 yılında dünyada toplam 14,1 milyon 
yeni kanser vakası geliştiğini ve 8,2 milyon ki-
şinin kansere bağlı nedenlerden öldüğünü dile 
getiren Dr. Ayşen Aydın, “Yaklaşık 32 milyon ki-
şinin kanser tanısı ile yaşadığı günümüzde tanı-
sı en çok konulan kanser türleri sırayla akciğer, 
meme ve kolon kanseri olarak belirtiliyor. Artan 
kanser vakalarına karşın son yıllarda tıp alanın-
daki gelişmeler ile aynı hızda ilerleyen onkoloji 
alanındaki çalışmalar farklı tedavi seçeneklerini 
de gündeme getirerek tedavinin başarısında bü-
yük rol oynuyor” dedi.

“Yeni Nesil Dizileme ile kanser
hücresinin genetik haritasının çıkarılması
mümkün olabilmektedir”
Kanserin kişinin kendi sağlıklı hücrelerinden 

geliştiği için o kişiye özel genetik şifreler taşı-

dığını, bu sebeple her kanserde 
türü aynı olsa da tedaviden elde 
edilen sonuçların her kişi için 
farklı olabildiğini aktaran Dr. Ay-
dın, bu durumun kanser tedavi-
sinde kişiye özel yaklaşımın öne-
mini ortaya koyduğuna dikkat 
çekti. Bireyselleştirilmiş tedavi 
kavramının Amerikan Gıda ve 
İlaç Denetleme Ajansı tarafından 
“doğru kişinin doğru zamanda 

ve doğru dozda doğru ilaç ile tedavi edilmesi” 
olarak tanımlandığını dile getiren Aydın, “Daha 
geniş anlamda bireyselleştirilmiş tedavi, her bir 
bireyin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi 
özelliklerine göre ayarlanmış, kendi seçimleri 
de göz önünde bulundurularak tıbbi bakım ve 
hizmetin her aşamasında şekillendirilmesi ola-
rak ifade edilebilir. Yeni Nesil Dizileme, Next Ge-
neration Sequencing (NGS) olarak adlandırılan 
yöntemle kanser hücresinin genetik haritasının 
çıkarılması mümkün olabilmektedir. Bu özel mo-
leküler genetik inceleme yöntemi kanserli doku-
dan alınan bir parça veya bazen basit bir kan 
örneği ile yapılabilmektedir. NGS incelemesi 
sonucunda elde edilen kanserin genetik harita-
sında çeşitli moleküler genetik bozukluklar, mu-
tasyonlar, kanser hücrelerinin çoğalma yolları 
tespit edilebilmektedir. Son yıllarda bu çoğalma 
yollarını keserek tümör hücrelerinin ölümüne yol 
açan son derece etkili ‘akıllı ilaç’ ya da ‘hedefe 
yönelik ilaç’ olarak da adlandırılan tedavilerin 
keşfedilmesi kanser tedavisinde yeni bir çığır 
açmıştır. Başta akciğer, meme, kalın bağırsak, 
böbrek ve melanom adı verilen cilt kanserlerinin 
özel bir türünde olmak üzere hemen hemen tüm 
kanser türlerinde yavaş yavaş bu genetik test-
lerin pratiğimize girmesi ile hastalarımız için 
uygun akıllı ilaçların kullanılabilmesi mümkün 
olmuş ve tedavi başarılarında belirgin artış sağ-
lanmıştır. Yine bu moleküler genetik testler ile 
hangi kemoterapi ilacının hangi hastaya daha 
faydalı olabileceği saptanabilmekte, hangi has-

tanın hangi hedefe yönelik tedaviden fayda gö-
receğinin ortaya çıkarılması mümkün olabilmek-
te, hatta tedavi sırasında ve sonrasında hastada 
hangi yan etkilerin ne derece görülebileceği an-
laşılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Akıllı ilaç ya da immunoterapi tedavileri 
ile önemli başarılar elde edilebilmektedir”
Bazı moleküler genetik testlerin dar paneller 

halinde Türkiye’de de uygulanabiliyor iken çoğu 
geniş panel testlerinin Amerika ve Avrupa’da-
ki bazı merkezlerde yapılabildiğini kaydeden 
Aydın, “İsteyen hastaların kan ya da biyopsi 
örnekleri bu laboratuvarlara gönderilip alınan 
sonuçlara göre tedavi planlanıyor. Şimdilik mali-
yeti yüksek olan bu testlerin yakın bir zamanda 
tüm hastalarımızın faydalanacağı hale gelece-
ğini umut ediyoruz. Bir başka ilgi çekici nokta 
da bu hassas moleküler gen analiz yöntemleri 
ile tümörün kaynaklandığı organa bakılmaksızın 
kanserleşme sürecinde başrol alan bazı özel gen 
bozukluklarının saptanabilmesidir. Bu spesifik 
genetik bozukluklarının tespiti durumunda he-
men her kanser türünde, tedaviye dirençli iler-
lemiş hastalığı olan kanser hastalarında dahi, 
akıllı ilaç ya da immunoterapi tedavileri ile 
önemli başarılar elde edilebilmektedir” ifadele-
rini kullandı.

“Hastaların bilgi almak için doğrudan
sağlık kurumlarına başvurması gerekiyor”
Bireyselleştirilmiş tedavilerin hasta ve has-

ta yakınlarının kafasını karıştırdığını ve çoğu 
zaman zor anlaşıldığını anlatan Aydın, “Yanlış 
olmasa bile fazla bilgilendirme endişe ve kafa 
karışıklığına neden olabiliyor. Bu nedenle hasta-
ların bilgi almak için doğrudan sağlık kurumla-
rına başvurması gerekiyor. Elde edilen karmaşık 
genetik bilgileri klinik pratiğe taşımak ve has-
taya uygun hedeflenmiş tedaviyi vermek mul-
tidisipliner onkolojik bir bakış açısını zorunlu 
kılmaktadır. Tüm bu gelişmeler biz onkoloji he-
kimlerini karar aşamasında eskiden olduğundan 
çok daha zorlu ve bir o kadar da heyecan verici 
bir sürece sokmuştur” diye konuştu. •İHA
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Konya’nın merrkez Meram İlçe Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş’un 
girişimleri sonucu, ilçeye Ağız ve 
Diş Sağlığı Hastanesi kazandırıl-

ması için Konya Valiliğinde proto-
kol imzalandı.

