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Konya’da kripto para 
operasyonu: 1 gözaltı

Konya Şeker’de 68.
kampanya döneminin
üretim startı verildi

4’DE

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye-
si, 75 bin öğrencinin faydalanacağı yeni 
nesil eğitim projesi Meram Gelişim Aka-
demisi (MEGA)’sini hayata geçirdi. 8’DE

Meram Belediyesi
MEGA’yı hayata geçirdi

Konya Huzurevi ‘Bocce
Ligi’nde finale çıktı
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MERAM BELEDiYESi’NDEN 
KONUT ACIGINA COZUM

Haberin Devamı sayfa 6’da

Başkan Altay: “Tarımı sürekli kılmanın
tek yolu suyun kontrollü kullanılmasıdır”

7’DE

6’DA

Konya GastroFest 1-3 Ekim’de yapılacak

2’DE

2’DE

Konya’da bekçilere ateş 
eden genç vurularak öldü

Konya’nın merkez Meram ilçesinde yeni bir konut hamlesi daha hayata geçiyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye 
öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde ön başvuruların 30 Eylül’de başladığını duyurdu.

SPOR’DA
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ASAYİŞ

Konya’da kripto para operasyonu: 1 gözaltı

Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu

Konya’da aşırı alkollü olduğu için otomobil 
direksiyonunda sızan sürücüye yardım için 
araç yanına gelen mahalle bekçilerine ateş 

açarak karşılık veren sürücü, bekçilerin karşılık 
vermesi sonucu vurularak hayatını kaybetti.
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Konya’da bekçilere ateş 
eden genç vurularak öldü

Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu

Konya’da alkolün etkisiyle 
otomobilinde kendisinden geçen 
genç, yardım için gelen mahalle 
bekçilerine ateş açtı. Tüm uyarı-
lara rağmen ateş etmeyi sürdü-
ren genç, bekçilerin silahından 
çıkan merminin isabet etmesi 
sonucu hayatını kaybetti.

Olay, geçen cumartesi gece 
saatlerinde merkez Meram ilçesi 
Kozağaç Mahallesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, dev-
riye gezen mahalle bekçileri H.E. 
(26) ile A.A. (28) yol ortasında 
çalışır vaziyette duran ve içeri-
sinden yüksek müzik sesi gelen 
araç içerisindeki yarı baygın hal-
deki Mehmet Toker’e (25) yardım 
etmek istedi.Bekçileri karşısında 
gören şahıs, aracından inerek 
belinden çıkardığı tabancasıyla 
ateş etti ve kaçmaya başladı.

Bekçiler, bir yandan kaçıp 
bir yandan da kendilerine doğru 
ateş eden genci durdurmak için 
havaya 4 el uyarı ateşi açtı. Tüm 

uyarılara rağmen bekçilere doğ-
ru 3 el ateş eden şahıs, H.E.’nin 
silahından çıkan kurşunun se-
kerek koltuk altına isabet etme-
si sonucu ağır yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekiplerinin yaptığı müdahalede 
şahsın hayatını kaybettiği tespit 
edildi.

Alkollü olduğu ve aracında 
da çok sayıda içki şişesi bulun-
duğu öğrenilen şahsın, ’kasten 
yaralama, hırsızlık, uyuşturucu 
madde kullanmak, genel güven-
liğin kasten tehlikeye düşürül-
mesi’ gibi suç kayıtlarının oldu-
ğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten jan-
darma ekipleri ise olay yerinde 
yaptığı incelemede gence ait 
7.65 ruhsatsız tabancanın nam-
lusunda ve şarjöründe atışa hazır 
mermi olduğunu belirledi. Gözal-
tına alınan bekçiler A.A. ve H.E. 
ise, tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. •İHA

Konya’da polisin düzenlediği ope-
rasyonda piyasa değeri 1 milyon lira-
yı bulan 103 kripto para üretim maki-
nesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 
şüpheli yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 
gece saatlerinde merkez Karatay il-
çesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir 
iş yerine kripto para madenciliğiyle 
ilgili baskın yaptı. Operasyonda iş 

yerinde 103 adet elektronik cihaz ele 
geçirildi. Cihazların kripto para üreti-
minde kullanıldığı belirlendi. Piyasa 
değerinin yaklaşık 1 milyon lira oldu-
ğu belirtilen cihazlara el konulurken, 
olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalana-
rak gözaltına alındı.

