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Karatay Belediyesi, 42’inci toplu konut 
hamlesi olan “Aksa Park Toplu Konut 
Yapı Kooperatifi” projesini kamuoyuna 
açıkladı.

Başkan Kavuş, Evliya Çelebi’nin Seya-
hatnamesi’nde övgüyle söz ettiği Bağ-ı 
Meram’ın yeniden hayat bulması adına 
başlattıkları ‘Meram Bağları Projesi’ni ince-
leyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Bu-
luşmaları kapsamında vatandaşlarla bir 
araya geldi.

6’DA

6’DA

7’DE

Karatay Belediyesinden yeni
toplu konut hamlesi daha

Meram Bağları
yeniden hayat buluyor

Başkan Pekyatırmacı 
vatandaşlarla bir araya geldi
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Konya’da ev 
kiraları adeta 
uçuyor. Yeni 

binalarda 
konuma göre 

5.000 bin liraya 
kadar ulaşan 
kiralar, 15-20 
yıllık standart 
2+1 dairelerde 
ise 1.500 ile 

2.500 TL arasında 
değişiyor.

Konya’ya şehit ateşi düştü

2’DE

5’DE

Fırsatçılar ortaya çıktı,
Konya’da kiralar uçuyor!

Haberin Devamı sayfa 4’de

Konya Şeker’den üreticiye 57
milyon liralık avans desteği

2’DE

Konya’da tefeci 
operasyonu: 13 gözaltı

7’DE

Konya Büyükşehir’den
öğrencilere eğitim desteği
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Konya’da tefeci operasyonu: 13 gözaltı

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerin sal-
dırısı sonucu yaralanan Konyalı Sözleşmeli Er Ömer 

Faruk Erdem, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tefecilik yaptığı 
ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen 
suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 

13 şüpheli gözaltına alındı.

15 Günlük
Yerel Süreli

Yayın
ISSN

2791-7088

Konya’ya şehit ateşi düştü
Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde teröristle-

rin hain saldırısı sonucu yaralanan Konyalı Piyade 
Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem şehit oldu.

Şehit Erdem’in Konya’nın Akşehir ilçesi Adsız 
Mahallesindeki evine acı haber ilçe protokolü ta-
rafından verildi. Ilgın kaymakamı ve Akşehir Kay-
makam Vekili Aytekin Yılmaz, Akşehir Garnizon 
Komutanı Akbay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye 
Bakanı Salih Akkaya tarafından verilen şehit ha-
berinin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu. 
Şehit Er Ömer Faruk Erdem’in babası Metin ve an-
nesi Nesibe Erdem’in vefat ettiği, Şehit Erdem’in 
babaannesi Döndü Erdem ile yaşadığı ve Tuğba, 
Navruz, Sevgi ve Fadime isminde 4 kardeşinin 
bulunduğu öğrenildi. 1998 doğumlu olan Şehit Er 
Ömer Faruk Erdem’in 1 yıldır görev yaptığı ve ilk 
görev yerinin Şırnak Gülyazı olduğu bilgisine ula-
şıldı. Şehidin 10 gün öncede Adsız’daki evine izne 
geldiği öğrenildi. Şehit haberi sonrasında vatan-
daşlar şehidin evinin önüne gelirken, Akşehir Be-
lediyesi ekipleri tarafından da sokak ve şehidin evi 

bayraklarla donatıldı.
Şehidin Babaan-

nesi Döndü Erdem, 
“Ben bu dünyaya ka-
zık mıyım? Ne acılar 
gördüm ben. Bu ka-
çıncı acı? Ben niye 
hala buradayım?” di-
yerek gözyaşına ha-
kim olamadı.

Şehidin cenaze-
si memleketi Kon-
ya’nın Akşehir ilçe-
sine getirildi. Şehit 
Ömer Faruk Erdem için Akşehir Nasreddin Hoca 
Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze 
töreni öncesi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Mehmet Hamdi Yıldırım, AK Parti Konya Milletve-
kili Orhan Erdem, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şehidin 
babaannesi, kardeşleri ve yakınlarına başsağlığı 

dileğinde bulundu. Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin 
kıldırdığı cenaze namazı sonrası omuzlara alınan 
şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in 
naaşı Akşehir Şehitliğinde defnedildi. Şehit Ömer 
Faruk Erdem’in cenazesinde şehidin Babaannesi 
Döndü Erdem, kız kardeşleri Tuğba, Navruz, Sevgi 
ve Fadime gözyaşlarına hakim olamadı. •İHA

Edinilen bilgiye göre, Sey-
dişehir ilçesinde "tefecilik", 
"icra ihalelerine fesat karıştır-
mak" ve "suç işlemek amacıyla 
örgüt kurmak" suçlarına karış-
tıkları öne sürülen13 şüpheli 
hakkında Seydişehir Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından 
yakalama kararı çıkarıldı. İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, şüphelileri ya-
kalamak için çalışma başlattı. 
Yapılan çalışma sonrasında be-
lirlenen adreslere sabah saatle-
rinde operasyon için düğmeye 
bastı. Yapılan baskında 13 şüp-
heli yakalanarak gözaltına alın-
dı. Öte yandan; suç örgütünün 

ilçede faiz karşılığında borç 
verdiği kişilerin gayrimenkulle-
rini, icra müdürlüğünde satışa 
çıkarıldıktan sonra bu ihalele-
re girerek haksız kazanç elde 
ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin 
ev ve iş yerlerinde yapılan ara-
malarda çek, senet, alacak-ve-
recek ilişkinin gösteren notlar, 
4 ruhsatsız tabanca, çok sayı-
da fişek, 10 hard disk ve şüp-
helilere ait cep telefonlarına el 
konuldu. Gözaltına alınan şüp-
helilerin buradaki işlemlerinin 
ardından Kaçakçılık ve Organi-
ze Suçlarla Mücadele Şubesine 
getirildi. Buradaki işlemlerinin 
ardından şüphelilerin adliyeye 
sevk edilecek. •İHA

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci-
si olan Filistin uyruklu gençten 3 Eylül Cuma gününden 
beri haber alınamıyor.

Olay, 3 Eylül Cuma öğle saatlerinde merkez Selçuklu 
ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Filistin uyruklu 
Muhammed Salhab (24), çalıştığı Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesinden evine geldi. Öğle saatlerin-
de tekrar evden çıkan Salhab’ın arkadaşları kendinden 
haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bil-
dirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Muhammed Salhab’ın 
gidebileceği yerleri kontrol ederek geniş çaplı bir araştır-
ma başlattı. Yapılan arama sonrasında çevredeki görgü 
tanıklarının ilk ifadesinde Salhab’ın Turgut Reis Caddesi 
üzerinde zorla bir araca bindirilerek olay yerinden kaç-
tıkları yönünde oldu. İfadeler doğrultusunda çalışmaları 
hızlandıran ekiplerin Konya ve çevresinde arama çalış-
malarının devam ettiği öğrenildi.

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 
Filistin uyruklu Muhammed Salhab’ın okul arkadaşı Fi-
listinli Halit O., “Muhammed ile en son perşembe günü 
mesai bitiminde saat beş gibi karşılaştık, hastanenin 
önünde oturduk biraz muhabbet ettik. Ondan sonra ben 
eve geçtim. Kendisi ise nöbetçiydi çocuk acilde, devir 
almaya geçti. O gün mesaiyi bitirmiş, sabah haberi gel-

di Muhammed’den haber alamıyoruz diye. Cuma günü 
Cuma namazına yakın bir saatlerde kaçırılmış. Bize ge-
len bilgiye göre, gri bir araç gelmiş içerisinden dört kişi 
inmiş zorla arabaya bindirmeye çalışmışlar. Daha sonra 
araç biraz daha ilerlemiş ve ilerinden araca iki kişi daha 
binmiş ve araç Ankara yoluna doğru devam etmiş” dedi.

Halit O., “Muhammed kardeşimiz çok iyi bir insan-
dı. Kendisi dört dörtlük bir insandı diyebilirim. Hiç kim-
se ile bir husumeti veya sorunu yoktu bizim bildiğimiz. 
Hükümet yetkililerinden bir ricamız Muhammed bize en 
kısa zamanda sağ salim bir şekilde dönsün. Muhammed 
kardeşimizi gören ya da duyan olursa bütün vatandaşla-
rımızdan bir tek isteğimiz bu durumu yetkililere bildir-
sinler” şeklinde çağrıda bulundu. •İHA

Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor
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Emniyet Müdürü Engin Dinç
muhtarlarla bir araya geldi

Kendini polis olarak tanıtan
dolandırıcı polisten kaçamadı

Konya’da saman yığınlarının arasında
23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Polise bıçak çekti, bacağından 
vurularak etkisiz hale getirildi

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç merkez 
Karatay, Selçuklu ve Meram ilçesinde görev yapan 
muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda güvenlik, 
asayiş konuları başta olmak üzere yeni eğitim ve 
öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ve 
çevresinde alınacak tedbirler ele alındı.

Konya Polis Evi’nde yaklaşık 200 muhtarın ka-
tıldığı toplantıda mahalle muhtarlarına, okulların 
açılmasıyla okul önlerinde yapılacak uygulamalar 
anlatıldı. Düzenlenen toplantıda muhtarlar açık-
tan alkol satışı yapılması, motosikletlerin abartılı 
egzoz gürültüleri, park ve bahçelerde gerekli de-
netimlerin yapılması, belirli alanlara aydınlatma 
için KGYS sistemlerinin kurulması ve mahallelerin 
güvenliği konusunda taleplerini dile getirdi.

Muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü 
Engin Dinç, mahallelerdeki huzur ve güvenin te-
sisi için muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü 
hatırlatarak, gördükleri bir olumsuzluk anında ‘112 
Acil İhbar Hattı’nı arayarak bildirmelerini istedi. 
Muhtarlara ve vatandaşlara emniyet güçlerinin 
kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden 
Dinç, mahallelerde yapılan anlık şok uygulama-
larla oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçil-
diğini, huzur ve refah ortamını sağlamak için üst 

düzey çaba sarf edilip gerekli tüm tedbirlerin alın-
dığını söyledi.

Muhtarlar kentte yürütülen çalışmalardan ve 
alınan tedbirlerden dolayı başta İl Emniyet Müdü-
rü olmak üzere Konya Polisine teşekkür etti.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de muh-
tarlarla bu tür toplantıların belirli periyotlar halin-
de yapılacağını belirtti. Toplantıya il emniyet mü-
dür yardımcıları ile ilçe emniyet müdürleri ve birim 
amirleri de katıldı. •İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jan-
darmanın bir eve düzenlediği ope-
rasyonda, saman yığınlarının arasına 
gizlenmiş yaklaşık 23 kilo kubar esrar 
maddesi ve evin bahçesinde 68 kök 
Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi 
Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı 
ekim yapıldığına yönelik alınan bir is-
tihbaratı değerlendirerek ilçeye bağlı 
Doğanbey Mahallesinde çalışma baş-
lattı. Ekipler, Suludere mevkisinde 
şüpheli 1 kişinin evinin önündeki sa-
man yığınlarının arasına beyaz bir çu-
val içerisinde bir şeyleri sakladığının 
fark edilmesi üzerine harekete geçti. 
Saklananın kubar esrar maddesi oldu-
ğunun değerlendirilmesi üzerine söz 
konusu adreste savcılık kararıyla ara-
ma gerçekleştirdi. Jandarma narkotik 
köpeği ‘Yol’un da destek verdiği ara-

mada H.B.’ye ait ev ve eklentilerinde 
çuval içerisinde yaklaşık 23 kilo kubar 
esrar maddesi olduğu değerlendiri-
len madde ile evin bahçesinde ekili 
vaziyette 68 kök Hint keneviri bitkisi 
ele geçirildi. Evde bulunan ruhsatsız 
şarjörlü av tüfeğine de el konuldu. 
jandarma, olayla ilgili olarak yasa dışı 
ekim, imal ve ticaret suçlamasıyla 
şüpheli N.A.’yı gözaltına alırken, ev 
sahibinin ise yakalanmasına yönelik 
çalışmaların sürdüğü öğrenildi. •İHA

Konya’da polise bıçak çeken hır-
sızlık şüphelisi, bacağından vurula-
rak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında mer-
kez Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi 
Mendil Sokak’ta meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı ala-
rak adrese giden polis ekipleri, moto-
sikletle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi 
fark etti. “Dur” ihtarına uymayarak 
kaçan şüphelilerin peşine düşen po-
lis, bir süre sonra motosikleti dur-
durdu. Bu sırada motosikletten inen 
sürücü S.K. bıçakla bir polis memu-
runun üzerine yürüdü. Polis memuru 
zanlıyı bacağından vurarak etkisiz 
hale getirirken, diğer 2 şüpheli ise 
kaçtı. Hastaneye kaldırılan şüpheli 
S.K’nın uyuşturucu madde ticareti ve 
hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının 
bulunduğu öğrenildi. •İHA

Konya’da kendini polis olarak 
tanıtan, 10 yıl kesinleşmiş hapis 
cezası, 7 aranması, 6 firar dosya-
sı bulunan şüpheli, polisin sıkı 
takibiyle yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan 
Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 
aranan şahısların yakalanması-
na yönelik yaptığı çalışmalarda 
dolandırıcılık ve resmi belgede 
sahtecilik suçlarından aranan 
H.S’nin (41) Konya plakalı bir 
araçla Otogar civarında görülme-
si üzerine harekete geçti.

Merkez Selçuklu ilçesi Bin-
konutlar Mahallesi Dışkapı So-
kak’ta aracı bulan ekipler, 15 
saat boyunca şüphelinin araca 
binmesini bekledi. Ekipler, öğle 
saatlerinde aracına binen şüp-
heli H.S’yi takibe başladı. Yolda 
takip edildiğini anlayan şüpheli. 
aracını terk edip yaya olarak kaç-
maya çalıştı. Kaçış istikametleri 
kapatılan şüpheli yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelinin üze-
rinde yapılan aramada cüzdan 
içerisinde iki adet polis rozeti 
ele geçirildi. Daha önce şahsın 
kendini polis olarak tanıttığı, bu 
sayede uygulama noktalarından 
polis rozeti göstererek sorgula-

ma yaptırmadan geçtiği tespit 
edildi.

10 yıl kesinleşmiş hapis
cezası, 7 aranma ve
6 firar dosyası var
Şüpheli H.S. hakkında ken-

dini polis olarak tanıtarak 2 ki-
şiden, kendisini kamu görevlisi 
veya banka, sigorta, kredi ku-
rumlarının çalışanı olarak tanıt-
ması veya bu kurumlarla ilişkili 
olduğunu söylemesi suretiyle 
dolandırıcılık, 2 adet bilişim sis-
temleri banka veya kredi kurum-
larının araç olarak kullanılması 
suretiyle dolandırıcılık, 1 resmi 
belgede sahtecilik, 1 tehdit ve 1 
hakaret suçundan toplam 7 aran-
ması ile 6 firar dosyası bulundu-
ğu öğrenildi

Şüphelinin Covid-19
testi pozitif çıktı
Hakkında 10 yıl kesinleşmiş 

hapis cezası ve 10 bin TL adli 
para cezası bulunan H.S’nin em-
niyetteki işlemlerinin ardından 
yapılan Covid-19 test sonucu 
da pozitif çıktı. Beyhekim Dev-
let Hastanesi mahkum koğuşu-
na teslim edilen H.S., karantina 
süreci bitiminde tutuklanarak 
Konya Kapalı Cezaevine teslim 
edilecek. •İHA
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Fırsatçılar ortaya çıktı,
Konya’da kiralar uçuyor!