Meram yeni ağız ve diş sağlığı
hastanesine kavuşuyor
Meram yeni ağız ve diş sağlığı
hastanesine kavuşuyor

Meram Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü ara-
sında ilçeye kazandırılacak Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi için protokol imzalandı. Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’un ka-
tıldığı protokol töreninde, önceki adıyla Aksinne, 
şimdiki adıyla Pirebi Mahallesinde bulunan 6 bin 
448 metrekarelik arsa, Ağız ve Diş Sağlığı Hasta-
nesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına devredildi.

“Hemşehrilerimizin hizmete daha kolay
ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık”
Meram’a kazandırılacak yeni bir sağlık yatırı-

mı için uzun süredir girişimlerde bulunulduğunu 
ve bu girişimlerin olumlu sonuçlandığını belirten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İlçemi-
zi her yönüyle yatırımlarla buluşturarak, yaşam 
standartını daha yükseğe ulaştırmak için yola çık-
mıştık. Bugün geldiğimiz noktada, kurumlarımızla 
iletişim halinde olarak bir çok yatırımın Meram’da 
yer almasına vesile olduk çok şükür. Milletvekille-
rimizin de desteğiyle görüşmelerimiz sonucu, ta-
şınması gündeme gelen eski adıyla SSK, yeni adıy-
la Meram Devlet Hastanemiz de ilçemizde hizmet 
vermeye devam ediyor. Yatırım programına alınan 
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de ilçemizdeki ikinci 
kamu hastanesi olacak inşallah. Hemşehrilerimi-
zin hizmete daha kolay ulaşabilmesi için ne gere-
kiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Daha 
nice yatırımlar için elimizi taşın altına koymaktan 
çekinmeyeceğiz” dedi.

“Meram, uzun yıllar sonra böylesi
bir sağlık yatırımına kavuşuyor”
Başkan Kavuş, yeni hastanenin Pirebi Ma-

hallesi’nde, Aksinne Konutları’nın yan tarafında 
bulunan 6 bin 448 metrekarelik arsa üzerine inşa 
edileceğini belirterek, “İmzaladığımız protokolle 
Meram Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastane-
si’nin yapımı için Sağlık Bakanlığımıza arsanın 
tahsisini gerçekleştirdik. Ağız ve diş sağlığı üze-
rine yapılacak olan yatırım, Meram için çok değer-
liydi. Meram’ın uzun yıllar sonra böylesine büyük 
bir sağlık yatırımına kavuşmasının hep birlikte 
mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahret-
tin Koca’nın olurlarıyla yatırım programına alındı. 
Bakanımıza, Valimize ve İl Sağlık Müdürümüze 
verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

“Vatandaşımıza tahsis edilen bir hizmet”
Konya Valisi Vahdettin Özkan, özellikle salgın 

döneminde sağlık alanındaki kamu hizmetinin 
her bölgeye ulaşmasının önemli olduğuna dikkat 
çekerek, “Meram’da yaşayan vatandaşlarımıza 
yönelik ağız ve diş sağlığı üzerine bir yatırıma ih-
tiyaç olduğu tespit edildi. Meram Belediye Başka-
nımız önemli bir fedakarlıkta bulunarak değeri 15 - 
20 milyon lirayı bulan bir gayrimenkulun tahsisini 
Sağlık Bakanlığımıza devretti. Sağlık kamu hizme-
tine vermiş olduğu destekten dolayı başkanımıza 
teşekkür ederiz. Vatandaşımızın sağlığı, mutlulu-
ğu ve refahı esas alınarak bu yatırıma karar ve-
rildi. Belediyemizin, kendi görevi gibi algılayarak 
bu yatırıma öncü olması çok önemli. Yatırımlarda 

merkezi yönetimlerin bu derece önemli kaynak-
ları bakanlıklara aktarması güç olabiliyor. Bele-
diyemiz de bu arsayı Sağlık Bakanlığımıza tahsi-
sini gerçekleştirdi. Aynı zamanda vatandaşımıza 
tahsis edilen bir hizmet. Yine Sağlık Bakanlığımız 
Meramımızın ihtiyacına yönelik yatırımları hemen 
programına alarak çalışmalarına yön verdi. Ba-
kanlığımız, ileri teknolojinin kullanıldığı tıbbi te-
davi yöntemlerinin yer alacağı Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesini inşa ederek hemşehrilerimizin hizme-
tine sunacak. Biz de bu şehrin yöneticileri olarak 
belediyelerimizin ve bakanlıklarımızın koordineli 
olarak çalışması sonucu bu tür yatırımlara öncülük 
yapmasından dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. 
Şimdiden Meramımıza hayırlı olsun” dedi.

“50 ünitlik kapasiteyle hizmet verecek”
İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, Ağız ve Diş 

Sağlığı Sağlığı Hastanesi hakkında bilgi verirken 
“Sağlık hizmetlerinin Konyamızda eşit bir şekilde 
dağılarak, vatandaşlarımıza sunulması açısından 
bizim için stratejik bir yatırım oldu. Ağız ve diş 
sağlığı üzerine 50 ünitlik kapasitesiyle hastanemiz 
en kısa süre içerisinde burada yapılacak. Bakanlı-
ğımız tarafından hastanemiz için ödenek ayrıldı. 
İnşallah en kısa süre içerisinde temelini atmak na-
sip olur. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Özkan, Başkan 
Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç tarafından imzalar 
atılırken arsa, Sağlık Bakanlığı’na devredildi. •İHA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kev-
ser Beşbenli, ’’Kusma ve ishalin pek çok nedeni 
olabilir ama en sık neden sindirim sistemine alı-
nan virüslerdir’’ dedi.