Öte yandan, cihazların çalıştırıl-
masında kaçak elektrik kullanıldığı 
tespit edilirken, elektrik dağıtım fir-
ması tarafından 2 milyon TL para ce-
zası kesildi. •İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bo-
ğazına kusmuğu kaçtığı öne sürülen 
bebek boğularak hayatını kaybetti.

Olay Hacıarmağan Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
odasında uyutulan iki aylık bebek 
F.K’nin yanına geldiğinde nefes alma-

dığını fark eden ailesi, bebeği Beyşe-
hir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ba-
bası tarafından hastaneye getirilerek 
acil servise alınan bebeğin kalbinin 
durduğu anlaşılınca, sağlık ekiple-
ri tarafından yaklaşık bir saat süren 
kalp masajına rağmen bebek yaşama 
döndürülemedi. Bebeğin cansız be-
deni otopsi yapılmak üzere aynı has-
tanenin morguna kaldırıldı. Bebeğin 
boğazına kaçan kusmuğun soluksuz 
bırakarak boğularak ölümüne neden 
olduğu, ancak kesin ölüm nedeninin 
yapılacak otopsinin ardından belli 
olacağı öğrenildi. •İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yö-
nelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltı-
na alındı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütü-
len silah kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalarda, 
emniyet güçlerinin yaptığı teknik takip ve uygulamalar 
neticesinde bazı şahısların yasadışı silah ve mühimmat 
sattığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 
3 şahsın ruhsatsız silah ve mühimmat satışı yaptığı tes-

pit edilerek şahısların, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca ve 27 
adet fişek satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. İkamet ve iş 
yerlerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda ya-
sadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakala-
narak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2’si 
adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs ise tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. •İHA
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Konya merkezli 5 ilde dü-
zenlenen eş zamanlı operas-
yonlarda çok sayıda nargile 
tütünü, kaçak sigara, makaron, 
sahte etiket ve ambalaj ele ge-
çirilirken, 9 kişi gözaltına alın-
dı.

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya İl Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şube Müdür-
lüğü ekipleri, kaçak sigara ve 
nargile ürünleri satışı yapan 
şahıslara yönelik çalışma baş-
lattı. Yapılan teknik ve fiziki ta-
kibin ardından Konya merkezli 
Eskişehir, Manisa, Adıyaman 
ve Malatya’da tespit edilen 
adreslere eş zamanlı operas-
yonlar düzenlendi. İkamet ve işyerlerinde ya-
pılan aramalarda 270 kilogram nargile tütünü, 
123 bin 400 adet makaron, 2 bin 800 adet dol-
durulmuş sigara, 900 adet sahte etiket ve am-

balaj, 13 bin gram nargile tütünü aroması ve 1 
adet ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ele ge-
çirildi. Operasyon kapsamında, 9 kişi gözaltına 
alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. •İHA

ASAYİŞ

Konya polisi 1 buçuk milyon lira
değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

Konya merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar 
kapsamında, piyasa değeri 1 buçuk milyon lira 

olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konya’da polisin yaptığı 3 

günlük çalışmada, piyasa değeri 1 
buçuk milyon lira olan uyuşturucu 
madde ele geçirildi. Gözaltına alı-
nan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, kent merkezinde 
uyuşturucu madde ticareti yapan 
şahıslara yönelik çalışma başlattı. 
3 günlük çalışmalarda belirlenen 
adreslere düzenlenen operas-
yonlarda piyasa değeri 1 buçuk 
milyon lira olan; 48 bin 640 adet 
uyuşturucu hap, 2 kilo 300 gram 

plaka esrar, 1 kilogram sentetik 
kannabioid, 99.5 gram metamfe-
tamin, çok sayıda hassas terazi, 1 
adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet 
ruhsatsız pompalı tüfek ele geçi-
rildi.