Konya’da ev kiraları adeta uçuyor. 
Yeni binalarda konuma göre 5.000 
bin liraya kadar ulaşan kiralar, 15-

20 yıllık standart 2+1 dairelerde 
ise 1.500 ile 2.500 TL arasında 

değişiyor.

İnşaat sektörünün en hareketli olduğu illerin 
başında gelen Konya’da kiralar el yakıyor. Günden 
güne yeni binaların yükselmesi, dairelere olan ta-
lepte artış olması, kiralık evleri adeta kıymete bin-
dirdi. Yeni bitmiş lüks binalarda konumuna göre 
kira fiyatları 4000 TL  ile 5000 TL arasında deği-
şirken, eski binalarda ise standart 2+1 dairelerin 
kiraları 1500 TL ile 2500 TL arasında değişiyor.

DAİRE FİYATLARI DURDURULAMIYOR
Konya, son 15 yılın en büyük gelişimini inşaat 

sektöründe yaşıyor. Binlerce yeni dairenin yapımı 
devam ederken, ev sahipleriyle kiracılar arasında 
sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kentte Müstakil ev bul-
manın hayal olduğu şu günlerde, vatandaşlar sıfır 
daire alabilmek için sürekli piyasa araştırması ya-
pıyor. Maddi durumu ve geliri iyi olan vatandaşlar 
satın alma yoluna giderken, kiracılar ise daha ucuz 
ev bulabilmek için mahalle mahalle dolaşarak ta-
ban patlatıyor. 3+1 standart Satılık daire fiyatları 
500 bin liradan başlarken, mevkisine göre lüks da-
ireler 3 milyon liraya kadar yükseliyor

GEÇİM ASGARİ ÜCRETLE
AMA KİRALAR UÇUK
Yeni bitmiş lüks binalarda konumuna göre 

kira fiyatları 4000  ile 5000 lira arasında değişir-
ken, 15-20 yıllık standart 2+1 binalarda ise kiralar 
1500 ile 2500 TL arasında değişiyor, sanayii kenti 
olarak bilinen Konya’da , büyük çoğunluk ise as-
gari ücretle geçiniyor. Daire sahipleri konutlarını 
genellikle emlakçılar vasıtasıyla kiralamayı tercih 
ediyor. Emlak sektöründeki bazı kötü niyetli esna-
fın ise ev sahiplerini manipüle ederek kiraları şişir-
mesi de bilinen bir gerçek.

ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE
YÜZDE 100 ARTIŞ!
“Pandemi döneminde uzaktan süren üniver-

site eğitiminin bu yıl başlamasıyla birlikte kira fi-
yatları tavan yaptı. Öğrencilerin yanı sıra düğün 
yapan evlilerin de kiralık ev arayışı içinde olması, 
ev fiyatlarını ikiye katladı. Hal böyle olunca Bosna 
Hersek, Yazır, Ardıçlı,Sancak Mahallelerinde 1+0 
ya da 1+1 stüdyo ve apartlar 1000-1200 TL’den 
2500 TL’lere fırladı.

Bu yıl kira fiyatlarında büyük  artış yaşandığı-
nı kaydeden mahalle halkı, "Bölgede kiralık ev yok 
denecek kadar az. Emlakçılar kiralık ev gelince ila-
na koymadan kiraya veriyorlar. Pandemiden dolayı 
birçok yurt kapandı. Yurt kapasiteleri azaldığı için 
şehrimize gelecek öğrenciler açıkta kalacak. 1+1 
daireler 2500 TL'den başlıyor ama ev yok" dediler.

"MUTLAKA BİR DENETİME  VE
GÖZETİME İHTİYAÇ VAR"
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı 

Levent Küçük de kira artışlarındaki yüksekliğe 
dikkati çekerek, kendilerine bu konuda çok sayıda 
şikayet geldiğini anlattı.

Kiralarda özellikle bazı bölgelerde fahiş fiyat 

artışı olduğunu vurgulayan Küçük, şunları kay-
detti: "Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha 
da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut 
kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kira-
ya vermek istiyor. Mevcut kiracıların, tüketicilerin 
karşılaştığı en büyük sorun bu. Piyasada herkes 
fiyatların artacağı beklentisine girdi. Okullar yüz 
yüze eğitim başladı , üniversiteye yeni öğrenciler 
gelecek, tayinler var. Ev sahipleri, bunları da ba-
hane yaparak kiraları artırıyorlar. Burada mutlaka 
bir denetime ve gözetime ihtiyaç var"dedi.

GELECEK PARTİSİ SELÇUKLU İLÇE
BAŞKANI  OSMAN BAŞARAN’DA  KONUYA 
İLİŞİKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
“Enflasyon rakamları alım gücündeki aşınma-

yı yansıtmaktan çoktan uzaklaşmışken, kira ve ko-
nut fiyatlarında devam eden yükseliş mutfaktaki 
yangının maalesef barınma ihtiyacına da sıçradı-
ğını gösteriyor” diyen Başkan Başaran,  “Konut 
fiyatlarının artması genç nesil için ev sahibi olma-
yı çoktan hayale dönüştürmüşken, bir yandan da 
inşaat maliyetlerinin çok fazla artmış olması ile ne 
alıcı ne de satıcı mutlu. Bu yetmezmiş gibi kiralık 
ev arayanların karşılaştığı rakamlar çoğu vatanda-
şımızın kâbusu haline geldi. Kiraların çok artması 
ve buna rağmen kiralık ev bulunmaması, dar ge-
lirli vatandaşlarımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmış 
durumda. Başımızı sokacak ev bulamamak ertele-
nebilir bir sorun değildir” ifadelerini kullandı.

MÜTEAHHİDLERDE İNŞAATLARI
DURDURMA EYLEMİ BAŞLATTI
Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT), çimen-

to fiyatlarındaki artışa tepki için Anadolu’daki 40 
dernek ile eş zamanlı olarak 15 gün boyunca in-
şaatları durdurma kararı aldı.Basın açıklaması ya-
pan KOMÜT Başkanı Adem Bulut,” Tüm Türkiye 
genelinde eylemlerimiz 9 Eylül itibari ile başladı. 
Bu süreçte basın kuruluşları ve sosyal medyadan 
sesimizi duyurmaya çalıştık. Bakanlar ile yapılan 
istişareler sonucunda fiyatların düşmesini bekler-

ken daha fazla arttığını gördüğümüzde hem va-
tandaşlarımızın hem de müteahhitlerimizin hak-
kını aramak için protesto etme kararı aldık. Tüm 
Türkiye genelinde İMKON’a bağlı 40 Dernekle eş 
zamanlı olarak 15 gün boyunca inşaatları durduru-
yoruz. Konya’da Selçuklu, Meram ve Karatay böl-
gelerinde devam eden inşaatlarımız şu an durdu. 
“ diyerek eylemlere başladıklarını bildirdi.

HÜKÜMET'TEN AVRUPA MODELİ ÇÖZÜM 
ÖNERİSİ: KİRALIK EV ŞİRKETLERİ
Kira fiyatlarında yaşanan artış için hükümet 

düğmeye bastı. Avrupa'da olduğu gibi ev kiralama 
şirketleri modeli üzerinde duruluyor. Çalışmayla, 
inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını 
sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleni-
yor.

ÖNERİ PAKETİ HAZIRLANIP
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A
SUNULACAK
Azalan yeni konut arzına karşılık artan konut 

talebi, salgın nedeniyle ertelenen evlilikler, yüz 
yüze eğitimin yeninden başlayacak olması, kent-
sel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine 
bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları son 
dönemde katlandı. Araştırmalar 81 ilde son bir 
yılda kiraların ortalama yüzde 55 arttığını ortaya 
koydu. Özellikle üniversite illeri olan Bursa, Kon-
ya, Erzurum ve Samsun gibi yerlerde kiralar son 
bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı. Milletvekilleri 
illerde yaşanan kira sıkıntılarını Hazine ve Maliye 
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara iletti. 
Sorunun çözümü için çalışma başlatıldı. Sabah'tan 
Zübeyde Yalçın'ın haberine göre kısa sürede alter-
natifli öneri paketi hazırlanıp Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AVRUPA MODELİ
Çalışmalarda Avrupa modeli üzerinde durul-

du. Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerin bü-
yük çoğunluğunda kiralık evler kişilere değil şir-
ketlere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı 
sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler 
şirketlere ait olduğu için kısa sürelerde çıkartma 
gibi durumlar söz konusu olmuyor.

İNŞAAT ŞİRKETLERİ KİRAYA
VERECEK EVLER YAPACAK
Yapılan çalışma kapsamında bu modelin Türki-

ye'ye de uyarlanması düşünülüyor. Ancak, inşaat 
şirketlerinin yaptıkları evleri satmak yerine kiraya 
vermesinin önünde mevzuat ve vergiler açısından 
sıkıntılar bulunuyor. Çalışmayla inşaat firmaları-
nın kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir 
mevzuat oluşturulması hedefleniyor. Avrupa'da ki-
ralık evleri şirketler vatandaşlar ile yaptıkları söz-
leşmeler çerçevesinde kiralıyor. Evler şirketlere ait 
olduğu için kısa sürede vatandaşın dairesinden 
çıkarılması söz konusu olmuyor.

Haber: Mehmet Ali SOYCAN
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Konya Şeker’den üreticiye
57 milyon liralık avans desteği
Konya Şeker yetkililerinin yaptığı açıklama üzerine kısa 

bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti 
Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, kurumun işleyen bir mekanizmasının, 
tarım takvimine göre oluşturulmuş bir programının 

olduğunu belirterek, “Konya Şeker’in gündeminin birinci 
sırasında her zaman üretici ve üretim vardır” dedi.
Pancar ekiminin başlangıcından bu yana ver-

diği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, 
çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslarla üreti-
ciyi tarlada yalnız bırakmayan Konya Şeker, kam-
panya döneminin başlangıcından beri 10 kez avans 
ödemesi gerçekleştirirken, üreticiye 11’inci avans 
desteği olan 57 milyon liralık tutarı da üreticilerin 
hesabına yatırdı.

Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, üreticinin 
yanında yer almaya devam ediyor. 11. destekle-
me avansı olan 57 milyon TL’lik tutarın üretici-
lerin hesabına yattığını 14 Eylül 2021 Salı günü 
saat 13.00’dan sonra bankadan çekebileceklerini 
açıklayan yetkililer, Konya Şeker’in, bahar ayların-
da gübre, tohum, ilaç gibi ayni, bayram ve sulama 
avansları gibi nakdi desteklerine kampanya döne-
mi boyunca devam ettiğini, 9 Temmuz’da verilen 
57 Milyon 210 Bin TL’lik avanstan sonra şimdide 
14 Eylül Salı günü 57 Milyon Lira tutarındaki nakit 
avansın üreticilerin hesabına yatacağını ifade etti-
ler. Şeker pancarı ekimi için tarlaların hazırlanmaya 
başlaması ile birlikte üreticisine avans desteğine 
de başlayan Konya Şeker, üreticiye bugüne kadar 
10 kez ayni ve nakdi avans desteğinde bulunurken 
14 Eylül Salı günü yapacağı nakdi avans ödemesiy-
le bu sene içinde 11’inci avans desteğini toplam 57 
Milyon TL’lik nakit ödeme ile yapmış olacak.

"Konya Şeker’in gündeminin birinci
sırasında her zaman üretici ve üretim vardır"
Konya Şeker yetkililerinin yaptığı açıklama üze-

rine kısa bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem 
AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk, kurumun işleyen bir meka-
nizmasının, tarım takvimine göre oluşturulmuş bir 
programının olduğunu belirterek, “Konya Şeker’in 
gündeminin birinci sırasında her zaman üretici ve 
üretim vardır. Diğer bütün konuların gündemdeki 
yeri ikinci sıradadır. Yani Konya Şeker için üretici ve 
üreticinin ihtiyaçları asli gündem, diğer her konu 
tali gündemdir. Konya Şeker, dünyadaki ekonomik 
dalgalanmalardan, kuraklığa, pandemiden, piyasa 
hareketlerine kadar her konuda önce yaşanan ha-
disenin tarladaki üretime ve üreticiye etkisini ölçer 
biçer, hesabını yapar ve üreticinin şartlardan et-
kilenmeden kafası rahat şekilde üretimine devam 
edebilmesi için de imkânlarını zorlayarak üreticiye 
yapabileceği maksimum desteğini planlar. Bu sene 
kuraklık nedeniyle ekerken de hasatta da üreticinin 
yüzü gülmedi. Konya Şeker, son 2 ayda yaptığı 2. 
nakit destekle bu dar günlerde üreticinin yüzüne 
en azından bir tebessüm kondurmaya çalışıyor. 
Çünkü Konya Şeker’in gündeminin birinci sırası her 
zaman üreticiye ve üreticinin ihtiyaçlarına tahsis-
lidir. Bu ay içinde yapacağımız genel kurul ikincil 

bir gündem maddesidir. Kon-
ya Şeker’de gündem üreti-
cidir, üretimdir, diğer bütün 
konular talidir. Diğer her ko-
nuda su akar yolunu bulur, 
ama üreticinin üretebilmesi 
için birilerinin suyu üretici-
ye doğru akıtması şarttır ve 
Konya Şeker’in avans desteği ile yaptığı da budur. 
2 senedir pandemi nedeniyle ticaret yavaşladı, pi-
yasalar daraldı. Şirketlerin, kurumların öncelikleri 
değişti, sadece Konya Şeker’in önceliği yani üretici 
ve üreticinin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımı değiş-
medi. Piyasalar daraldı, ticaret yavaşladı diye ba-
haneler ile üreticinin karşısına hiç çıkmadı. Satılan 
ürünün parasının tahsil süresi iki katına çıktı diye 
avans takviminde değişiklik yapmadı, değişiklik 
yapmayı aklından bile geçirmedi. Yok diye bahane-
ler sıralamak yerine çare üretti. Bu ay genel kurul 
var diye de bu öncelik yani üreticinin ihtiyaçlarını 
karşılama önceliği elbette değişmeyecekti. Yani 22 
yıldır önceliğimiz neyse bugünde önceliğimiz o dur, 
yarında yarınlarda da Konya Şeker’in önceliği üreti-
ci ve üreticinin ihtiyaçlarının karşılanması olmaya 
devam edecek" dedi.