İshal ve kusma çoğunlukla 0-5 yaş grubundaki 
çocuklarda görülür. Özellikle yaz aylarında en sık 
görülen enfeksiyon hastalıklarından bir tanesi ola-
rak karşımıza çıkıyor. İki yaşından küçük çocuklar-
da ishal ve kusma nedeni ile oluşan sıvı kaybı ha-
yatı tehdit edebilir. Medicana Ataşehir Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kevser 
Beşbenli, bu gibi durumlarda dikkat edilmesi ge-
rekenler konusunda önemli bilgiler paylaştı.

’’Virüs kaynaklı olabilir ’’
İshalin virüs kaynaklı olabileceğini belirten 

Uzm. Dr. Kevser Beşbenli, ’’İshal, çocuğun cıvık 
veya sulu dışkılaması veya her zamankinden daha 
sık dışkılaması olarak tanımlanır. Normal dışkının 
sıklığı ve kıvamı çocuğun yaşına göre değişiklik 
gösterir. 6 aydan küçük bebeklerde günde 10-12 
kez dışkılama normaldir. Bebeklerde normal dış-
kılama sıklığının iki katına çıkması, daha büyük 
çocuklarda ise günde üç veya daha fazla sulu dış-
kılama ishal kabul edilir. Kusma ve ishalin pek çok 
nedeni olabilir ama en sık neden sindirim sistemi-
ne alınan virüslerdir.

Akut ishal: 2 haftadan kısa sürelidir ve çoğu 
enfeksiyözdür. Persistan/ Kronik ishal: 2 haftadan 
uzun süren ishallerdir. 4 haftadan uzun sürmesi 
kronik ishal olarak değerlendirilir’’ şeklinde ko-
nuştu.

Uzm. Dr. Beşbenli, şu bulgulara dikkat edilme-
si gerektiğini vurguladı: ’’Sıvı dışkılama, fazla dış-
kılama, acil dışkılama isteği ve kakayı tutamama, 
susuzluk, bulantı, kusma, ateş yükselmesi, halsiz-
lik, karın ağrısı ve gazdır.’’

’’Virüs bulaşmış besinlerin tüketilmesi’’
Besinlere dikkat çeken Uzm. Dr. Kevser Beş-

benli, ’’Çocuklarda etiyolojik neden çoğunlukla 
virüslerdir. Rotavirüs, nörovirüs, adenovirüs sık 
karşımıza çıkar. Neden olan etken ile bulaşmış 
yiyeceklerin yenmesi, suyun içilmesi, kirli ellerin 
ağza götürülmesi ile bulaşır. Virüslere bağlı ishal 
ve kusmalarda solunum semptomları daha fazla, 
kusma sık ve ısrarlıdır. Miktarı az ve kanlı dışkı, 
yüksek ateş ve karın ağrısı ile karakterize ‘kolit’ 
tablosunun bakteriyel enfeksiyonlarla ilişki ihti-
mali daha yüksektir. İshalli çocuklarda rutin kaka 
testi bakmaya gerek yoktur. En sık etken virüsler-
dir ve antibiyotik gerekmez. Ancak şiddetli, kanlı 
ishali olan ve uzun süreli şikayetleri devam eden 
çocuklarda tetkik gerekebilir’’ diye konuştu.

’’Sık sık ama az miktarda beslenmeli’’
Sindirim sistemine giren virüsler önce kusma 

ardından ishale yol açar. İshalde çocuğun kay-
bettiği sıvı ve elektrolitleri yerine koymanın çok 
önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Beşbenli, 
anne sütü alan bebeklerin sık sık emzirilmesi ge-
rektiğini belirtti. Uzm. Dr. Beşbenli sözlerine şöyle 
devam etti: ’’Muz, şeftali, patates, pirinç, ekmek, 
kırmızı et ve yoğurt gibi gıdalar iyi gelir, çocuk 
sık sık ama az az beslenmelidir. Erken beslenme 
bağırsak mukozasının onarımını ve kan akımını 
hızlandırır. ORS denen hazır elektrolit solüsyonla-

rı doktor önerisi ile kullanılabilir. İshal durdurucu 
ilaçlar genellikle önerilmemektedir. Bazı probiyo-
tikler ishal süresini kısaltabilir ve doktor önerisi ile 
kullanılabilir. Çinko desteği verilebilir. İshal sıra-
sında çok yağlı besinler, çay, meyve suyu ve şeker-
li gıdalardan uzak durulmalıdır.’’

Hangi durumlarda doktora başvurulması ge-
rektiği aktaran Uzm. Dr. Beşbenli, ’’Çocuğunuz 6 
ayın altında ise, ishal 3 günden daha uzun sürmüş 
ise, çocuğunuz sürekli kusuyor ve ağızdan yeter-
li sıvı alamıyorsa, ishal ile birlikte ateş ve kusma 
varsa, dışkıda kan ve sümük varsa, sıvı kaybı bul-
guları varsa; idrar yapamıyorsa, ağladığında göz 
yaşı yoksa, bıngıldağı ve göz küreleri çökük ise, 
karın derisi çekilip bırakıldığında yerine yavaş 
dönüyorsa, uykuya meyilli ise vakit kaybetmeden 
doktora başvurulmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi
Tedaviye değinen Uzm. Dr. Beşbenli, ’’Tedavi 

çocuğun gereksinimine göre düzenlenir. Ancak te-
davi planlamasında üç önemli ilke vardır. Birincisi, 
ishal ve kusma ile kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin 
mümkünse ağız yoluyla geri alınması, ikincisi ağız 
yoluyla sıvı alımı yeterli değilse damar yoluyla sıvı 
tedavisinin düzenlenmesi, üçüncüsü sebebe yö-
nelik tedavi: Gaita tahlili sonucu doktor tarafından 
gerek görülürse antibiyotik tedavisi’’ dedi.