Öte yandan, polis ekiple-
ri tarafından yapılan çalışmalar 
kapsamında 15 şahıs gözaltına 
alınarak emniyet müdürlüğüne 
götürüldü. Emniyetteki işlemle-
rinin ardından şüpheliler adliye-
ye sevk edilen şüphelilerden 11’i 
"uyuşturucu madde ticareti yap-
mak" suçundan tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. •İHA

Konya’da 6 yıl
cezaevinde yatıp

çıkan şahıs tekrar
uyuşturucudan

tutuklandı
Konya’nın Yunak İlçesinde uyuşturucu 

madde kullanımını ve ticaretini 
önlemek amacıyla İlçe Emniyet 

Amirliği Ekipleri tarafından yapılan 
operasyonda yaklaşık 4 kilogram esrar 

maddesi ele geçirildi.
Konya’nın Yunak ilçesinde uyuşturucu kullan-

mak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan 6 yıl ceza-
evinde yatan bir kişi, tekrar uyuşturucuyla yakala-
nınca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Emniyet 
Amirliği ilçe genelinde 2 kişinin uyuşturucu mad-
de kullanımını ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine 
teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma 
kapsamında hakkında daha önceden uyuşturu-
cu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan 
işlem yapılan ve 6 yıl cezaevinde kalan S.U.’nun 
ikametinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine 
ulaşan ekipler belirlenen adrese operasyon dü-
zenledi. Baskın sırasında polis ekiplerini fark eden 
şahıs, evin çatısından bahçeye kavanozlar fırlattı. 
Kavanozlarda yapılan incelemede 4 kilogram esrar 
maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.U. 
ve arkadaşı H.M.U. gözaltına alındı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından şüpheli 
H.M.U. serbest bırakılırken, S.U. ise, "Uyuşturucu 
Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak 
tekrar cezaevine gönderildi. •İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ahır içerisin-
de köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yara-
landı.

Olay, ilçeye bağlı Avdancık Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa 
Göner (75) bahçesindeki tavuklara saldırmak 
isteyen sahipsiz bir köpeği kovalamak isteyin-
ce köpeğin saldırısına uğradı. Kaçtığı ahır içeri-
sinde kapıyı kapatamayınca giren köpeğin sal-
dırısına uğrayan yaşlı adam, el ve ayaklarından 
ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kal-
dırılan yaralı yaşlı adam, burada yapılan müda-
halenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Yaşlı adamın yakınları, olayın köpek saldı-
rısı sonucu meydana geldiğini anlatırken, "Kö-
pek, tavuklara saldırmış. Herhalde o da üzerine 
gitmiş, ondan sonra köpek onun üzerine saldır-
mış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. 
Emmimi hastaneye getirdik. Köpek ahırın için-
de kapalı ve jandarma bekliyoruz" diye konuş-
tu. •İHA



HABER1-15 Ekim 2021>4 www.konyagazetesi.com.trEKONOMİ

Konya Şeker’de 68. kampanya
döneminin üretim startı verildi

KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri Toprak kaplar 
hem yurt içi