"İnşallah genel kurulda nöbet
değişimini gerçekleştireceğiz"
29 Eylül’de kooperatifimizin genel kurulunu ya-

pacaklarını hatırlatan Konuk, "İnşallah genel kurul-
da nöbet değişimini gerçekleştireceğiz. Üreticileri-
mizin aklına belki de ‘bu nöbet değişimi sebebiyle 
avans uygulamasında bir aksama olur mu?’ sorusu 
gelmiş olabilir. Hiç kimse endişelenmesin. Bu kuru-
mun en önemli kazanımlarından biri oluşturduğu-
muz kurumsal yapıdır. Kişiler gelip geçse de artık 
işleyecek ve aksamayacak bir kurumsal yapımız 
var. Tercihleri ve stratejileri seçilmiş yöneticile-
rin belirlediği ancak tarım takvimine göre yapma-
sı gerekenleri bürokratik mekanizmaları ile yerine 
getiren bir kurum haline geldi Konya Şeker. Ürün 
ekiminden avanslara, ürün bedeli ödemelerinden 
sanayi tesislerinin üretim planlamasına kadar her 
süreç kısa, orta ve uzun vadeli planlama ile adım 
adım planlanmıştır. Bu çerçevede de gelecek sene-
nin bile üreticiye yapılacak destekler ve avans öde-
melerini periyotlar itibarıyla planlamış olan Konya 
Şeker elbette seçim gündeminden bağımsız olarak 
pancar hasadı öncesi 22 yıldır hiç aksatmadan yap-
tığı nakit avans desteğini verecekti ve gündemden 
bağımsız olarak bugün bu desteği üreticilerinin he-
sabına yatırıyor. Önümüzdeki süreç ile ilgili hiçbir 
ortağımız merak etmesin, endişelenmesin. Ne ben 
ne birlikte yükü omuzladığımız arkadaşlarımız ben-
den sonrası tufan demedik. Biz, bizden sonrasının 

da güllük gülistanlık kalmaya devam etmesi için 
popülizme meyletmeden, iyi hatırlanmak için har 
vurup harman savurmadan üretici ortaklarımız için 
yapmamız gerekenleri yaptık, ticaretin gerektirdi-
ği rasyonel tavırdan asla uzaklaşmadık, geleceğe 
yük bindirecek hiçbir adımı atmadık. Cesur karar-
lar alarak başladığımız görevimizi yine son güne 
kadar asıl olan üretici ortaklarımızın ortak menfa-
atidir, asıl olan Konya Şeker’dir yaklaşımımızdan 
taviz vermeden tamamlayacağız ve yine inşallah 
asıl olan üretimdir, üretici ortaklarımızın ortak men-
faatidir diyen arkadaşlarımıza devredeceğiz” diye 
konuştu.

“Üreticimizi naçar, tarladaki
ürünü sahipsiz bırakmayız"
“Biz bir üretici kuruluşuyuz. Bizim birinci ön-

celiğimiz, malımıza mal, mülkümüze mülk katmak, 
kârımıza kâr katmak değil. Bizim birinci önceliği-
miz üreticinin gücüne güç katmak. Daha çok üret-
mesini, üretirken karşılaştığı zorlukları dayanışma 
ile üretimine zeval gelmeden aşmasını sağlamak-
tır” şeklinde açıklamasını sürdüren Başkan Konuk, 
“Biz halden anlayan ve hayatın içinde olan bir şir-
ketiz, bunun gereğini de yerine getiriyor ve şartlar 
ne olursa olsun üreticimizi, üretimi destekliyoruz. 
Konya Şeker’in tarafı da yeri de bellidir. Biz üretici-
nin, üretimin yanında, üretimi zorlaştıran her şeyin, 
zorlukların, yoklukların karşısındayız. Üreticinin 
önüne çıkan zorlukları kolay kılmak, üretmek iste-
yenin yoklukla imtihanında yoksulluğu yok etmek 
için çalışmak bizim işimiz. Bizim kurumumuz yıl-
lardır bunu yaptı. Bugün yapıyor, yarın da yapacak. 
Zorlukları biz yüklenir, üreticimizi naçar, tarladaki 
ürünü sahipsiz bırakmayız. Konya Şeker Ailesi ver-
diği destekle üreticisini tarlada, tapanda, bağda, 
bahçede, yaylada, ağılda, ahırda, merada yalnız ve 
desteksiz bırakmıyor. Paranın maliyetinin yüksek 
olduğu bir dönemde bu boyuttaki desteklerimiz 
bizim şirketimizin ve kooperatifimizin önceliğinin 
ne olduğunun da net ifadesidir. Bu bir kararlılığın, 
bir duruşun göstergesidir. Konya Şeker’in büyüme 
stratejisi büyüyerek büyütmektir. Konya Şeker’i 
tüm iktisadi işletmelerden ayıran en önemli özelliği 
halden anlaması, anlamakla da kalmayarak üstüne 
düşenin gereğini ihtiyaç anında ve ihtiyaç duyuldu-
ğunda yapmasıdır” dedi. •İHA

Esnaf odaları Ahilik Haftası’nda Başkan Altay’ı ziyaret etti

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı 
oda başkanları Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
Ahilik Haftası dolayısıyla birliğe bağlı oda baş-
kanlarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, ziyarette Kuzey Irak bölgesinde devam eden 
Pençe-Şimşek Operasyonu’nda teröristlerin sal-
dırısında şehit düşen Konyalı Sözleşmeli Er Ömer 

Faruk Erdem’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
Türk milletine başsağlığı diledi. Sabah besme-
leyle dükkanını açan esnafın, kendi ailesinin ve 
yanında çalıştırdığı kişinin ailesinin gelirini alın 
teriyle sağlamak için namusuyla, şerefiyle çalıştı-
ğını ifade eden Başkan Altay, “Ama pandemi dö-
neminde şunu gördük ki, bazı kısıtlamalardan do-
layı esnafımız iş yerini açamaz hale geldi. İşlerini 
yürütemez hale geldi. Hem kendisinin hem ya-
nında çalışanların mağduriyetiyle ilgili ciddi bir 
sorun oluştu. Ama elhamdülillah hem hüküme-
timizin destekleri, hem de Konya’da, Büyükşehir 
Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Esnaf Odaları 
Birliği Başkanımızla koordineli bir şekilde, sizle-
rin önerileriyle birçok çözüm ürettik. Bu sürede 
esnafımızın zorluklarının bir kısmının aşılmasıyla 
ilgili maddi-manevi desteklerde bulunduk. Bunu 
da Konyalıların bize verdiği güçle yapıyoruz. Hem 
siyasi hem ekonomik güçle bunu yerine getirdik. 
İnşallah o dönem geride kaldı. Her ne kadar va-
kalar hala yüksek olsa da aşılanmayla ilgili cid-

di bir farkındalık oluştu. Esnaf olarak yapmamız 
gereken de önce kendi aşımızı sonra çalışanların 
aşılarını tamamlamak. Çünkü tekrar kapanmaya 
hiçbirimizin tahammülü kalmadı. İnşallah aşıyla 
ilgili farkındalık arttıkça bu sıkıntıdan bir an önce 
kurtuluruz. Ahilik Haftamız kutlu olsun” diye ko-
nuştu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da 
ahiliğe verdiği değerden dolayı Başkan Altay’a 
teşekkür ederek, “Farklı bir süreci hep beraber 
yaşadık. Özellikle pandemi ile mücadele esnaf ve 
sanatkarımız açısından farklı bir döngüyü bera-
berinde getirdi. Lakin Konya birlikteliğini, Konya 
hoşgörüsünü hep beraber sergilemiş olduk. Zat-ı 
alinizin de bu anlamda esnaf ve sanatkarlarımıza 
ve odalarımıza yapmış olduğu katkı çok değerli. 
Göstermiş olduğunuz maddi ve manevi destekler 
esnaf ve sanatkarımızın ayakta kalmasına vesile 
oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizler-
le birlikte Konya birlikteliğini göstermiş oluruz” 
dedi. •İHA
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Karatay Belediyesinden yeni 
toplu konut hamlesi daha

Meram Bağları yeniden hayat buluyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe 
Belediyesi, 42’inci toplu konut 
hamlesi olan “Aksa Park Toplu 

Konut Yapı Kooperatifi” projesini 
kamuoyuna açıkladı.

Karatay Belediyesi, 42’nci projesi olan “Aksa 
Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi” projesini ka-
muoyuna açıkladı. Karatay Belediyesi öncülüğün-
de kurulan kooperatife üyelik başvuruları https://
aksapark.karatay.bel.tr/ internet adresi üzerinden 
13-17 Eylül tarihleri arasında alınmaya başlana-
cak. Konuyla ilgili olarak kooperatifin yönetim ku-
rulu üyeleriyle kameralar karşısına geçen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın her karı-
şına hizmet ulaştırmak için mesai mefhumu gözet-
meksizin çalıştıklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay’ın her noktasın-
da titiz bir şekilde çalışıyor, ilçemizin gelişimi ve 
dönüşümü adına şehrimizde yeni yaşam alanları 
oluşturuyoruz. Bugün ilçemizin neresine bakar-
sanız orada devam eden veya tamamlanmış bir 
çalışmamızı görmek mümkün. İlçemizin estetik 
nitelikleri, farklılıkları vatandaşlarımızın beğeni 
tercihlerine göre belirlenirken, tarihi değerlerimiz 
ve kültürel mirasımızla da harmanlanarak ilçemiz 
mimarisine uygun yaşam alanları kazandırmak 

için büyük çaba sarf ediyoruz. Mekânlar için ol-
mazsa olmaz diyeceğimiz unsurların başında gü-
venli olması gelirken bununla birlikte yaşanılabilir 
mekân, dayanıklı, kalıcı, uzun ömürlü ve fonksiyo-
nel işlevlere sahip olması bulunduğu yere özgün 
olması başlıca hedefimiz. Yaptığımız konutların 
bir kimlik doğrultusunda hayata geçmesini önem-
siyoruz” dedi.

“Hemşehrilerimizin konforlu konutlarda 
ikamet etmesine katkı sunuyoruz”
Karatay’ın kentsel dönüşümü noktasında bü-

yük gayretlerinin olduğunu belirten ve eski yerle-
şim alanlarının yoğun olduğu ilçede doğru yapılaş-
manın hızlandırılması için her dönem yeni projeler 
ürettiklerini kaydeden Hasan Kılca, bu sayede özel 
girişimlerin önünün açılması ile vatandaşların çok 
daha ferah ve konforlu yaşam alanlarına erişiminin 
artmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi ve söz 
konusu proje kapsamında yapılacak konutlar hak-
kında şunları belirtti: “Karatay Belediyesi olarak 

ilçemizin köklü mirasından feyz alarak sürdürdü-
ğümüz toplu konut zincirimize yeni bir halka daha 
ekliyoruz. Sadece konutlarla yetinmiyoruz; eği-
timden altyapı çalışmalarına, sosyal tesislerden 
teknolojik projelere, yeşil alanlardan, sportif faali-
yetlere, çevreci uygulamalardan, kültür ve turizme 
kadar her alanda iş üretiyoruz. Tüm bu faaliyet-
lerimizi yaparken gönül belediyeciliği ilkelerimizle 
hareket ediyor vatandaşlarımızın beklenti ve ihti-
yaçlarını merkeze alarak yatırım ve hizmet bele-
diyeciliğinin en güzel örneklerini Karatay’ımızda 
uyguluyoruz.

Açıkladığımız yeni toplu konut hamlemiz, be-
lediyemiz öncülüğündeki 42’nci proje olacak. Ka-
ratay’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olsun. Bugüne 
kadar belediyemiz öncülüğünde üretilen 21 bin 
344 daireye bu projemizle 312 daire daha eklemiş 
olacağız. Karatay Aksa Park Toplu Konut proje-
miz; konum olarak Küçük Kumköprü Caddesinde 
Akcami ve Mancılık Sokak kesişiminde bulunan 
24 Bin 300 metrekarelik kentsel dönüşüm alanın-
da yer almaktadır. 3+1 ve iki tip 2+1 olmak üzere 
toplamda 312 daireden oluşan projemiz ayrıca 17 
bin metrekarelik yeşil alandan oluşmaktadır. Proje 
kapsamında spor alanları, peyzaj düzenlemeleri, 
park ve dinlenme alanları ile kapalı otopark bu-
lunmaktadır. Her biri 6 kat olmak üzere 26 bloktan 
oluşan kooperatifimize üye başvurularını ise 13-17 
Eylül tarihleri arasında https://aksapark.karatay.
bel.tr/ adresimizden alacağız. Projemizin ilçemize 
ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” •İHA

Konya’nın merkez Meram 
İlçe Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Evliya Çelebi’nin Se-
yahatnamesi’nde övgüyle söz 
ettiği Bağ-ı Meram’ın yeniden 
hayat bulması adına başlattık-
ları ‘Meram Bağları Projesi’ni 
inceleyerek çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı.

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’un girişimle-
riyle Meram Bağları yeniden 
hayat buluyor. Yeni Meram 
Caddesi ve Yaka Caddesinin kesişimin-
de yer alan 18 bin metrekarelik araziye, 
üzüm bağı ve meyve bahçesi kazandı-
rılıyor. Başkan Kavuş’un da katılımıyla 
projenin ilk etabı, üzüm bağları ve fi-
danların dikilmesiyle tamamlandı.

18 bin metrekarelik alana sahip
Çalışmanın ilk etabının tamamen 

totalin ise yüzde 50’sinin tamamlandı-
ğını belirten Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Meramlı ve Konyalı 
hemşehrilerimizle dışarıdan gelen mi-
safirlerimizin hep bir ‘Meram Bağları’ 
arayışı vardı. Aslında Meram Bağı de-
yince Konya’da bağlık bahçelik yerler 
anlaşılır, onlar da Meram’ın genelinde 
her zaman vardır. Ama bu arayışı niha-
yetlendirmek adına Meram son durağa 
yaklaşırken Meram Yeni Yol ve Yaka 
Meram’ın kesiştiği yerde bulunan boş 
arsalarımızı bunun için tahsis ettik. 
18 bin metrekarelik bu alana bine ya-
kın üzüm asması ve yaklaşık 400 adet 
meyve fidesi dikerek Meram Bağları’nı 
yeniden canlandırıyoruz. Projenin 8 bin 
500 metrekarelik ilk etabı tamamlandı. 
Toplam projenin de yarısını bitirmiş du-
rumdayız. Tamamı bittiğinde hem Kon-

yalı hemşehrilerimiz hem de dışarıdan 
gelen turistler ve misafirlerimiz burada 
aileleriyle, dostlarıyla güzel vakit geçi-
rebilecekler” diye konuştu.