İshal nasıl önlenebilir?
İshalin nasıl önlenebileceğini açıklayan Uzm. 

Dr. Beşbenli, ’’Anne sütü ishale karşı koruyucudur. 
El hijyeni önemlidir. Temiz kaynak suları tercih 
edilmelidir. Gıdalar uygun şartlarda ve buzdola-
bında saklanmalı, açıkta bekletilmemelidir. Açıkta 
satılan yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Çiğ 
sebze ve meyveler temiz su ile iyice yıkanmalıdır. 
Gıdaların son kullanma tarihine önem verilmelidir. 
Hepsine ek olarak rotavirüs ishaline karşı bebekle-
ri aşılamak önemlidir’’ diye konuştu. •İHA

’’Çocuklarda kusma ve ishalin en sık nedeni
sindirim sistemine alınan virüslerdir’’
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Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme
Yaz Kampı’na ev sahipliği yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Beyşehir 

İlçesi’nde düzenlenen “Oyun 
Geliştirme Yaz Kampı” geleceğin 

oyun yazılımcılarını ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde Beyşehir ilçesinde düzenlenen “Oyun Ge-
liştirme Yaz Kampı” geleceğin oyun yazılımcılarını 
ağırladı. 14 gün boyunca Türkiye’nin farklı illerin-
den 17 yaş üzeri 500 gencin katıldığı kampın kapa-
nış programına katılan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm gençlere başarı-
lar diledi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 17 yaş üzeri 
500 gencin katıldığı “Oyun Geliştirme Yaz Kampı” 
bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde Beyşehir’de gerçekleştirildi. Dijital Türk 
Oyunları Platformu (DİTOP) ile Bilişim Vadisi Di-
giage’in organize ettiği ve Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin ev sahipliği yaptığı “Oyun Geliştirme 
Kampı” dünya oyun sektörüne yeni tasarımcı, ya-
zılımcı ve girişimcilerin katılmasını sağlamak ama-
cıyla düzenlendi. Kampın kapanış programına ka-
tılarak gençlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kampta bir 
ekosistem oluşturmanın işin en önemli kısmı oldu-
ğunu söyledi. İnsanların birbiriyle tanışmasının, 
kendisiyle aynı hedefe doğru yürüyen arkadaşlar 
bulmasının önemini anlatan Başkan Uğur İbrahim 
Altay, “Umuyorum ki bu hayatınızda yeni bir baş-
langıç olur ve bu yaptığınız işler bir alıcı bulur. Bu-
rada bulunmanız, bu havayı teneffüs etmeniz ve 
gelecekle ilgili bir planlama yapmanız çok değer-
li. Allah yolunuzu açık etsin, hepinize kolaylıklar 
diliyorum. Belki hayatınızın ileri aşamalarında bu 

işe ‘Konya’dan, Beyşehir’den başladım’ demeniz 
bizim için büyük bir gurur kaynağı olacak. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora 
Durmuşoğlu da, “Açılışta bazı tavsiyelerde bu-
lunmuştum. Onların da dikkate alındığını gör-
düm. İşin sadece sanatsal, kültürel veya eğlence 
boyutunun ötesinde ticari noktasının da kıymetli 
olduğunu anlatmaya çalışmıştık. O da gerçekten 
her takım açısından dikkate alınmış ve işinizin ne 
kadar değerli olduğunu bildiğinizi göstermiş ol-
dunuz. Bu işin geleceğinin olduğunu, ülkemizin 
dünyaya ihraç edebileceği bambaşka bir ürün ol-
duğunu göstermiş oldular. Bundan sonra da birlik-
teliğinizi devam ettirmenizi rica ediyorum. Çünkü 
bu şekilde gelişen şirketlerin geleceği çok parlak 
oluyor” şeklinde konuştu.

Oyunder Başkanı Tansu Kendirli ise “İlk kez ta-
sarım yapmaya başlayanlar ya da hiç tasarım yap-
mayıp sadece tasarım yapanın, oyun ya da grafik 
tasarımı yapanın yanında bulunan arkadaşların 
oyun sektörüne bir kapı araladığını ve devam et-

mek için bir cesaret bulduğunu görüyorum. Bu çok 
değerli bir şey. Bugün yaptıklarınız bir sonrasında 
yapacağınız daha iyi işlerin habercisi. Böyle bir 
şeye vesile olduğu için Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’ne teşekkür ediyorum. Uzun zamandır hayal 
edilen şeyleri hayata geçiriyorlar” diye konuştu.