hem yurt dışında 
ilgi görüyor

Konya Şeker’in 68. Çumra Şeker’in ise 18. kam-
panya dönemi Çumra Şeker’de yapılan törenle 
açıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal 
Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle 
başladı. Programda açılış konuşmasını Anadolu 
Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpı-
nar yaptı. Çumra Şeker’in 18. kampanya dönemini 
bugün, ilerleyen günlerde de Konya Şeker’in 68. 
kampanya dönemini açmanın kıvancını Pankobir-
lik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Koo-
peratifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un 
29 Eylül’de yapılacak olan Genel Kurul’da aday 
olmayacağını açıklaması nedeniyle büyük bir bu-
rukluk içerisinde yaşadıklarını belirten Taner Taş-
pınar, “Bizim de temennimiz, genel başkanımızın 
üreticiden, Konya’nın her kesiminden ve ülkemizin 
dört bir tarafındaki çiftçilerden ve çiftçi kuruluş-
larından, tarım sektöründen yükselen sese kulak 
vermesi ve kararını yeniden gözden geçirmesi yö-
nündedir. İnşallah gönlümüzdeki olur ve yüzümüz 

pancarın şekeri gibi ışıldar, üreticinin çalışanın 
kaçan tadı ilk üreteceğimiz şeker ile birlikte geri 
gelir” dedi.

Bu yılki kampanyada 3 milyon 550 bin ton pan-
car alımı yapmayı planladıklarını ifade eden Taş-
pınar, “Alımını gerçekleştireceğimiz 3,5 milyon to-
nun üzerindeki pancarı 2 fabrikamızda işleyeceğiz 
ve kampanya dönemi sonunda 450 bin ton şeker, 
700 bin ton yaş küspe, 126 bin ton melas, 64 bin 
ton kuru küspe üretmeyi planlıyoruz. Her iki fab-
rikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin 
tondur. Bu yıl kampanya süresini 120 gün olarak 
planladık. Konya Şeker hinterlandında bulunan 
217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 
735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yap-
tırıldı. Bu yılda 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşalt-
ma makinesiyle 7 gün 24 saat pancar alımı ger-
çekleştireceğiz. 2021-2022 kampanya döneminde 
de alımı gerçekleştirilecek olan pancarın fire-polar 
analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında geliş-
miş ekipmanlarla yapılacaktır.

Konya Şeker’in, bu kampanya döneminde fi-
reler düştükten sonra 3 milyon 200 bin ton pan-
car işlemesini öngörüyoruz. Konya Şeker’in varlık 
sebebi sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımsal 
üretimde sürekliliği sağlamaktır. Bunu gerçekleş-
tirmenin yolu da üreticiyi hem üretimin her aşa-
masında desteklemekten hem de tarımsal ürünü 
kıymetlendirecek ve üreticinin alternatif ürünleri 
de üretmesini sağlayacak yatırımları yapmaktan 
geçiyor. Konya Şeker her kampanya döneminde 
olduğu gibi bu kampanya döneminde de daha 
tohum tarlaya atılmadan üreticiye destek verme-
ye başladı. Üretimin her aşamasında verdiği ayni 
ve nakdi desteklerle üreticinin finansman yükü-
nü hafifletmeye çalıştı. Üreticinin eli dara düşüp 
tarladaki üretim tehlikeye düşmesin diye yapa-
bileceğini her sene olduğu gibi maksimum sevi-
yede yaptı. Üreticiyi namerde muhtaç etmeyecek 
tedbirleri aldı ve bunun gereğini de yaptı. Bugün 
başkanımız Recep Konuk’un 22 yılda oluşturdu-
ğu ekosistem ile üreticimizden 36 çeşit ürün alı-
yoruz, üreticimize bunun karşılığı olarak 2020 yılı 
sonu itibariyle yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira 
para ödedik. Üreticiye yapılan bu ödemenin yanı 
sıra, tarladaki ürünün hasadıyla başlayan sürecin 
döndürmeye başladığı ekonomik zincirde yer alan 
nakliye sektöründen sanayiye, perakendeden ye-
me-içme sektörüne kadar uzanan çok sayıda sek-
törün de çalışmasını sağlayarak toprağın bereke-
tinden her yıl olduğu gibi binlerce insanı refahla 
buluşturduk” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Çumra Şeker Fabrika-
sına bu kampanya döneminin ilk pancarını geti-
ren çitçiler arasından kura ile belirlenen 3 çiftçiye 
çeşitli hediyeler takdim edildi. Programa, Çumra 
Cumhuriyet Savcısı Orhan Yıldırım, İlçe Jandarma 
Komutanı Mustafa Yücel Serdar, Müftü Ekrem Ak-
man Şen ile Çumra’daki resmi dairelerin amirleri 
ve diğer bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuru-
luşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketle-
rin yöneticileri, çalışanlar, üreticiler ve bölge çift-
çileri katıldı. •İHA