“Yetişen ürünler ziyaretçilere ikram 
edilecek”

Fidanların dikilir dikilmez bölgenin 
çehresini bir anda değiştirdiğine vurgu 
yapan Başkan Kavuş, “Asmalarımız ve 
fidanlarımız büyüyünce bölgenin çeh-
resi çok daha güzelleşecek, yemyeşil 
bir bölge olacak, mükemmel görüntü-
süyle hemşehrilerimize adeta bir gör-
sel şölen sunacak. Asmalarımız üzüm, 
fidanlarımız meyve vermeye başlayın-
ca gelecek misafirlerimizle bölge ha-
reketlilik kazanacak. Hemşehrilerimiz, 
mahsül zamanına yetişirlerse de doğal 
üzümlerin ve meyvelerin tadına baka-
bilecekler. Yemyeşil bir doğanın içinde 
pelit, söğüt, kavak ve meyve ağaçları-
nın arasında ‘Tarihi Meram Bağları’ hu-
zurunun yeniden yaşanacağı bir ortam 
oluşturuyoruz. Tüm bu özellikleriyle 
‘Meram Bağları’nı yeniden canlandır-
ma projemizin tüm Konya’ya ve Me-
ram’a hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum” dedi. •İHA

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine 
kazandırılacak olan mahalle konağı inşaatında incelemelerde bulun-
du. Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni sosyal tesisler kazandırmaya de-
vam ediyor. Bu amaçla kısa süre önce inşaatına başlanılan ve yapımı 
sürmekte olan Bosna Hersek Mahalle Konağı’nın büyük bir kısmı ta-
mamlandı. Tesisin kısa süre içerisinde vatandaşa hizmete açılması 
planlanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı 
devam eden mahalle konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Sür-
dürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Pekya-
tırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağının her yaştan vatandaşın ih-
tiyacına cevap verecek bir nitelikte tesis olacağını ve bölgeye değer 
katacağını ifade etti. Bosna Hersek mahallesinde önemli bir yaşam 
alanı olacak tesis 4 bin 706 m inşaat alanına sahip olacak. Zemin, bi-
rinci ve ikinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında etüt 
salonu, emekli lokali, bay ve bayan mescit, birinci ve ikinci katında 
fitness ve aerobik salonu, giyinme odaları, duş yerleri ve mescit yer 
alacak. Tesis 9 milyon 250 bin TL’ye mal olacak.

"Tesislerimizle vatandaşlarımıza huzur,
mutluluk ve sağlık sunuyoruz"
İlçe genelinde sosyal alanları arttırarak, vatandaşların sosyal 

hayatına canlılık kazandırmak amacıyla sosyal tesislerin sayısını ar-
tırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
"Selçuklumuz için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değe-
rine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu amaçla ilçemizde yap-
tığımız tesislerimiz ile vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık 
sunuyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri 
yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bosna Hersek Mahal-
lesinde yapımı devam eden tesisimiz tamamlandığında mahalleye 
değer katacak. İlçemizin çehresinin değişmesi ve gelişmesi hedefiyle 
çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" dedi. •İHA

Başkan 
Pekyatırmacı, 
Bosna Hersek

Mahalle Konağı 
inşaatını inceledi
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Başkan Pekyatırmacı 
vatandaşlarla bir 

araya geldi

Konya Büyükşehir’den öğrencilere
eğitim desteği başlıyor
Konya Büyükşehir’den öğrencilere
eğitim desteği başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya genelinde ilkokul, ortaokul 

ve lise öğrencilerine yönelik 
eğitim desteğini bu yıl da 

sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde 

ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eği-
tim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Şehit ve gazi 
çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası 
resmen ayrı, 8. Sınıf LGS’de binde birlik dilimde 
olan öğrenciler için eğitim desteği başvuruları 
başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eği-
tim Öğretim yılında da öğrencilere eğitim deste-
ğine devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde Konya mo-
deli oluşturan çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 
“Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yeni 
eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Beledi-
yesi olarak öğrencilerimize desteğimizi sürdürü-
yoruz. Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit 
ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri 
‘Özel Gereksinimi Vardır’ raporu olan öğrenciler, 

anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan 
öğrenciler ile 8. sınıf LGS’de Türkiye geneli binde 
birlik dilimde olan öğrencilerimize eğitim deste-
ğinde bulunacağız. Öğrencilerimize hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi.

13 Eylül’de başlayan eğitim desteği başvuru-
ları 3 Ekim’de tamamlanacak.

Şartları taşıyan öğrenciler konya.bel.tr adre-
sinde “Eğitim Yardımı” bölümünden detaylı bilgi 
öğrenebiliyor. •İHA

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında va-
tandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Cuma Buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ile is-
tişarelerine devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışve-
rişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki 
adresi Kılınçarslan Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekya-
tırmacı, Kibrit Camii’nde kılınan namazın ardından esnaf 
ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle 
ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri din-
leyen Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başka-
nı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Meclis Üyele-
ri, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları ve Kılınçarslan 
Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver eşlik etti.

“Cuma Buluşmalarına tedbirlere
uyarak devam edeceğiz”
Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en 

iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Selçuk-
lu’da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçları-
nı dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 
Selçuklu’ya kazandırılan her eserde hemşehrilerimizle 
kurduğumuz güçlü iletişimin ve mahalle ihtiyaçlarını ye-
rinde tespit etmemizin büyük payı var. Bu vesileyle ge-
leneksel hale getirdiğimiz Cuma Buluşmalarını maske, 
mesafe ve tedbir çerçevesinde sürdürmeye devam ede-
ceğiz. İnşallah aşılama çalışmalarının artmasıyla pande-
minin sona erdiği günlere de kavuşacak ve hemşehrileri-
mizle kucaklaşacağız" dedi. •İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin 
Köşkü iç surlarının aslına uygun restorasyo-
nu ve nesiller boyu ayakta kalabilmesi için 
yapılacak faaliyetlerin konuşulduğu “II. Kılı-
çarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Mi-
ras” forumu düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “II. Kılı-
çarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Mi-
ras” konulu çevrimiçi forum düzenledi. Tarihi 
mirasın nesiller boyu ayakta kalabilmesi için 
yapılacak faaliyetlerin konuşulduğu ve iki 
oturumda gerçekleşen forumun açılışında 
konuşan Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’nın kadim 
bir şehirdir. Konya, insanlık tarihinin ilk ola-
rak birlikte yaşamaya başladığı, UNESCO 
tarafından dünya mirası listesinde bulunan 
Çatalhöyük’ten itibaren 10 bin yıldır şehir 
kültürünü korumaya başlamış, dünyanın en-
der yerleşimlerinden birisidir. Şehirler bazı 
dönemlerde çok önemli hale gelmiş ama bazı 
dönemlerde o kimliğini yitirmiş. Konya bir 
süreklilik halinde 9-10 bin yıldır insanların 
birlikte yaşama kültürüne sahip olduğu bir 
şehir. Bu şehrin en önemli tarihlerinden biri-
si de Selçuklu’ya başkentlik yaptığı dönem. 
Hazreti Mevlana bu dönemde Konya’da ya-
şamış ve dünyaya o günden itibaren sevgi 
ve dostluk mesajları vermiş. Hala milyonlar-
ca insanın ziyaret ettiği önemli şahsiyetler-
den birisi. Konya’nın bu altın çağında ortaya 
çıkan en önemli eserler de Alaaddin Tepesi 
diye tarif ettiğimiz, aslında bir höyük olan, 
üzerine o dönemde inşa edilen cami ve Sel-
çuklu Sarayı’nın bulunduğu şehrin en mer-
kezi yerlerinden biri olan alan. Bu alan hala 
şehrin merkezi noktasında bulunan, insan-
ların günlük yaşamı içerisinde sıkça kullan-
dığı bir mekan. Bu bölgenin etrafında ciddi 
çalışmalar yürütüyoruz. Cadde ve sokak sağ-
lıklaştırma çalışmaları yapıyoruz. Mevlana 
civarında önemli kentsel dönüşümler yapı-

yoruz ama bu noktada yaklaşık 10 yıldır kazı 
çalışmaları yürütülüyor. Artık ortaya çıkan 
görüntünün bir an önce derlenip toparlanıp 
insanlığın hizmetine sunulması gerekiyor. Bir 
Bilim Kurulu oluşturduk. Bu Bilim Kurulumuz 
ciddi bir çalışma yürütüyor. Bilim Kurulu üye-
lerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Altay, Alaaddin Tepesi’ndeki ar-
keolojik kazılarda ortaya çıkanların korunma-
sı, sergilenmesi ve yapılacak işlerin mevcut 
tarihi dokuya zarar vermeden yürütülme-
siyle ilgili çalışmalar yapıldığını vurgulaya-
rak, “Bu konuda biz gerekli iradeyi ortaya 
koyuyoruz. İnşallah bu forum ve sonrasın-
da yapacağımız işler Selçuklu’nun kadim 
kültürünün insanlığın ortak mirasına tekrar 
sunulmasını, insanlar tarafından ziyaret edil-
mesini sağlayacak ve o günün anlaşılması 
ile ilgili çok önemli bir farkındalık oluştura-
caktır. Buna hazır olduğumuzu buradan ifade 
etmek isterim. Bu ekibin bunu başaracağına 
inancım tam. Çünkü Selçuklu’nun mirasçıları 
olarak, onlara ait bir kültürü yeniden ortaya 
çıkarmak ve bu mirası yeni nesillere doğru 
bir şekilde aktarmak bizim bu şehirdeki en 
önemli görevimiz. Bunu başarmaya gayret 
ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay’ın konuşmasının ardından 
forumun ilk oturumunda; Dr. Öğretim Üye-
si Yaşar Erdemir, Müze Uzmanı Mehmet Ali 
Çelebi ve Doktora Öğrencisi Fatih Tarhan 
sunum gerçekleştirdi. “Restorasyon ve Koru-
ma” başlıklı forumun ikinci oturumunda ise; 
Doç. Dr. Zeynep Eres, Dr. Öğretim Üyesi Gül-
sün Tanyeli, Doç. Dr. Francesca Balossi, Dr. 
Öğretim Üyesi Patricia Blessing kendi alan-
larında sunumlar yaparak değerlendirme-
lerde bulundu. Doç. Dr. Muharrem Çeken ve 
Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Salman moderatör-
lüğünde gerçekleşen forum, çevrimiçi olarak 
katılımcıların sormuş olduğu soru ve cevap 
kısmıyla tamamlandı. •İHA

Başkan Altay: 
“Selçuklu’ya ait 
kültürü ortaya 
çıkarmak en
önemli görevimiz”
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Angı: “Darbe yandaşlarına 
geçit vermeyiz”

Karaca: Eğitimin kimyası bozuldu

POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi (YRP) 
Genel Başkanı Fatih Erbakan, 
Konyalılarla bir araya geldi.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde hızla gelişim gösterdiğini vurgulayan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Ülkemizi çağdaş 
uygarlık seviyesinden uzaklaştırmak isteyenlere asla 

geçit vermeyiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:
“Konya’ya ve Konyalılara güveniyoruz”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fa-
tih Erbakan, “Konya’dan ve Konyalılardan bekle-
diğimiz o 1969’daki cesur, yürekli, ferasetli, şuurlu 
duruşu tekrar edip aynen bir 40 yılda Milli Görüşü 
iktidara taşıdığınız gibi, ikinci 40 yılda yine Mil-
li Görüşü Yeniden Refah’ı iktidara taşıyacaksınız 
bunu görüyoruz. Konya’ya ve Konyalılara güveni-
yoruz” dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli prog-
ramlara katılmak için Konya’ya geldi. Merkez Sel-
çuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi pazar alanında 
düzenlenen mitingde halka hitap eden Erbakan, 
Konyalılardan beklentilerini anlattı. Miting oto-
büsü üzerinden vatandaşlara seslenen Erbakan, 
"2021 yılındayız. İkinci 40 yıl harekatı, yürüyüşü 
başladı Yeniden Refah Partisi kuruldu. Biz şimdi 
diyoruz ki, Konya’dan ve Konyalılardan bekledi-
ğimiz o 1969’daki cesur, yürekli, ferasetli, şuurlu 
duruşu tekrar edip aynen bir 40 yılda Milli Görüşü 
iktidara taşıdığınız gibi, ikinci 40 yılda yine Mil-
li Görüşü Yeniden Refah’ı iktidara taşıyacaksınız 
bunu görüyoruz. Konya’ya ve Konyalılara güveni-
yoruz. Konya’nın bereketine inanıyoruz, inşallah 
ikinci 40 yılda bu söylediklerimiz de birer birer 
gerçek olacak. Konya ve Konya halkı ikinci 40 yılda 
bir kez daha destan yazacak, bir kez daha tarihe 

geçecek inşallah. Ne olacak böyle olunca birinci 40 
yılda Milli Görüş bir yılda 70 milyar dolar borçsuz, 
vergisiz kaynak paketi oluşturdu.

İnşallah ikinci 40 yılda Yeniden Refah bu sefer 
bir yılda 150 milyar dolar kaynak paketi bulacak 
Allah’ın izniyle. Bunun kitabı yazıldı, milli kaynak 
paketleri bir kitabımız da var hepiniz biliyorsunuz. 
Birinci 40 yılda Milli Görüş denk bütçeyi gerçek-
leştirdi. İkinci 40 yılda yine Konya’nın desteğiyle 

yine aynı Milli Görüş, Yeniden Refah gelecek. Bu 
ülkenin bütün iç ve dış borcunu sıfırlayıp bitecek 
Allah’ın izniyle. Birinci 40 yılda Erbakan hocamız 
şantiyenin hortumlarını kesti, havuz sistemini ha-
yata geçirdi. İkinci 40 yılda da inşallah Milli Gö-
rüş gelecek bütün haksız kazançları birer birer 
ortadan kaldıracak, haksız kazanç hortumlarının 
hepsini birer birer kesecek Allah’ın izniyle” dedi. 
•İHA

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinin 41’inci yılı dolayısıyla 
açıklamalarda bulundu. Hain dar-
be girişimi sonrası yaklaşık 300 ki-
şinin hayatını kaybettiğini hatırla-
tan Angı, 12 Eylül’ün tarihin kara 
bir lekesi olarak kayıtlara geçtiğini 
vurguladı. Angı, mesajında, "27 
Mayıs 1960 darbesi gibi 12 Eylül 
1980 darbesi de tarihimizin kara 
bir lekesidir. Türkiye’de 27 Mayıs 
1960 ile başlayan darbeler döne-
mi artık bir daha açılmamak üze-
re kapanmıştır. Demokrasi ve milli 
idarenin hâkim olduğu ülkelerde 
sorunları da demokratik yollarla 
milletin seçtiği idareciler ve hukuk 
aracılığıyla çözüme kavuşturmak 
mümkündür. Şunu açıkça ifade et-
mek gerekir ki halkımızın gücünün 

üstünde bir güç yoktur. 19 yıldır 
iktidarda olan AK Parti ile mille-
timizin idaresine göz dikenlerin 
dönemi sona ermiştir. Çok şükür, 
AK Parti ile birlikte darbeler ve 
askeri vesayet dönemleri geride 
kalmıştır. Halkımızın varlığını yok 
sayarak zorla ve kanlı bir şekilde 
yönetimlere el koyma girişimleri-
ne geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da müsaade etmeyiz. Ül-
kemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğin-
de tarımda, sanayide, ticarette, 
ekonomi ve turizmde hızla gelişim 
göstermektedir. Darbe yandaşları 
ve heveslileri şunu hiçbir zaman 
unutmasınlar. Ülkemizi çağdaş uy-
garlık seviyesinden uzaklaştırmak 
isteyenlere asla geçit vermeyiz” 
ifadelerine yer verdi. •İHA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Par-
tisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, 
yeni eğitim öğretim yılı açılışına ilişkin 
yayımladığı mesajında, “Yaklaşık 20 
yıldır ülkeyi tek başına yöneten mevcut 
iktidar bu süre içerisinde 8 Milli Eğitim 
Bakanı değiştirirken, eğitim sistemini 
de 15’den fazla değiştirdi. Sonuç mu? 
Topluma reform diye sunulan her de-
ğişiklik sadece eğitim sisteminin kim-
yasını bozmadı, öğrenci ve velilerde de 
büyük hayal kırıklıklarına neden oldu” 
dedi. Karaca, mesajında, ‘Salgın hasta-
lık nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır 
kapalı olan okullarımız yarın açılıyor. 
Öncelikle, 2021-2022 Eğitim öğretim 
yılının başta öğrencilerimiz ve öğret-
menlerimiz olmak üzere, velilerimiz ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. Seyit Karaca, “Yak-
laşık 20 yıldır ülkeyi tek başına yöneten 
mevcut iktidar bu süre içerisinde 8 Milli 
Eğitim Bakanı değiştirirken, eğitim sis-
temini de 15’den fazla değiştirdi. Sonuç 
mu? Topluma reform diye sunulan her 
değişiklik sadece eğitim sisteminin 
kimyasını bozmadı, öğrenci ve veliler-
de de büyük hayal kırıklıklarına neden 
oldu” değerlendirmesinde bulundu. 
“Sözleşmeli öğretmenlik’, “ücretli öğ-
retmenlik’ gibi ucûbe uygulamalar ise 
eğitim camiası içinde çalışma barışını 
bozdu” diyen Karaca, şunları kaydetti: 
“Yıllardır atama bekleyen ama ihtiyaç 
olmasına rağmen ataması yapılmayan 
öğretmen adaylarının içinde bulundu-
ğu travmayla ilgili ise söyleyecek söz 
bulamıyoruz.