Kampın çok faydalı geçtiğini belirten gençler 
ise oyun geliştirme ve grafik alanlarında yeni şey-
ler öğrenerek kendilerini geliştirme fırsatı bulduk-
ları için çok mutlu olduklarını söyledi. Oyun tasar-
layan, dijital sanatlara, animasyon ve sinemaya 
ilgi duyan üniversiteli gençleri bir araya getiren 
kampta genç girişimciler; kampa katılan oyun, 
animasyon şirketleri ve kamu yöneticileri ile bir 
araya gelerek onlara sorular sorma fırsatı buldu. 
Geliştirilen ve tasarım aşamasında olan 40’dan 
fazla oyun sektör temsilcilerine sunulduğu kampta 
dünya çapında oyunları olan sektör öncüsü şirket-
ler ve kamu yöneticileri sunumlara canlı katılarak 
oyunları geliştiren takımlara sorular sordu. Ayrıca 
14 gün süren kampta doğayla iç içe olmanın keyfi-
ni çıkaran gençler, birçok sosyal etkinliğe de katı-
larak yeni arkadaşlar edindi. •İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT 
AŞ’nin iştiraki olan PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, vi-
deo konferans görüşmelerine PttJETON ile yerli 
çözüm üretti.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 
(PTT AŞ) iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafın-
dan yüzde yüz yerli olarak geliştirilen video konfe-
rans uygulaması PttJETON, kullanıcılarına lokas-
yondan bağımsız olarak bağlanabilme, toplantı ve 
sunum gibi görüşmeler için hızlı ve güvenli bir de-
neyim sunuyor. Sisteme kayıtlı kişiler tarafından 
başlatılan toplantılara üyelik şartı aranmaksızın 
davetli kişilerin katılabilmesine olanak sağlayan 
video konferans uygulaması PttJETON, hiçbir uy-
gulama indirmeye gerek duymadan kullanıcılara 
görüşme imkanı veriyor. Uygulama aynı zamanda 
konferans moderatörlerine istedikleri kullanıcıları 
konferanstan çıkarabilme, ses ve görüntü payla-
şımlarını yönetebilme seçeneği sunuyor. Uygula-
ma, video konferans sırasında katılımcıların hem 
kendi aralarında hem de tüm katılımcılara yolla-
yabileceği mesaj imkanını kullanıcılarına sunuyor. 
PttJETON uygulaması, kullanıcılarına uygulama 
üzerinden gerçekleştirdikleri toplantıyı sosyal 
medyada yayımlama imkanı da sağlıyor.

“İnsanların bir arada toplantı yapma
ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu”
PttJETON uygulamasının geliştirilmesinde 

büyük emeği olan PTT Bilgi Teknolojileri AŞ Ar-Ge 
ve Yazılım Geliştirme Müdürü Adil Alper Dalkıran, 
“Biz başta PTT olmak üzere diğer kamu kurum-
larının yazılım ve donanım gibi bilişim sistemleri 
açısından ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşıla-
maya çalışıyoruz. PttJETON adında bir proje ge-
liştirdik. Covid-19 pandemisi ortaya çıktıktan son-
ra uzaktan çalışma farklı lokasyonlardan çalışma 
gibi ihtiyaçlar da ortaya çıktı. İnsanların bir arada 
toplantı yapma ihtiyaçlarının karşılanması gereki-
yordu. Bildiğiniz gibi bu şekilde kullanılabilecek 
birçok ürün mevcut. Biz de pandeminin başlangıç 
döneminde kendimiz de uzaktan çalışmaya baş-

ladığımız bu dönemde ihtiyaçlarımız için farklı 
alternatifleri araştırdık. Bunların nasıl çalıştığını 
inceledik, çeşitli testler yaptık. En sonunda bu uy-
gulamalardan daha güzel ve daha fazla özelliğe 
sahip, kurumsal ve potansiyel müşterilerimizin de 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün gerçekleştirebi-
lir miyiz diye düşündük. Sonunda böyle bir ürün 
çalışması yapma kararı aldık” diye konuştu.

“Tamamen PTT Teknoloji’nin
iç ekibiyle gerçekleştirildi”
Projenin geliştirilme sürecini anlatan Dalkıran, 

“Bir seneden fazla bir sürede toplamda 9 kişilik 
uzman bir ekiple bu işi gerçekleştirdik. Proje ta-
mamen PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin iç ekibiyle 
gerçekleştirildi. Bu konuda arkadaşlarımla be-
raber bayağı bir emek sarf ettik. Gerek ara yüzü 
gerek ek geliştirdiğimiz modüller olsun tamamen 
kendi iç ekibimizle geliştirdiğimiz yerli bir yazılım. 
Mümkün olduğunca özgün bir yapıya sahip olması 
için çok dikkat ettik. Bilgisayarınızdan, cep tele-
fonunuzdan ve tabletinizden erişebileceğiniz ve 
bu cihazlarınıza hiçbir şekilde aplikasyon yükle-
menize gerek kalmadan, var olan web tarayıcınızı 
kullanarak sisteme dahil olabileceğiniz bir yazılım 
tasarladık” dedi.

Sunucular Türkiye’de
PttJETON uygulamasının güvenilirlik ilkesine uy-

gun olduğunu belirten Dalkıran, “Öncelikle kendi bil-
gisayarınıza ve tabletinize ek program yükleme ihti-
yacı duyulmadığından dolayı sadece web tarayıcınız 
üzerinden çalıştığı için güven ortamı sağlıyor. Ek ola-
rak sistemi barındırdığımız sunucular Türkiye lokas-
yonunda yer almakta ve yurt dışına veri çıkmamakta, 
görüşmeler tamamen Türkiye içerisinde gerçekleş-
mekte. Bu yüzden daha güvenli” ifadelerini kullandı.

“PTT AŞ Genel Müdürlüğü ve çeşitli
illerdeki kullanıcılar bu sisteme
erişebilmekteler”
PttJETON’un ilk olarak kendi kurumlarında 

kullanılmaya başlandığına dikkati çeken Dalkı-
ran, “Şu ana kadar ilk önce PTT Bilgi Teknolojileri 
AŞ olarak projenin başlangıcından itibaren kendi 
içimizde kullanmaktaydık. Gerek kendi iç görüş-
melerimiz gerek dış bağlantılarımızla yaptığımız 
toplantılarda mümkün olduğunca kendi uygula-
mamızı kullanmaya çalıştık. Bu süreçte de eksik-
lerini tespit edip yeni özellikler ekledik. Sonrasın-
da PTT AŞ kullanıcılarına açtık. Şu anda PTT AŞ 
Genel Müdürlüğü ve çeşitli illerdeki kullanıcılar 
bu sisteme erişebilmekteler. Daha sonrasında da 
yaygınlaştırma çalışmaları çerçevesinde kendi ba-
kanlığımız olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 
bağlı kurumlarda da yaygınlaştırmaya çalışaca-
ğız” ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında
kullanılmaya başlanacak
Uygulamayı başta PTT AŞ olmak üzere Ulaştır-

ma ve Altyapı Bakanlığında ve bakanlığa bağlı ku-
rumlarda kurumsal olarak yaygınlaştırmayı plan-
ladıklarını ifade eden Dalkıran şunları kaydetti:

“Bireysel yaygınlaştırma konusunda bir pla-
nımız söz konusu değil. PttJETON bir video kon-
ferans ve çevrimiçi seminer yapma uygulaması. 
Normal bildiğimiz diğer video konferans uygula-
malarının yeteneklerinin yanında moderatöre çe-
şitli yetkiler sağlayan bir yapısı bulunuyor. Bunun 
yanında katılımcı rolleri biraz daha farklı. Daha çok 
kurumsal kullanıma yönelik olarak tasarlanmış bir 
uygulama. Bunun yanında Youtube canlı yayın 
özelliklerini barındırıyor. Video kayıt özelliğimiz 
sayesinde kayıtlar bilgisayarlara değil buluttaki 
sunucumuza yapılıyor. Böylelikle hem kendi bilgi-
sayarında ek yük oluşturmuyor hem de her yerden 
ulaşılabilir vaziyette bir kayıt gerçekleştirilmesini 
sağlanıyor. Kayıtlar da yine Türkiye lokasyonlu su-
nucularımızda depolanıyor.” •İHA

Video konferans görüşmelerine yerli çözüm PttJETON
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Selçuklu başkenti Konya’da 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Selçuklu Sultanlarının medfun 
bulunduğu Alaaddin Cami 

Sultanlar Türbesi’nde her Cuma 
namazı sonrasında saygı nöbeti 

gerçekleştiriliyor.

Konya’da her Cuma Selçuklu
Sultanlarına saygı nöbeti tutuluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Ca-
mii’nde Selçuklu Sultanlarının türbesinin bulun-
duğu bölümde her hafta Cuma namazları sonrası 
saygı nöbeti başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Anadolu topraklarına kök salmak için 
Selçuklu ecdadımızın büyük fedakarlıklar yaparak, 
kahramanlık destanları yazdığını ifade ederek, 
“Konya’mız Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkent 
olup yaklaşık 200 yıl bu vasfını sürdürdü. Hakkın 
gelmesi, batılın zail olması için mücadele eden 
Selçuklu Sultanlarından; 1. Rükneddin Mesud, 2. 
Kılıç Arslan, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 2. Rukned-
din Süleyman Şah, 1. Alaaddin Keykubat, 2. Gıya-
seddin Keyhüsrev, 4. Rükneddin Kılıç Arslan, 3. 
Gıyaseddin Keyhüsrev olmak üzere sekiz Selçuklu 
Sultanı Alaaddin Cami avlusunda medfun bulunu-
yor.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şanlı ec-
dadımıza minnetimizi bir parça da olsa hissetti-
rebilmek için onlar için ebedi istirahatgahlarında 
her Cuma namazı sonrasında saygı nöbeti progra-
mı icra ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Sultan-

lar Türbesi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla 
her hafta saygı nöbetimiz gerçekleşiyor. Başta Sel-
çuklu Sultanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah onlardan 
razı olsun” ifadelerini kullandı. •İHA

Genç KOMEK Yaz Okulu’ndan
başarılı öğrencilere sürpriz hediye

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz 
Okulu, Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkan-
lardan da bin öğrencinin katılımıyla eğitimlerini ta-
mamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nda derslere devamlılık gösteren, ödevlerini 
tam yapan ve yarışmalarda dereceye giren öğrencile-
re ödülleri gönderiliyor. Konya ve Türkiye genelinden 
60 bin, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova 
gibi Balkan ülkelerinden de bin öğrencinin yüz yüze 
ve uzaktan eğitimle katılım sağladığı Konya Büyük-
şehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yaz da 
dolu dolu bir tatil dönemini geride bıraktı. Genç KO-
MEK Yaz Okulu’nda öğretmenlerin verdiği ödevleri 
yerine getiren, online bilgi yarışmalarında başarılı 
olan ve derslere devamlılık gösteren 51 binin üzerin-
de öğrenci birbirinden güzel sürpriz hediyeler kazan-
manın sevincini yaşadı.

Başkan Altay öğrencilerle
telekonferansla görüştü
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-

him Altay, Türkiye’deki farklı şehirlerden ve Balkan-
lar’daki öğrencilerle telekonferansla bağlantı yapa-
rak görüştü. Öğrencileri tebrik ederek hediyelerini 
gönderen Başkan Altay, “On binlerce çocuğumuz yaz 
okuluna katıldı. Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan 
tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sizler, başarılı 
olarak ödüllerinizi aldınız. KOMEK, sadece Konya’da 
değil, Türkiye’de ve gönül coğrafyamızdaki ülkelerde 
de takip edilir bir marka haline geldi. Sizlere, ailele-
rinize, KOMEK çalışanlarına ve hocalarınıza teşekkür 
ediyorum. Okul hayatınızda başarılar diliyorum. Kon-
ya ile bağınızı lütfen koparmayın. Hepinizi Konya’ya 
bekliyoruz.” diye konuştu. Başkan Altay, temsili ola-
rak belirlenen Konyalı öğrencilere ise katılım belgele-
rini verdi. Genç KOMEK Yaz Okulu’nu çok sevdikleri-
ni söyleyen minik öğrenciler de programların devam 
etmesini isteyerek Başkan Altay’a teşekkür etti.

Genç KOMEK Yaz Okulu hediyeleri
Yaz okulunda 51 bin 338 öğrenci ezberledikleri 

sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici 
derslerde kazandıkları puanlar ve derslere devamlılık 
durumlarına göre sürpriz hediyeler kazandı. Ödüller, 
her öğrencinin kendi yaş grubu içinde puanlaması 
yapılarak belirlenirken, her öğrenci kazandığı ödülü 
KOMEK’in sosyal medya adresinde yayınlanan link-
ten öğrenip, 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında seç-
tikleri kurs merkezinden teslim alabilecek. 2 Eylül 
2021 itibariyle de Konya dışından katılan öğrencilere 
ödülleri kargo ile teslim edilecek. Öte yandan Genç 
KOMEK Yaz Okulu’na Balkanlardan katılarak eğitim-
lerinde başarılı olan ve derslere devamlılık sağlayan 

öğrencilere ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen tö-
renle bisiklet hediye edilmişti.