Bilindiği üzere, vaka ve vefat sayı-
sının tavan yaptığı bugünlerde ilkokul 
birinci sınıf öğrencileri eğitime 1 Eylül 
2021 tarihinde başladı. Yeni eğitim öğ-
retim yılının ilk haftasında medyaya 
yansıyan haberler ve çevremizde şahit 
olduklarımız, sadece öğrenci ve veliler-
de değil, toplumun genelinde büyük bir 
endişeye neden oldu. 40-50 hatta 60 ki-
şilik sınıflar, öğrenci ve velilerden talep 
edilen sıvı sabun, ıslak mendil ve kağıt 
havlu gibi hijyen malzemelerinin liste-
nin ilk sıralarında yer alması, endişeleri 
iyice artırdı. Oysa ki görevi Ziya Sel-
çuk’tan devralan yeni Milli Eğitim Ba-

kanı Prof. Dr. Mahmut Özer, geçtiğimiz 
hafta yaptığı açıklamada; ‘2021-2022 
öğretim yılında hazırlık döneminde 
okullarımızın bu sürece hazırlanması 
için 650 milyon TL’yi okullarımıza gön-
derdik. Maskeden dezenfektana kadar 
her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. 
58 bin okulumuz için 113 bin temizlik 
personelini görevlendirilmesini ta-
mamlamış bulunuyoruz’ demişti.

“EĞİTİMDE ‘ZİL’ SADECE 
OKULLARDA ÇALMIYOR”
Eğitimde zilin sadece okullarda 

çalmadığına işaret eden Karaca, şöy-
le devam etti: “Dolayısıyla eğitimde 
‘zil’ sadece okullarda çalmıyor. Bugün 
ülkemizin karşı karşıya kaldığı birçok 
kronik sorunun temelinde ‘ekonomi’ ve 
‘eğitim’ yatmaktadır. Ekonomi ile ilgili 
Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan 
ve ekibinin geçmişteki başarılarını bil-
meyen yok. Eğitim ise DEVA Partisi’nin 
ekonomi ile aynı derecede önemsediği 
konuların başında geliyor. Bu neden-
le iktidarımızda eğitim en öncelikli ele 
alacağımız konuların başında geliyor.” 
DEVA Partisi Konya İl Başkanı Seyit 
Karaca, “Öğretmeni değerli kılmadan, 
eğitimi nitelikli kılamazsınız” düşünce-
sinden hareketle, tüm olumsuzluklara 
rağmen öğrenci, öğretmen ve velilerden 
isteklerini ise şöyle sıraladı: “Gelecekle 
ilgili karamsarlığa düşmemeleridir. İk-
tidarımız döneminde insanı merkeze 
alan, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun, 
üstün nitelikli öğretmen ve öğrenci ye-
tiştiren, fırsat eşitliğini ve herkesin nite-
likli eğitim hakkını garanti altına alan, 
kapsayıcı ve hayat boyu devam eden bir 
eğitim ve öğretim sistemini hep beraber 
hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” Karaca, 
2021-2022 eğitim öğretim yılının bir kez 
daha tüm ülkemiz insanına hayırlı olma-
sını diledi. •HABER MERKEZİ
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 2021 yılında da en hızlı 
büyüyen ülkeler arasında yer aldıklarını belirterek, her zaman daha çok 
çalışarak Türkiye’yi müreffeh bir ülke konuma getirip sonraki nesillere 

güzel bir gelecek bırakmanın arzusu ile yaşadıklarını söyledi.

Milletvekili Altunyaldız: “Sonraki nesillerimize
güzel bir gelecek bırakmanın arzusu ile yaşıyoruz”

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya ve ülke gün-
demine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin 
il binasında gerçekleştirilen basın toplantısında 
Ziya Altunyaldız’a İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak 
ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Çenesiz eşlik etti. 
Altunyaldız açıklamalarına başlamadan önce, Pen-
çe Şimşek Operasyonu sırasında hain teröristlerce 
yapılan alçak saldırı sonucu Konyalı Sözleşmeli Er 
Ömer Faruk Erdem’in şehit düştüğünü hatırlata-
rak, şehide Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 
sevenlerine sabır diledi.

2021 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerinin açık-
landığını dile getiren Altunyaldız, “Salgının göl-
gesinde geçen 2020 yılında G-20 arasında Çin 
ile birlikte büyümeyi başaran tek ülke olmuştuk. 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin 
çift basamaklı oranlarda küçüldüğü bu dönemde 
ekonomimizin büyümesi yadsınamaz bir başarı. 
Hamdolsun ki, salgının etkileri tüm dünyada halen 
hissedilirken, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, dev-
let ile millet birlikteliğinin gücüyle 2021 yılında da 
en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldık. 2021 
yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 21,7’lik 
büyüme oranımız, OECD ülkeleri arasında İngilte-
re’den sonra en yüksek büyüme oranı olarak ka-
yıtlara geçti. İkinci çeyrek büyüme bileşenlerimize 
baktığımızda güçlü büyümemizin aynı zamanda 
sürdürülebilir ve kapsayıcı olduğunu görüyoruz. 
Her sektörün büyümeye katkı verdiği ve hem yatı-
rım hem ihracat tarafından büyümenin desteklen-
diği bir büyüme performansından bahsediyorum. 
Üretmenin tutkusu, üretimin gücüyle büyüyoruz. 
Sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yüzde 41 arttı ve 
son 14 ayda 13 defa artarak dünya ülkeleri arasın-
da önemli bir başarı elde etti. Sanayimizin büyü-
memize katkısı son 23 yılın en yüksek seviyesine 
yükseldi. İkinci çeyrekteki yüzde 21,7’lik büyüme 
oranımızın 7,5 puanını, diğer bir deyişle üçte biri-
ni, sanayi sektörümüz tek başına sırtlandı. Bunun-
la birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin olarak sanayi ve 
özellikle de imalat sanayii sektörüne ilişkin öncü 
göstergeler de sektörde bu güçlü performansın 
devam edeceğini bize işaret ediyor” dedi.

“Ülkemiz, dış talebe cevap veren
ihracatçılarımızın gücüyle birlikte
büyümeye devam ediyor”
Tüm dünyada küresel ticaretin durma nok-

tasına geldiği bir dönemin ardından uluslararası 
ticarette ezberlerin bozulduğunu, tedarik zincir-
lerinin güncellenme ihtiyacının doğduğu bir dö-
nemden geçtiklerini aktaran Altunyaldız, “Önce 
Covid-19’un etkileri, daha sonra da küresel iklim 
değişikliğiyle mücadelede yeşil dönüşüm süreci-
nin hayatımıza girmesiyle birlikte küresel ticaret 
de bu dönüşümden derinden etkileniyor. Hepimi-
zin malumu; tüm dünyada çip krizi yaşanıyor. Kon-
teyner tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Eskiden 
2-3 bin dolar seviyelerinde maliyeti bulunan kon-
teynerlere artık 12-13 bin dolar ile bile ulaşamıyor-
sunuz. Bütün bu dönüşüm sürecinde dahi ülkemiz, 
dış talebe cevap veren ihracatçılarımızın gücüyle 

birlikte büyümeye ve katma değer ortaya çıkar-
maya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan 
Ağustos ayı dış ticaret verileri bize Ağustos ayı 
itibarıyla tarihimizin en yüksek ikinci aylık ihraca-
tına ve en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştığı-
mızı gösteriyor. Ağustos ayında ihracatımız yüzde 
52’lik artışla 19 milyar dolara yükseldi. Bildiğiniz 
gibi geçtiğimiz aylarda yıllık ihracatımızda da 200 
milyar dolar eşiğini aşarak dış ticarette yeni bir 
faza geçmiştik. Ağustos ayı itibarıyla yıllık ihraca-
tımız da 207,5 milyar dolara yükseldi. Şimdi 200 
milyar dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olma vak-
ti. İnanıyorum ki açıklanan orta vadeli programda 
yer alan yılsonu itibarıyla 211 milyar dolarlık hede-
fimizi de yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Konya’nın ihracatının da Ağustos ayında yıllık 
bazda yüzde 65 artışla 258 milyon dolar olduğunu 
kaydeden Altunyaldız, “Ocak-Ağustos döneminde 
ise yüzde 46,5 artışla 1,9 milyar dolara yükseldi. 
2020 yılında toplam ihracatı 2 milyar 185 milyon 
dolardı. Eylül ayı itibarıyla 2020 yılının yıllık ihra-
catını geçeceğimiz öngörülüyor. Sektörel perfor-
mansa baktığımızda, Ocak-Ağustos döneminde 
savunma sanayii dikkat çekiyor. Savunma sana-
yiinde Ocak-Ağustos ihracatı geçen seneye göre 
yüzde 200 artmış durumda. Demir ve demir dışı 
metaller, yaş meyve sebze, tekstil ve hammad-
deleri, otomotiv endüstrisi gibi faaliyet kolları da 
Ocak-Ağustos döneminde Konya’da hızlı ihracat 
artışı yaşanan sektörler olarak öne çıkmaktadır” 
şeklinde konuştu.

“Ülkemizin savunma sanayi üssü olması
yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz”
AK Parti hükümetlerinin göreve geldiği gün-

den bu yana ülkenin sahip olduğu, elde ettiği ka-
zanımları görmezden gelinemeyeceğini ifade eden 
Altunyaldız, “Geçmişte yüzde 80-90 oranında dışa 
bağımlı savunma sanayii sektörümüz bugün, di-
ğer ülkelerin bizden tasarımlarımızı, üretim de-
senlerimizi örnek alan, ihracatçı bir konuma ulaş-
tı. Çok şükür, bugün kendi sistemlerini tasarlayan, 
üreten hatta ihraç eden ülke konumuna geldik. 
İHA’larımızın ve SİHA’larımızın başarıları ortada, 
şu an birçok ülke bizden bunları alabilmek için sı-
rada bekliyor. Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşka-
nımızın teşrifleriyle Taarruzi İnsansız Hava Aracı 
(TİHA)’nın teslimiyet töreni yapıldı. Ancak bunlar 
bizim için yetmez, bu yatırımlarımız durmaksızın 
devam edecek. Ülkemizin savunma sanayi üssü 
olması yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz 
ve hedeflerimize ulaşmadan asla durmayı düşün-
müyoruz. Ona keza, yerli otomobilimiz TOGG 2022 
yılının sonlarında seri üretime geçecek. Sadece 3 
yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir yol kat ede-
rek milli arabamız için artık geri sayımı başlatmış 
durumdayız. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve li-
derliği ile ülke olarak nereden nereye geldiğimizi 
saymaya vaktimiz yetmeyecektir. Ancak biz bu ül-
kenin sevdalılarıyız, bu yüzden yapılacak iş de ve-
rilecek hizmet de bitmez. Her zaman daha çok ça-
lışarak ülkemizi müreffeh bir ülke konuma getirip 
sonraki nesillerimize güzel bir gelecek bırakmanın 
arzusu ile yaşıyoruz. Ülkemiz 2020 ve 2021 yılların-
da maalesef salgın ve birçok doğal afetle karşılaş-
mıştır. Ama şükürler olsun ki ülkemiz bu belaları 
en hafif şekilde atlatmış ve atlatma çabalarına de-
vam etmektedir. Hemşehrimiz, Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca’nın korona virüsün başlangıcından 
günümüze kadar ne kadar büyük fedakarlıklar-
la çalıştığını hep birlikte biliyoruz. Hemşehrimiz, 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un sel 
ve deprem gibi afetlerden sonra şehirleri yeniden 
kazanmak için nasıl çalıştığını hep birlikte biliyo-
ruz. Söylemek istediğim şu ki, cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde hükümetimiz her alanda işlerini 
en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Biz de 
Konyalılar olarak başta bakanlarımız olmak üzere, 
milletvekilleri olarak üzerimize düşen görevleri en 
iyi şekilde yapmanın çabası içerisindeyiz” dedi.