"Öğrencilerin yaz tatili verimle geçti"
7-14 yaş grubu arasındaki öğrencilerin yetenek-

lerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan yaz okulun-
da Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve El Sanatları 
derslerinin yanında öğrenciler, pandemi kuralları 
doğrultusunda; yüzme, kamp, piknik ve çeşitli atölye 
çalışmaları ile yüz yüze etkinlik ve eğitici faaliyetler-
le oldukça faydalı bir yaz tatili dönemi geçirdi. Yaz 
okulunda ayrıca; hayalini resmet, ahşap oyuncak bo-
yama, el sanatları, verimli ders çalışma, drama kulü-
bü, dönüştür at-ma, temel matematik kulübü, ahşap 
oyuncak boyama, karikatür, resim, robotik yazılım ve 
kodlama, verimli ders çalışma yöntemleri, çocuk ko-
rosu ve İngilizce konuşma kulübü gibi yüz yüze etki-
leşimin olduğu derslere katılan öğrenciler kendilerini 
geliştirme fırsatı buldu.

Genç KOMEK İhtisas
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda; Kur’an-ı Kerim’i 

Düzgün ve Güzel Okuma, Arduino, Sketchup ile Mo-
delleme, Yazarlık Becerileri, Dijital Resim, Resim, İhti-
sas Müzik Bağlama ve İhtisas Müzik Gitar gibi ihtisas 
kurslarına kayıt olan öğrencilere seçtikleri branşlar-
da seviye belirleme sınavı ile yerleştirme yapıldı. Yaz 
okulunu başarıyla bitiren ihtisas grubu öğrencileri, 
isterlerse güz döneminde de kayıtlarını yenileyerek 
eğitime devam edebilecek. OYUN KAMPLARI Genç 
KOMEK Yaz Okulu kapsamında Beyşehir Yolu üze-
rindeki Kent Ormanı’nda ve Dutlukır kamp alanında 
oluşturulan oyun parkurları 32 bin öğrenciye hizmet 
verdi. Halat çekme, okçuluk eğitimi, kazı alanı eğiti-
mi, survivor parkuru, bocce, mantar toplama, bisiklet 
trafik eğitimi parkuru, trafik simülasyon parkuru, ilk 
yardım parkuru, gol oyunu, ipli denge oyunu, çuval 
yarışı, çubuk yakalama oyunu, sandalye kapmaca, 
şapka oyunu, S.O.S oyunları oynayan öğrenciler eğ-
lenceli bir yaz tatili geçirdi. •İHA

Konya Büyükşehir 
Malazgirt Zaferi’nin 

950. kutlama 
etkinliklerinde

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bit-
lis Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere katı-
lan Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk-
lu dönemini yansıtan kostümlerle tarihi 
zaferi canlandırarak katılımcılara o gün-
leri yaşatıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bit-
lis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen 
Malazgirt Zaferi’nin 950’nci kutlama et-
kinliklerine katılıyor. 26 Ağustos 1071’de 
büyük komutan Sultan Alparslan komu-
tasında Bizans ordusunu bozguna uğ-
ratarak Anadolu’nun Türk yurdu haline 
gelmesini sağlayan Malazgirt Zaferi’nin 
950’nci yıldönümü her yıl olduğu gibi 
bu yıl da büyük bir coşkuya sahne olu-
yor. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde 
Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat 
ilçesinde ve Muş’un Malazgirt ilçesin-
de her yıl gerçekleştirilen Malazgirt Za-
feri’nin 950’nci kutlama etkinliklerinde 
Konya Büyükşehir Belediyesi de yerini 
alarak bu coşkuya ortak oluyor. Ahlat’ta 
kendisine tahsis edilen alanda ziyaret-
çileri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuklu dönemine ait tarihi kostümlerle 
Malazgirt Zaferi’ni anlatan kısa gösteri-
ler gerçekleştirerek adeta tarihi yeniden 
yaşatıyor. Ahlat ve Malazgirt’te devam 
eden etkinlikler kapsamında; geleneksel 
sporlar, kültürel etkinlikler, geleneksel 
uygulamalar, dini merasimler, çocuk et-
kinlikleri gerçekleştirilirken, kutlamalar 
son gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Malazgirt’te katılacağı mi-
tingle sona erecek. •İHA



HABER <1-15 Eylül 2021 15www.konyagazetesi.com.tr SPOR

Letonya’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Konya’yı 
ve Türkiye’yi temsil eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu şeyma yıldı-
rım, üçüncülük maçında rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Konyaspor, Miya ve Erdon Daci
ile yollarını ayırdı

Konyaspor’da Farouk Miya ve Erdon 
Daci ile yollar ayrıldı.

Teknik Direktör İlhan Palut’un bu sezon 
kadroda düşünmediği 23 yaşındaki Farouk 
Miya  ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi 
feshedildi. 2019 yılında Hırvat takımı HNK 
Gorica’dan transfer edilen Miya, yeşil-be-
yazlı formayla çıktığı 45 maçta 8 gol, 2 
asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Konyaspor’da forma şan-
sı bulamayan 23 yaşındaki forvet Erdon 
Daci ise Belçika takımlarından Westerlo’ya 
transfer oldu. Konyaspor, Daci’nin bonser-
visi konusunda Westerlo kulübüyle an-
laşmaya varırken, bir sonraki satıştan ise 
yüzde 20 pay alacak. Daci, yeşil-beyazlı 
takım ile 46 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik per-
formans sergiledi. • Mehmet Ali SOYCAN

Konyaspor, 23 yaşındaki Polonyalı kanat 
oyuncusu Konrad Michalak’ı kadrosuna kattı.

Süper Lig’e zorlu Sivasspor deplasmanında 
galibiyetle başlayan Konyaspor, transfer çalış-
malarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Rusya’nın 
Akhmat Grozny takımından kanat oyuncusu 
Konrad Michalak’ı kadrosuna kattı. Michalak, 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı 
gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-be-
yazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 3 
yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki Micha-
lak, Süper Lig’de MKE Ankaragücü ve Çaykur 
Rizespor takımlarında forma giydi. Polonyalı 
oyuncu Konyaspor’da 77 numaralı formayı gi-
yecek.

İmza töreni sonrası konuşan Konrad Micha-
lak, Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği 
için mutlu olduğunu söyleyerek, "Konyaspor’a 
geldiğim için çok memnunum. Başkanımız ve 
yöneticilerimizin çok emeği var. Uzun bir kont-
rata imza attım. Çok güzel olacağını düşünüyo-
rum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam 
etsin. Umarım beraber güzel şeyler paylaşa-
cağız. Onlar için sahada elimizden yapacağız" 
dedi. •İHA

Konyaspor,
Konrad Michalak’ı
renklerine bağladı

Konya Büyükşehir Belediyespor’un
milli judocusu Avrupa üçüncüsü oldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 
tarafından Konya’ya kazandırılacak olan Sporcu 
Seçme ve Yetiştirme Merkezinin temeli atılarak 
yapımına başlandı.

Sporcu yetiştirme ve sporcuları turnuvala-
ra hazırlama anlamında Konya’da ses getirecek 
olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinin te-
meli atılarak yapımına başlandı.

Sancak Mahallesinde yapılacak olan tesis 22 
bin 858 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 met-
rekare açık saha alanı ile toplam 18 farklı spor 
branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Spor-
tif faaliyetlerin yanı sıra farklı özellikleriyle de 
dikkat çeken Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merke-
zi, Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu 
yetiştirme merkezi olacak. Merkez kendi enerji-
sinin yüzde 90’ını çatısında kurulu olan GES ile 
güneşten temin ederek yıllık 350 bin kw/saat 
enerji tasarrufu sağlayacak. Yaklaşık 135 milyon 
TL’ye tamamlanacak Sporcu Seçme ve Yetiştir-
me Merkezi’nin 2022 yılının sonunda tamamlan-
ması bekleniyor.

“Olimpiyatlara sporcu
yetiştirmeyi hedefliyoruz”
Selçuklu Belediyesi olarak spora 250 milyon 

TL yatırım yaptıklarını belirten Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Genç nüfusumu-
za güveniyoruz, yeteneklerimiz ve kabiliyetleri-
mizin olduğuna inanıyoruz.

Bundan sonra yapmamız gereken yetenekleri-
mizi keşfetmek, bunun için azmimiz de var gücü-
müz de. Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda 
önceliklerimiz spora ilgiyi arttırmak, daha fazla sa-
yıda gencimizin ve çocuğumuzun spor yapmasını 
sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız 
ölçme ve değerlendirme programları sayesinde 
yeteneklerimizi keşfetmek. 2018 yılında pilot uy-
gulama olarak 1000 sporcumuz ile başlattığımız 
Ölçme Değerlendirme programı bize gösterdi ki 
çocuklarımızın ilgi ve kabiliyetlerini doğru tespit 
edip doğru bir yönlendirme yapmalıyız ve özel 
ilgi gerektiren sporcularımızı belirlemeliyiz. Dola-
yısıyla Ölçme Değerlendirme programımızı kalıcı 
hale getirerek çocuklarımızı hem sportif yönden 
hem fiziki yönden ilgi ve kabiliyetleri doğrultu-
sunda yönlendirmek ve yetiştirmek istiyoruz. İşte 
tüm bu nedenlerle ve ortaya koyduğumuz Olimpi-
yat Hedefi doğrultusunda ’Selçuklu’da Sporda da 
Pek Güzel Şeyler oluyor’ diyor ve tüm başarıların 
devamını sağlayacak, sporcularımızı olimpiyatla-
ra hazırlayacak, ülkemizin spor altyapısına katkı 
sunacak ve tüm sportif çalışmalarımızı taçlandı-
racak, Konya’da ilk, Türkiye’de en kapsamlı spor 
tesislerinden biri olan Sporcu Seçme ve Yetiş-
tirme Merkezi’ni şehrimize kazandıracağımızın 
müjdesini vermek istiyorum. Selçuklu Belediyesi 
Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi şehrimize ve 
ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. •İHA

Konya’da
sporcu
yetiştirme 
merkezinin
inşaat
çalışmaları
başladı

Letonya’da düzenlenen Ümitler Av-
rupa Judo Şampiyonası’nda Konya’yı ve 
Türkiye’yi temsil eden Konya Büyükşehir 
Belediyesporlu Şeyma Yıldırım, üçün-
cülük maçında rakibini mağlup ederek 
bronz madalya kazandı.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası Le-
tonya’nın başkenti Riga’da devam ediyor. 
37 ülkeden 176 kadın ve 217 erkek judo-
cunun katıldığı şampiyonadan Konya’yı 
gururlandıran haber geldi. Turnuvada 48 
kiloda Konya Büyükşehir Belediyesporlu 

milli sporcu Şeyma Yıldırım, yarı finale 
kadar tüm müsabakalarını kazandı. Yarı 
final müsabakasında Romanyalı rakibine 
kaybeden milli sporcumuz, Bronz madal-
ya mücadelesinde İtalyan rakibini ippon-
la mağlup ederek Avrupa 3’üncü oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Şeyma Yıldırım’ın 
şehrimizi ve ülkemizi gururlandırdığını 
belirterek, başarılı sporcuyu ve antrenö-
rünü tebrik ederek başarılarının devamını 
diledi. •İHA
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