“Şehrimiz dünyada savunma sanayiinin 
önemli merkezlerinden birisi olacak”
Konya’nın model yatırımlarla bölgede ve tüm 

ülkede örnek teşkil ettiğini anlatan Altunyaldız, 
“Bildiğiniz gibi, ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
Fabrikası 17 Aralık 2020 tarihinde seri üretimine 
başlamıştı. ASELSAN Konya Fabrikası sahip oldu-
ğu yetenek, kabiliyet ve nitelikli işgücü açısından, 
ulusal ve uluslararası arenada örnek teşkil eden 
yatırımlardan birisi. ASELSAN Konya, aynı zaman-
da nitelikli personel istihdamıyla da öne çıkıyor. 
Savunma sanayiinde şehrimizi önemli bir konuma 
eriştirecek olan bu yatırımın inşallah 800’ü mü-
hendis olmak üzere bin 200’ün üzerinde çalışanı 
olacak. AR-GE, tasarım ve inovasyon çalışmaları-
nın yoğun olarak gerçekleştirildiği fabrika, sadece 
ülkemizin ihtiyacı olan silah ve silah sistemlerinin 
tasarım, üretim, pazarlamasını değil, tüm dost ve 
kardeş ülkeler için de ihtiyaç olabilecek ürünlerin 
üretilmesi açısından da önem arz ediyor. Bir diğer 
önemli yatırımımız ise Türkiye Silah Test Merkezi. 
Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz dönemde Kon-
ya ziyaretindeki direktif ve müjdeleri arasında 
yer alan Türkiye Silah Test Merkezi ile İtalya’dan 
sonra ikinci sırada yer aldığımız ateşli silahlar ih-
racatının yanı sıra bu silahların tescil ve test sü-
reçlerinde de dünyanın önde gelen merkezlerin-
den birisi olacağız. Savunma sanayii sektörünün 
ortaya çıkardığı katma değer hepimizin malumu. 
Uluslararası kabul gören bir test ve tescil labora-
tuvarıyla şehrimiz dünyada savunma sanayiinin 
önemli merkezlerinden birisi olacak” ifadelerini 
kullandı.

“Yerli ve yenilenebilir teknolojilerin
yoğunluğunu artırmayı hedefliyoruz”
Küresel iklim değişikliğiyle mücadele süreciyle 

birlikte ortaya çıkan unsurların başında yenilene-
bilir enerji konusu geldiğini belirten Altunyaldız, 
“Doğa o kadar büyük bir alarm veriyor ki, doğayla 
iyi ilişkiler geliştirme, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
bir ekonomi inşa etme, kalkınma dinamiklerini do-
ğal kaynakları da önemseyerek geliştirme ihtiyacı 
hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı. Sanayileşmey-
le birlikte son iki yüzyılda yeryüzünde karbondi-
oksit miktarı hızla arttı. Artık her yıl 1,5 trilyon-
dan fazla buzul eriyor. Doğal afetlerin sayısı son 
50 yıla kıyasla 5 kat arttı. Gezegenimiz bu denli 
olumsuzluklarla mücadele ederken sürdürülebilir 
ve temiz enerji üretimi ise büyük önem arz ediyor. 
Ülkemizin yenilenebilir enerji alanında özellikle 
son yıllarda yapmış olduğu atılımın en güzel gös-
tergelerinden birisi de şehrimizde, Karapınar’da 
yapılan Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi sant-
rali. Karapınar tam olarak bittiğinde ise dünyanın 
en büyük güneş enerjisi santrali olacak. Önümüz-
deki süreçte ‘Daha çok yerli, daha çok yenilenebi-
lir’ hedefi doğrultusunda özellikle rüzgar ve güneş 
potansiyelimizin daha çok kullanılmasına yönelik 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kap-
samda, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak önü-
müzdeki yasama döneminde bakanlıklarımızın, 
kamu kurumlarımızın, özel sektörün ve tüm pay-
daşların katkısıyla bu alanda ülkemizin konumunu 
güçlendirmeyi, yerli ve yenilenebilir teknolojilerin 
yoğunluğunu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde ko-
nuştu. Konya’ya ulaşım ve altyapı çalışmalarının 
da son sürat devam ettiğini söyleyen Altunyaldız, 
“Konya Çevre Yolu’nun büyük bir çoğunluğu bitti. 
Karayollarımız, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı-
mız büyük bir özveri ile kıymetli vatandaşlarımızın 
daha rahat bir ulaşıma erişebilmesi için çalışmala-
rına devam ediyor. Diğer yandan Konya Organize 
Sanayisi 6. Kısım Genişleme Bölgesi çalışmaları 
hızla devam ediyor. Buradan yeni iş imkanları ve 
yeni şirketler çıkarıp Konya halkımıza istihdam 
sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızın de-
vamlarının geleceğini buradan söyleyebilirim” 
diye konuştu. •İHA
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Konya’da geçtiğimiz yıl Ağustos 
ayı başında hasta kabulüne başla-
yan Şehir Hastanesinde bir yılda 1 
milyon 298 bin 127 hastaya sağlık 
hizmeti verildi. Bin 250 yatak ka-
pasiteli bulunan Konya Şehir Has-
tanesi, salgın döneminde pandemi 
dışı hastaların yönlendirildiği bir 

sağlık üssü oldu.

İmplant tedavisinde dikkat
edilmesi gerekenler

Korona virüs (Covid-19) salgını Konya’da dö-
nem dönem yoğun olarak yaşanırken, hasta sayı-
sının oldukça arttığı bir dönemde Şehir Hastanesi 
5 Ağustos 2020 tarihinde hizmet vermeye başla-
dı. Bu dönemde Konya Şehir Hastanesi adeta ilaç 
oldu. Kentteki diğer hastanelerde pandemi has-
talarının tedavileri devam ederken, pandemi dışı 
hastalar için Şehir Hastanesi ayrıldı. Poliklinik, 
acil, doğum ve ameliyat hizmetlerinin aksatılma-
dan yürütüldüğü hastane, pandemi dışı hastaların 
yönlendirildiği bir sağlık üssü haline geldi.

Bir yılda 1 milyon 298 bin 127
hastaya hizmet
Konya Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihi 

itibarıyla 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne 
başladı. Mayıs 2020’de ikinci etabın da tamamlan-
ması ile birlikte bin 250 yatak kapasitesiyle Konya 
ve çevre illere hizmet sunan hastanede, hasta ka-
bulüne başlandığı günden bugüne kadar 1 milyon 
298 bin 127 hastaya hizmet verildi. Bu hastalardan 
46 bin 648’i servislerde yatan hasta statüsünde te-
davi aldı. Pandemi dışı tüm hasta ve acil vakaların 
müracaat ettiği hastanede aynı dönemde acil ser-
vise ambulansla getirilen hasta sayısı 33 bin 599 
olarak kayıtlara geçti. Hastanede bir yıllık hizmet 
döneminde 89 bin 812 ameliyat yapıldı.

Bu ameliyatların 25 bin 373’ünü A, B, C grubu 
özellikli ameliyatlar oluşturdu. Hastanede, hizmet 
vermeye başladığı günden bu yana 4 bin 105’i nor-
mal doğum olmak üzere toplamda 7 bin 52 doğum 
gerçekleştirildi.

Bu dönemde hastanede 168 hastaya açık kalp 
ameliyatı, 92 hastaya da by-pass uygulandı. Aynı 
dönem içerisinde 55 hastaya el cerrahisi replan-
tasyon cerrahisi tedavisi yapıldı. Yanık merkezi 
ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde 
hizmet sundu.

Konya Şehir Hastanesi’nde 61’i öğretim gö-
revlisi, 366’sı uzman doktor, 213’ü asistan ve 26’sı 
pratisyen doktor olmak üzere toplamda 666 hekim 
görev yapıyor. Bin 513’ü ebe-hemşire olmak üzere 
diğer sağlık çalışanları ile birlikte bu sayı toplam-
da 2 bin 700’e çıkıyor.

“Şehir Hastanesi pandeminin
çok yoğun olduğu geçen yılda pandemi
dışı hastalar için şifa kaynağı oldu”
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 

Şehir Hastanesinin Ağustos 2020’den itibaren 
hizmete başladığını hatırlatarak, “Bu dönemde 1. 
etap dediğimiz 838 yatakla hizmete başlayan has-
tanemizde Mayıs 2021’den itibaren 2. etabı kalan 
412 yatakla halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Şehir Hastanemizin hizmete sunulduğu dö-
nem pandemiye denk geldi. Pandeminin çok yo-
ğun olduğu geçen yılda pandemi dışı hastalarımız 
için bir şifa kaynağı olmuştur.

Acil servisleriyle, poliklinikleriyle, yataklı ser-
visiyle, ameliyathaneleriyle Konya halkının dert-
lerine derman oldu. Bu dönemde günlük yaklaşık 
90’ın üzerinde ambulansla hasta kabulü yapıldı. 
Bu toplamda 33 bin hastayı geçiyor. Yine 25 binin 
üzerinde ameliyatlar yapıldı. 7 binin üzerinde do-
ğum gerçekleşti” dedi.

"Özellikli birimlerimizi hızla devreye
koyarak vatandaşlarımıza şifa
dağıtmaya devam edeceğiz"
İl Sağlık Müdürü Koç, Şehir Hastanesinin rutin 

işlerinin yanında özellikli işlerle de öne çıktığını 
belirterek, “Son dönemde, Mayıs ayından itibaren 
Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji, Nükleer Tıp 
gibi birimlerimiz de hizmete sunuldu ve buralarda 
hastalarımıza şifa dağıtmaktadır. Ayrıca son dö-
nemde, özellikle Konya’mızda kamuda ilk olan Ço-
cuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniğimiz hizmete girdi 
ve burada ameliyatlar başladı. Bu şekilde özellikli 
birimlerimizi hızla devreye koyarak vatandaşla-
rımıza şifa dağıtmaya devam edeceğiz inşallah” 
diye konuştu. •İHA

Konya Şehir Hastanesi
şifa dağıtıyor
Konya Şehir Hastanesi
şifa dağıtıyor

Diş kaybı yaşayanların imdadına yetişen 
implant tedavisi çoğu zaman en doğru yöntem 
olmasına rağmen bazen yüz güldürücü sonuçlar 
vermeyebiliyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uz-
manı Dr. Kerem Turgut Atasoy, tedavinin başarı-
lı olabilmesinde üç önemli unsurun rol oynadığı-
nı belirterek, “İmplant tedavisinde doğru hekim, 
doğru implant, doğru hasta kombinasyonu ba-
şarı için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Dr. Turgut Atasoy, çene kemiğine yerleştiri-
len ve protezlere destek olan yapay diş köklerine 
“implant” denildiğini hatırlatarak, eksik dişlerin 
yerine takılan bu köklerin üzerine yapılan dişle-
rin uzun ömürlü olması nedeniyle yaşam boyu 
kullanılabileceğini ifade etti. İmplant tedavisi-
nin her zaman başarılı sonuçlanmadığını da vur-
gulayan Atasoy, tedavinin başarıya ulaşmasın-
da hekimin büyük payı olduğunu kaydederek, 
“İmplant tedavisinde en önemli unsur, uygula-
yıcı hekimin doğru teknik beceriye sahip, ilgili 
eğitimleri almış ve alanında deneyimli olması-
dır. Doğru bir tedavi planlaması ve ideal cerrahi 
yaklaşımla implant cerrahisi hastalar için kolay-
lıkla atlatılabilen bir cerrahi girişimdir” dedi.

“Standart ürün değil, türü hastaya göre de-
ğişir”

Tedavide dikkat edilmesi gereken bir diğer 
unsurun “doğru materyal seçimi” olduğunu dile 
getiren Dr. Kerem Turgut Atasoy, şöyle devam 
etti:

“300’den fazla dental implant markası ve 
bunların kendi içinde alt grupları vardır. Dola-
yısıyla dental implantı herkese aynı şekilde uy-
gulanan standart bir ürün olarak düşünmemek 
gerekir.

Vakaya göre implant türü seçilir. İmplantın 
yiv dizaynından yüzey özelliklerine kadar pek 
çok farklı kriteri karşılaması gerekir. Ayrıca uzun 
süreli klinik başarıya sahip olduğu bilimsel ola-
rak ispatlanmış implant firmaları ile tedaviyi 
uygulamak, başarıda büyük önem taşımakta-
dır. Bunun yanı sıra uygulanacak olan implant 
üstü protezin çeşidi, implant markasının dijital 
protez üretimine uyumlu olması gibi faktörler 
de göz önünde tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki 
dijital üretimle yapılan protezler, her zaman için 
daha ideal bir estetik ve doku uyumuna sahiptir. 
Bu protezlerde mikron düzeyinde hassasiyetle 
üretim sağlayan yüksek teknoloji materyaller 
kullanılmaktadır.”

“Hasta tedavinin sorumluluğunu hekimle 
paylaşmalı”

Tedavi sürecinde hastaya da büyük görev 
düştüğünü anlatan Dr. Atasoy, “İmplant uygu-
lanan kişinin tedavinin başarılı olabilmesi için 
bazı sorumlulukları hekimle paylaşması gerek-
mektedir. Bunlar doğru ağız bakımı, minimal si-
gara tüketimi, düzenli olarak diş hekimi kontrolü 
gibi kişinin bu tedaviden uzun dönemde fayda-
lanabilmesini sağlayacak olmazsa olmaz gerek-
liliklerdir” diye konuştu. •İHA
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp 
Fakültesi bünyesinde Genetik 

ve Hücre Teknolojilerine Dayalı 
Tedavi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi kuruluyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Harun Kütahya, pandemi boyunca her yaş 
grubunda hareketsizlikle beraber eklem ağrılarının arttığını belirterek, normalleşmeyle 

birlikte hastanelerde bu tür şikayetlerin önemli oranda düştüğünü söyledi.

Pandemide eklem ağrıları artış gösterdi

Selçuk Tıp bünyesinde Gen
Tedavi Merkezi kuruluyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Gene-
tik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir 
Koçak, Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı 
Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurul-
masına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımla-
narak onaylandığını açıkladı. Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İlhan Çiftci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yavuz Selvi, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mustafa Koplay’a ve diğer idarecilere des-
teklerinden dolayı teşekkür eden Doç. Dr. Koçak, 
“Gen tedavisinde özellikle son yıllarda çok önemli 
gelişmeler kat edilmeye başlandı. Genetik Anabi-
lim Dalı olarak en büyük problemlerimizden biri, 
teşhis ettiğimiz hastalara tedavi yönünden yar-
dımcı olamamaktı. Çünkü gen temelli hastalıkların 
çoğunun tedavisi bulunmuyor. Gen tedavisi artık 
hayatımızın içerisinde. Bazı göz hastalıklarında ve 
bazı nörolojik hastalıklarda gen tedavi yöntemleri 
uygulanmaya başlandı. Bu yönde protein ve enzim 
tabanlı müdahaleler gerçekleştirildi. Yakın zaman-
da CRISPR olarak adlandırılan önemli bir gen tek-
nolojisi ortaya çıktı. Bu gelişmelerle amaçlanan, 
gen temelli hastalıkların çoğuna tedaviyi uygula-
yabilmek” diye konuştu.

“mRNA aşı teknolojisini kanser
alanında da uygulamayı hedefliyoruz”
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 

kurulması onaylanan Genetik ve Hücre Teknoloji-
lerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin, Türkiye’deki üçüncü Gen Tedavi Merkezi 
olacağını belirten Doç. Dr. Koçak, “Gen tedavisiyle 
ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz bu 
merkezin aynı zamanda bir okula, eğitim ortamına 
da dönüşmesini istiyoruz. Çünkü öncelikli olarak 
bu alanda teoriyi olgunlaştırmak gerekiyor.

mRNA teknolojisini gen tedavisiyle birleştirip 
kendimize özgü birtakım katkılar sunmayı amaç-
lıyoruz. Kurulacak merkezimizde mRNA aşı tek-
nolojisini kanser alanında da uygulamayı hedefli-
yoruz. Bizim laboratuvarlarımızda hemen hemen 
tüm insan genlerine bakabiliyoruz. Hastalıkların 
genetik analizlerini, teşhisini yapabiliyoruz. Temel 
problem, teşhisten öte bu hastalıklara müdahale 
edebilmek. Bu konuda yakın zamana kadar çare-
siz kalıyorduk. Son 10 yılda gündeme gelen gen 
tedavi teknolojileriyle artık hastalıklara müdahale 
edilebilme durumu da ortaya çıktı. Gen tedavisine 
ilgi duyan gençlerimizi merkezimize davet ediyo-
ruz” dedi.

“Dışa bağımlı kalmak istemiyoruz”
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin bölgenin 

en güçlü, en yetkin, en dinamik okulu ve hasta-
nesi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Dekan 
Prof. Dr. Yavuz Selvi de, “Pandemi dönemi bize 
şunu hatırlattı: Dışarıya bağımlı olmayacağız. Ar-
tık hem aşı hem yeni teknolojiler anlamında dışa 

bağımlı değiliz. Artık kendi aşımızı üretebiliyoruz. 
Genetik kökenli hastalıklar daha erken teşhis edi-
lebilecek, tanınabilecek ve sonrasında tedavi edi-
lebilecek. Bugün bir molekül geliştirdiğinizde bu 
molekülün insan çalışmaları, Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi içerisinde bulunan Faz Merkezinde 
yapılabilecek. Ayrıca genetik hastalıkların tanısı, 
tedavisi gibi konularda Gen Tedavi Merkezimizi 
kurarak çok büyük bir adım attık. Hastalıkların 
tedavisi dışında hastalıkların genetik temelini an-
lamak, biyolojik, hücresel temelini anlamak, has-
talık gelişmeden müdahale edebilmek; eğer has-
talık gelişmişse de DNA üzerinden etki ederek bu 
hastalığı başlangıçta düzeltmeyi ve tedavi etmeyi 
amaçlıyoruz. Biz dünyanın en gelişmiş teknoloji-
lerini kullanarak ülkemizi rahatlatmak istiyoruz. 
Dışa bağımlı kalmak istemiyoruz. Gelecek yıllara 
daha güvenle bakıyoruz, çünkü alt yapımız güçlü. 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Avrupa stan-
dartlarından daha üstün bir eğitim veriliyor” şek-
linde konuştu. •İHA

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. 
Üyesi Harun Kütahya, pandemi boyunca her yaş 
grubunda hareketsizlikle beraber eklem ağrıla-
rının arttığını belirterek, normalleşmeyle birlikte 
hastanelerde bu tür şikayetlerin önemli oranda 
düştüğünü söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Harun Kütahya, 
pandemi döneminde oluşan kronik omuz problem-
leri ile ilgili bilgiler verdi. Covid-19 pandemisi bo-
yunca, her yaş grubunda hareketsizlik, depresyon 
ve artan endişelerin de katkısı ile eklem ağrılarının 
artış gösterdiğini kaydeden Dr. Harun Kütahya, 
“Sağlık sisteminin pandemiye daha iyi odaklana-
bilmesi ve insanların korona virüse yakalanmala-
rını engellemek için acil durumlar dışında hastane 
başvurularını azaltmalarının istenmesi nedeniyle 
bu tür şikayetleri olan hastalar hastanelere gele-
rek sağlık hizmeti alamaz duruma geldi. Yapılan 
çalışmalarda da özelikle Nisan ayı ile birlikte has-
tanelere bu tür şikayetlerle başvuruların önemli 
oranda düştüğü görülmüştür” dedi.

“Sosyal izolasyon kısıtlamaları kronik
ağrı şikayetlerinde artışa sebep olmaktadır”
Günlük yaşam aktivitelerini devam ettirilebil-

mesi için omuz ekleminin çok önemli olduğuna 
dikkat çeken Harun Kütahya, “Omuz ekleminin 
yüksek hareket kabiliyeti aynı şekilde daha fazla 
hastalıkla karşılaşmasına neden olmaktadır. Ağrı 
şikayeti zamanla omuz hareketlerinin azalmasına 
sebep olup ciddi kısıtlamalara neden olabilmek-
tedir. Ayrıca pandemi boyunca özellikle sosyal 
izolasyon kısıtlamaları belirli bir yaşın üzerinde 
olanlarda yalnızlık ve terk edilmişlik duyguları de-
rinleştirmekte; korku, endişe ve belirsizlik ortamı 
da kronik ağrı şikayetlerinde artışa sebep olmak-
tadır. Omuz ağrıları; tendon hastalıkları, kireçlen-
me, özellikle diyabet hastalarında donuk omuz 
ve omuzun sıkışma sendromu nedeniyle ortaya 
çıkabilir. Pandemi öncesi dönemde poliklinik ziya-
retleri, ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar, fizik teda-
vi rehabilitasyon ve cerrahi tedavi seçenekleri ile 
kolayca tedavi edilebilirken pandemi ile maalesef 
zor hale gelmiştir. Pandeminin ilk başlarında ağrı 
kesici antiinflamatuar ilaçların; her ne kadar daha 
sonra olmadığı yönünde kanıtlar olsa da, Covid-19 
hastalığına yakalanmaya meyil oluşturabilece-
ğinin açıklanması bu tür ilaçlarla tedaviye bakışı 
değiştirmiştir. Steroid enjeksiyonlarının bağışık 
sistemini zayıflatması ile Covid-19 hastalığına 
sebep olabileceğinden dolayı uygulamalarından 
kaçınılmasına neden olmuş, hastanelerin yükünü 
artırmamak ve korona virüsün yayılmasını engel-

lemek için acil olmayan elektif ameliyatların iptal 
edilmesine ya da ertelenmesine mecbur kalınmış-
tır” ifadelerini kullandı.

"Eğer omuz ağrısı problemi yaşıyorsanız
ağrıyı azaltmak için bazı küçük
önlemler alabilirsiniz"
Omuz ağrıları ile nasıl baş edilebileceğine 

değinen Dr. Kütahya, “Ağrı tedavisi hizmetlerine 
erişim, temel bir insan hakkı olarak tanımlanmış-
tır. Eğer omuz ağrısı problemi yaşıyorsanız ağrı-
yı azaltmak için bazı küçük önlemler alabilirsiniz. 
Elinizi ve kolunuzu baş üstü hareketlerde ağrınızı 
artırmayacak şekilde haftada 5-6 gün ve günde 
en az 30’ar dakika süreyle tekrarlayan hafif-or-
ta ağırlıkta egzersizler yapılmalıdır. Egzersizlere 
ağrıyı artırması durumunda ara verilmelidir. Şika-
yetlerinizde gerilemeye göre egzersizlerde artış 
yapılabilir. Elinizi ensenize ve sırtınıza koymaya 
çalışın. Oklava ve benzeri bir sopa ya da çıta ile 
kolunuzu pasif olarak baş üstüne önden ve yandan 
kaldırmaya çalışın. Öte yandan ağrılı olan omuzun 
üstüne yatarak uyumayın. Oturur vaziyetteyken 
kollarınızı dik şekilde tutun. Her daim ağrıyan ko-
lunuzu bir desteğin üzerine koyun. Bu süreçte asla 
ağır yükler taşımayın. Doktorunuzun size önerdiği 
ilaçları düzenli kullanmaya çalışın. Pandemi döne-
minde tele rehabilitasyon ve uzaktan görüntülü 
muayene yöntemlerini kullanarak doktorunuzdan 
bilgi alabilirsiniz. Bu tür egzersizlere ve uzaktan 
tavsiyelere rağmen şikayetleriniz devam ediyorsa 
doktorunuza başvurun” diye konuştu. •İHA
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Bosna Hersek 

Mahallesine kazandırılacak olan 
Selçuklu Şehir Kütüphanesi 

binasında incelemelerde 
bulunarak yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi aldı.

Selçuklu Şehir Kütüphanesi’nde
çalışmalar devam ediyor

Konya’dan 
gönderilen Berat

Söğüt’te teslim alındı

Osmanlı yadigarı külliye
hizmet vermeye devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle-
sine kazandırılacak olan Selçuklu Şehir Kütüpha-
nesi binasında incelemelerde bulunarak yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip mer-
kez ilçelerden biri olan Selçuklu’da üniversite öğ-
rencilerinin milli ve manevi değerlere bağlı bir 
şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve 
gençlik faaliyetlerine büyük önem veriliyor. Sel-
çuklu’ya 90 adet kütüphane kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, Selçuklu Şehir Kütüphanesiyle örnek 
çalışmalarını taçlandırmaya devam ediyor. Bos-
na Hersek Mahallesi’nde yapımı devam eden kü-
tüphane farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hi-
tap edecek. Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim 
programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da 
destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazır-
lama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak 
olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi, 4400 metrekare 
alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Kon-
ya’da ilk olacak uygulama kapsamında kütüpha-
ne içerisinde çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, 
konferans salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli 
zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu gibi 
donatılar yer alacak.

“Gençlerimize özel bir ortam hazırlıyoruz”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı, Bosna Hersek Mahallesinde yapımı devam 
eden Selçuklu Şehir Kütüphanesinde incelemeler-
de bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında yetki-
lilerden bilgiler alan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 
Şehir Kütüphanesinin tamamlanması ile bugüne 
kadar ilçeye kazandırılan kütüphane yatırımlarını 
taçlandıracaklarını ifade etti.

90 kütüphane ile eğitime desteklerini sürdür-
düklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak her 
zaman önceliğimiz eğitim. 

Eğitim anlamındaki yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. Selçuklu ilçemizde 90 adet kütüphaney-
le en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Bugün 
burada yeni nesil kütüphanemizin yapımını da de-
vam ettiriyoruz.

Gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri, 
burada hem çalışmalarını yapabilecekleri hem de 
istedikleri kitaba ulaşabilecekleri özel bir orta-
mı gençlerimiz için hazırlıyoruz. İnşallah 2021 yıl 
içerisinde Aralık ayında kütüphanemizin inşaat 
faaliyetlerini tamamlayıp 2022 yılının başında da 
gençlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. •İHA

Konya’nın Ilgın ilçesinde 1576 yılında Lala 
Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptı-
rılan Lala Mustafa Paşa Külliyesi, günümüzde 
alışveriş merkezi gibi hizmet vermeye devam 
ediyor. Bünyesinde 2 arasta, 2 han, aşevi, sıb-
yan okulu, cami ve kütüphanesi bulunan kül-
liyedeki esnaflar, tarih kokan mekanda işlerini 
sürdürüyor.

Lala Mustafa Paşa tarafından 1576 yılında 
Mimar Sinan’a yaptırılan Lala Mustafa Paşa 
Külliyesi, İstanbul-Mekke güzergahında, Eski-
şehir-Konya arasında önemli bir menzil konu-
munda yer alıyor. Yapımında ticari yapılar ön 
plana çıkartılan külliye, Osmanlı Devleti döne-
minde bölgenin ticari merkezi olarak görülüyor. 
Birbirine bitişik iki büyük han, açık ve kapalı 
bölümlerden oluşan külliye, Mimar Sinan tara-
fından 1576 yılında yapıldı. 445 yıla rağmen hiç 
hasar almayan külliye, 2012 yılında restoras-
yon çalışması yapılarak vatandaşların hizmeti-
ne sunuldu. Külliye içerisinde kafe, kuyumcu, 
oyuncakçı, hazır giyim gibi çeşitli alanlardan 
esnaflar bulunuyor.

“Lala Mustafa Paşa Külliyesi bir
Mimar Sinan şaheseri olarak
burada kurulmuştur”
Lala Mustafa Paşa Menzil Külliyesi ile il-

gili bilgi veren Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş, külliyenin ilerleyen dönemde yapılacak 
çalışmalarla daha çok hizmet vereceğini ifade 
ederek, "Ilgın, İç Anadolu Bölgesinin tarih ve ti-
caret yolları üzerine kurulmuş çok farklı mede-
niyetlerin, tarihi eserlerin, termal kaynakların 
ve güzel kültürlerin buluştuğu bir şehrimizdir. 
Ilgın antik dönemde Tyriaeum diye anılmış, 
Selçuklu döneminde yerin altından çıkan sudan 
dolayı Ab-ı Germ (Kaplıca) denilmiştir. Osmanlı 
Devleti döneminde ise İstanbul’dan Mekke’ye 
bağlanan yol üzerinde Lala Mustafa Paşa Kül-
liyesi bir Mimar Sinan şaheseri olarak burada 

kurulmuştur. Zamanın hacıları, yolda kalanlar 
ve seferlerine çıkmış olanlar Ilgın’da bir menzil 
külliyesi olarak burada konaklamışlar ve bura-
da zamanlarını geçirmişlerdir” dedi.

1576 yılında yapımına başlanan külliyenin 
1584’de tamamlandığını aktaran Başkan Ertaş, 
"Mimar Sinan’ın Eskişehir’den başlayıp Kon-
ya’ya kadar devam eden bir yerde eseri mevcut 
değildir. Sadece Ilgın’da mevcuttur. Lala Mus-
tafa Paşa Külliyesi 2 açık ve kapalı arastadan, 
sıbyan okulundan, kütüphanesinden, aşevin-
den ve ibadethanesinden mevcut bir menzil 
külliyesidir. 2012 yılında Vakıflar Müdürlüğü 
tarafından restore edildi" ifadelerini kullandı. 
Ertaş, belediye olarak külliyede bulunan ha-
nın birisini 1 milyon 200 bin liralık bir yatırımla 
konferans salonu ve kütüphane aynı zamanda 
okuma salonu olarak tefriş ederek burayı genç-
lere mekan haline getirmeyi hedeflediklerini, 
burayı modern bir AVM’ye dönüştürmeye ça-
lıştıklarını kaydetti.

Külliye içerisinde 10 yıldır kafe işletmeciliği 
yapan Fatih Turgut da, 450 yıllık bir eser oldu-
ğu için burada mümkün olduğunca tarihi göze-
terek işlerini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yıllardır külliye çarşısında esnaf olan Os-
man Ergin, “Kuyumcularımız, oyuncakçıları-
mız, kunduracılarımız ve çay ocağı gibi bir çok 
işletmemiz var. Böyle tarih kokan bir ortamda 
yıllardır ekmeğimiz için çalışıyoruz” dedi. •İHA

Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı III. Alâeddin 
Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman 
Bey’e Uç Beyi Beratı göndermesinin 723’üncü yıl 
dönümünde Konya’dan gönderilen temsili berat, 
Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nin baş-
ladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğ-
lu’na teslim edildi.

Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alâeddin Keyku-
bat’ın beylik alameti olarak Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey’e Uç Beyliği Beratı gönder-
mesinin yıl dönümünde Konya’dan gönderilen 
temsili berat, Söğüt’e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından 
Selçuklu Payitahtı Konya’dan Osmanlı’nın kuru-
luş şehri Söğüt’e gönderilen temsili berat Söğüt’te 
teslim alındı. Berat ile birlikte sancak, kılıç ve kaf-
tan, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nin 
başladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadi-
roğlu’na teslim edildi. •İHA
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Neü Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, dünya 

genelindeki en 
saygın tniversitelerin 

sıralamaya dahil 
Olduğu Times 

Highereducation 
World Rankings 

sıralamasında yer 
almanın önemini 

vurguladı.

NEÜ, THE sıralamasında en
genç üniversite oldu

NEÜ, THE sıralamasında en
genç üniversite oldu

Konya’da “Ustalardan 
Miras” Fotoğraf 
Yarışması’nın

sonuçları açıklandı

Ferhan Şensoy’un adı Sonsuz
Şükran Köyü’nde yaşayacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Times 
Higher Education (THE) dünya üniversiteler sı-
ralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında 
sıralamaya dahil olan en genç üniversite olma ba-
şarısına imza attı.

NEÜ, “THE World Rankings 2022” sıralama-
sında ilk defa sıralamaya dahil olarak Türkiye’deki 
207 üniversite arasında 44. sırada yer aldı. NEÜ, 
Türkiye’deki üniversiteler arasında sıralamaya 
dahil olan en genç üniversite oldu. Dünya gene-
lindeki en saygın üniversitelerin sıralamaya dahil 
olduğu Times HigherEducation World Rankings sı-
ralamasında yer almanın önemini vurgulayan NEÜ 

Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Üniversite olarak bi-
limsel yayıncılığa çok önem veriyoruz. Türkiye’de 
ilk defa Bilimsel Yayınlar adıyla bir koordinatörlük 
kurduk. Koordinatörlüğün;yayıncı işbirlikleri, üni-
versitemiz bünyesinde yer alan 19 bilimsel dergi-
nin koordinasyonu ve uluslararası indekslere dahil 
edilmesi, akademik çeviri ve istatistik/veri analizi, 
kayıp atıfların birleştirilmesi ve altyapı destekleri 
vb.faaliyetleri sonucunda kurumumuzda bilimsel 
yayıncılık kültürünü oluşturduk. İki yılı aşkın bi-
limsel yayıncılık faaliyetleri sonucunda ‘Akademik 
Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin 
kurulması, kurumumuza ait tüm bilimsel yayınla-

rın çıktılarının kuruma katkılarını ölçüp değerlen-
dirilmesiyle elde edilen veriler neticesinde, Times 
Higher Education World Rankings gibi birçok dün-
ya üniversite sıralamalarına dahil olduk” diye ko-
nuştu.

Akademik performansın artması, sıralamalar-
da daha üst konumlara ulaşmak adına çalışmala-
ra hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen 
Rektör Zorlu, gerçekleştirilen faaliyetlerin ekip 
çalışmasıyla yürütüldüğünü belirterek akademik 
performans noktasında katkı sunan herkese te-
şekkür etti.

NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Fatih Kaleci ise, Türkiye’de sıralamaya da-
hil olan üniversiteler içerisinde en genç üniversite 
unvanını taşımanın çok önemli bir gösterge oldu-
ğunu ifade ederek, bu sonucun son yıllarda üniver-
sitelerinde bilimsel yayıncılığa verilen önemin bir 
yansıması olduğunu söyledi.

Times HigherEducation Dünya Üniversite Sı-
ralaması 2022, Dünya genelinde 99 ülke ve bölge-
den 2 bine yakın üniversitenin 14,4 milyondan faz-
la araştırma yayınında 108 milyondan fazla atfı ve 
dünya çapında yaklaşık 22 bin bilim insanının an-
ket yanıtlarını içeriyor. Genel olarak, veri gönderen 
2 bin 100’den fazla kurumdan 430 bini aşkın veriyi 
toplayarak bir kurumun dört alandaki performan-
sını ölçen, toplamda 13 performans göstergesine 
dayanan THE, dünyanın en saygın sıralamaları 
arasında yer alıyor. •İHA

Konya’nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz 
Şükran Köyü’nde yaşayan sanatçılar, 70 ya-
şında hayata gözlerini kapayan usta tiyatro 
sanatçısı, sinema ve televizyon oyuncusu 
Ferhan Şensoy’un adının yaşatılması adına 
Büyük Ustalar Çınarlığı’nda buluşarak çınar 
fidanını toprakla buluşturdu.

Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşayan sanat-
çılar, Büyük Ustalar Çınarlığı’nda bir çınar 
fidanını toprakla buluşturduktan sonra can 
suyu verdi. Sonsuz Şükran Köyü’nün kuru-
cusu Mehmet Taşdiken, sanatçılar olarak 
değerli bir tiyatro ustası olan Ferhan Şen-
soy’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkla-
rını ifade ederek, Allah’tan rahmet diledi. 
Taşdiken, Şensoy’un hem çok yenilikçi hem 
de geleneği güncele uyarlayan bir eski gele-
nekten, ustalardan devrolmuş kavuk sahibi 
olduğunu da hatırlatarak, “Türk geleneksel 
tiyatrosunu modern sahneye taşıyan çok 
değerli eserler yazmış, çok aykırı, yenilik-
çi bir tiyatro ustamızdı. Biz Sonsuz Şükran 
Köyü’nde Türkiye’nin değerlerini, isimlerini 
yaşatma kararındayız ve bu geleneğin bu-

ranın yerleşmiş insanları tarafından bundan 
sonra da devam ettirileceğini tahmin ediyor, 
umuyor ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa katılan ünlü bestekar ve bağ-
lama ustası Ali Osman Erbaşı, vefat eden 
Şensoy için rahmet dileyerek, “Değerli bir 
ustaydı. Mekanı cennet olsun. Onu burada 
yaşatacağız çınarıyla” diye konuştu.

Heykeltıraş Meral Aran Kaysı ise, değer-
li tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’u kaybet-
miş olmanın üzüntüsü içerisinde olduklarını 
belirterek, “Köyümüzde kaybettiğimiz de-
ğerleri yaşatmak adına çınarlığımız bulunu-
yor. Bugün bir de Ferhan Şensoy için çınar 
diktik. Türkiye’de sanat zor bir süreç, uzun 
soluk ve özveri istiyor. Şensoy, bunu felse-
feyle harmanlayan usta bir oyuncuydu, rah-
metle anıyor, yad ediyoruz. Burada yaşata-
cağız” dedi.

Fotoğraf sanatçısı İbrahim Göksungur 
ise, “Şensoy, sanatıyla, duruşu ve kişiliğiyle 
bütün sanatçılara hepimize örnek olan bir 
insandı. Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kul-
landı. •İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmaya 
yüz tutmuş mesleklerin yarınlara aktarılması için bu yıl 
ikincisi düzenlenen “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz 
Tutmuş Meslekler” fotoğraf yarışmasının kazananları 
belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 Ahi Ev-
ran Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Ustalardan 
Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” fotoğraf ya-
rışması sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin 
yaşatılması için önem verdikleri yarışmada birbirinden 
güzel eserleri ortaya çıkartan fotoğraf sanatçılarını kut-
layarak, dereceye girenleri tebrik etti. Jüri üyeleri tara-
fından yapılan değerlendirme sonucunda Mustafa Alpö-
zen birinci, Mahmut Uçaroğlu ikinci, Ahmet Turan Kural 
da üçüncü oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın 
sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye “ustalardanmiras.kon-
ya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor. •İHA
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800. Golü Atan Soner Dikmen 
Konyaspor tarihine geçti

İlhan Palut: Taraftarımız her maç
mücadele eden bir Konyaspor izleyecek

Namağlup
Konyaspor’dan
tarihinin en iyi
lig başlangıcı

Süper Lig’in 4. haftasında 
Konyaspor, Altay’ı 

ağırladı. Karşılaşma 
ev sahibi ekibin 3-1’lik 

üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası önünde topla 

buluşan Poko’nun şutu savunmadan dön-
dü. Pozisyonun devamında top Kappel’de 
kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Sehic 
kurtardı.

7. dakikada sol kanattan topla birlik-
te ceza alanı son çizgisine inen Cikalles-
hi’nin pasında kale önündeki Soner topu 
ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Guilherme’nin sol ka-
nattan ceza sahasına kullandığı serbest 
vuruşta iyi yükselen Abdülkerim kafa vu-
ruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 
2-0

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazın-
da topla buluşan Cebrail’in şutu direkten 
oyun alanına döndü.

39. dakikada sol kanattan gelişen Altay 
atağında ceza sahasına gönderilen topla 
kale önünde topla buluşan Bamba’nın şut 
girişimini kaleci Sehic engelledi.

41. dakikada sağ kanattan ceza alanı-
na yapılan ortaya Murat kafa vuruşu yaptı 
ancak top üstten dışarıya çıktı.

45+5. dakikada hızlı gelişen Kon-
yaspor atağında Serdar’ın pasıyla ceza 
alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Ci-
kalleshi’nin şutu kaleci Lis’te kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan Guilher-

me’nin ceza sahasına kullandığı serbest 
vuruşta Abdülkerim’in kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Pinares’in ceza yayı üze-
rinden direkt kaleye kullandığı serbest vu-
ruşta köşeye giden topu kaleci Sehic son 
anda kornere çeldi.

70. dakikada Guilherme’nin sağ kanat-
tan kullandığı köşe vuruşunda Abdülke-
rim’in kafa vuruşunu yaptı, köşeye giden 
topu kaleci Lis son anda çelmeyi başardı.

76. dakikada sağ kanatta topla bulu-
şan Guilherme’nin ceza alanına yaptığı or-
tada Ahmed Hassan dokundu fakat top az 
farkla yandan dışarıya gitti.

83. dakikada Guilherme’nin sağ kanat-
tan kullandığı kornerde, arka direkte Ah-
med Hassan’ın kafayla indirdiği topu kale 
önündeki Rahmanovic ağlarla buluşturdu. 
3-0

90+2. dakikada Pinares’in sağ kanattan 
kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Rayan 
kafayla topu filelere gönderdi. 3-1 •İHA

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında saha-
sında Altay'ı konuk etti. Süper Lig tarihinde ra-
kip kalelere toplam 799 gol atan yeşil beyazlılar 
için bu karşılaşma farklı bir anlam ifade ediyor-
du. "800'üncü golü kim atacak?" sorusu Altay 
maçında cevabını buldu.

KONYASPOR TARİHİNE GEÇTİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadındaki Altay 

karşılaşmasının 7. dakikasında Konyaspor’un 
ilk golünü kaydeden Soner Dikmen, Kon-
yaspor'un 800'üncü golünü atarak kulüp tarihi-
ne geçti.

İlk olarak 1988-1989 tarihinde Süper Lig’de 
oynamaya başlayan Yeşil-Beyazlıların 100. go-
lünü Kayhan Kaynak kaydetmişti. 500. gol 2013 
yılında Ömer Ali Şahiner tarafından atılırken, 
600. gol Jagos Vukovic’ten, 700. gol ise Peter 
Filipovic'ten gelmişti. •Mehmet Ali SOYCAN

Süper Lig'in 4. haftasında 
sahasında Altay'ı 3-1'lik skorla 
mağlup eden Konyaspor, Süper 
Lig tarihindeki en iyi lig baş-
langıcını 4. hafta sonunda da 
devam ettirirken puanını 10'a 
yükseltti.

Yeşil-beyazlılar, 4 maçta 
elde ettiği 3 galibiyet,1 bera-
berlikle ligin namağlup takım-
ları arasında olmayı sürdürü-
yor.

Konyaspor'da Altay maçı 
sonrasında soyunma odasında 
da büyük coşku yaşandı.

•Mehmet Ali SOYCAN

Konyaspor Teknik Direktö-
rü İlhan Palut, maçın ardından 
Konya Büyükşehir Stadı'nda 
düzenlenen basın toplantısın-
da, sezona iyi bir başlangıç 
yaptıklarını bunu da ilerleyen 
maçlarla devam ettirmek iste-
diklerini söyledi.

"İlk 3 maç sonrası veri-
len milli aradan sonra tekrar 
bıraktığımız yerden devam 
etmek istiyorduk. Takımım 
oyuna çok iyi başladı. İlk 20 
dakikada zaten 2-0'lık sko-
ra ulaştık. Ondan sonra da 
oyun hakimiyetimiz devam 
etti. Maçın 30'la 45. dakika 
arası gerçekten sıkıntılı bir 
süreçti. Hem topu Altay'a çok 
kaptırdık hem de kalemizde 
pozisyonlar verdik. İkinci yarı 
kontrolümüz altında gelişti. 
Çok geniş alanlar yakaladık. 
Skoru artırabilirdik. Bizim için 
önemli olan bir galibiyeti al-

mış olduk. Oyuncularım bu-
gün genel manada çok iyi mü-
cadele ettiler. Onları da tebrik 
ediyorum."

Konyaspor'un yıl sonu he-
defleriyle ilgili sorulan soruyu 
Palut, şöyle yanıtladı:

"Her maça ayrı ayrı baka-
rak, her maçtan puan veya 
puanlar alarak bitirebileceği-
miz en yüksek yerde sezonu 
tamamlamak istiyoruz. Güzel 
bir sezon olmasını istiyoruz. 
Bugünden oyuncularıma sı-
ralama, hedef baskısı oluş-
turmak istemiyorum. Tarafta-
rımız, camiamız şunu bilsin 
ki; belki her maç kazanama-
yacağız, istediğimiz sonuçlar 
olmayacak ama her maç öze-
linde en iyisini yapmaya çalı-
şan her maç mücadele eden 
bir Konyaspor izleyeceklerini 
söyleyebilirim"dedi. •Meh-
met Ali SOYCAN

Süper Lig’in 
4. haftasında 

sahasında Altay’ı 
3- 1 yenen 

Konyaspor’un 
teknik direktörü 

İlhan Palut, 
sezonu puan 

tablosunun en iyi 
yerinde bitirmek 

istediklerini 
belirtti.

KARTAL HIZ KESMiYOR,
Konyaspor: 3  Altay: 1

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Erkan Özdamar xx, Esat Sancaktar xx,
Bilal Gölen xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xx, Ab-dülkerim xxx, Guilherme xxx, Soner xx(Oğulcan dk. 87 ?), Amir xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 62 xx), Serdar xx (Michalak dk. 62 x), Cikalleshi xx(Ahmed Hassan dk. 70 xx), Bytyqi xx (Barış dk. 87 ?)Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Alper, Ahmet KarademirTeknik Direktör: İlhan PalutAltay: Lis x, Cebrail xx, İbrahim xx (Eren dk. 46 xx),Murat x, Naderi xx, Poko x, Thiam xx, Kappel xx(Björkander dk. 46 xx), Pinares xxx, Rodriguez x(Rayan dk. 46 xx), Bamba x (Paixao dk. 76 xx)Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Tolga, Thaciano, KazımcanTeknik Direktör: Mustafa DenizliGoller: Soner (dk. 7), Abdülkerim (dk. 20), Rahmanovic (dk. 83) (Konyaspor), Rayan (90+2) (Altay)Sarı kartlar: Poko, Pinares (Altay), Amir, Bytyqi,
Rahmanovic (Konyaspor)