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği (KONESOB) tarafından Beyşehir, 
Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Üzümlü, 
Derbent meslek odalarına mesleki ye-
terlilik eğitim semineri verildi.

KONESOB tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği 
kapsamında geliştirilen ve Konya’da 
ilk kez uygulanan KONESOB VOC-Test 
Merkezi projesi ve Ahilik Belgelendir-
me Mesleki Yeterlilik Merkezimizin hiz-
metleri, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, 
Derebucak, Üzümlü, Derbent meslek 
odalarının başkanları, genel sekreter 
ve yönetim kurulu üyelerine anlatıldı.

Eğitimde proje hakkında detaylı 
bilgiler veren KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak, “Avrupa Birliği ta-
rafından desteklenen KONESOB VOC 
- Test merkezi projesi kapsamında, 
birliğimiz bünyesinde ulaştırma sek-
töründe 5 meslek dalında olmak üzere, 

mesleki yeterlilik belgesi vermeye yet-
kili bir belgelendirme merkezi kurduk. 
KONESOB olarak esnaflarımızın, firma-
larımızın ve çalışanlarının mesleki ye-
terlilik konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmaları ve merkezimizden alacakları 
yeterlilik belgeleriyle işlerini devam 
ettirmelerine büyük önem veriyoruz. 
Konya merkezdeki Oda Başkanlarımız, 
Genel Sekreter ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımızın yanı sıra ilçelerimiz-
deki odalarımıza da Ahilik VOC-TEST 
merkezi projesi hakkında bilgilendir-
meler yapıyoruz.

Ayrıca yakında TÜRKAK ve MYK 
denetimleri sonrasında belgelendirme 
yetkisi alacak olan Ahilik Belgelendir-
me Merkezi ile ilgili MYK süreçlerinde 
her konuda esnafımızın ihtiyaçlarını 
giderecek ve ilgili mesleklerde MYK 
belgesi vermeye başlayacağız” dedi. 
•İHA

Unutulmaya yüz tutan mes-
lekler arasında yer alan çömlek-
çiliği sürdüren ustalar her geçen 
azalırken, toprak kaplar hem 
yurt içinde hem de yurt dışında 
ilgi görüyor. Konya’da baba mes-
leğini sürdüren ve 21 yıldır top-
rak kaplar yapan Serdar Keski, 
şimdilerde 20’den fazla ülkeye 
ihracat yaptıklarını söyledi.

Konya’da 21 yıldır baba mes-
leği olan çömlekçilik yaparak 
toprağa şekil veren Serdar Keski 
(31), ilkokul yıllarında babasının 
çırağı olarak toprakla uğraşma-
ya başladı. Okuldan arta kalan 
zamanlarını atölyede geçiren 
Serdar Keski, şimdilerde unutul-
maya yüz tutmuş meslek gru-
buna giren çömlekçiliği kardeş-
leriyle geliştirerek 20’den fazla 
ülkeye ihracat yapıyor.

Çömlek, testi, güveç gibi 
yaklaşık 20 çeşit ürünü topra-
ğı çamur haline getirerek üret-
tiklerini anlatan Serdar Keski, 
“Çömlek imalatı babamız Emir 
Keski’den devraldığımız bir mi-
ras. Aşağı yukarı 30 veya 35 
yıldır bu mesleği icra ediyoruz. 
Öncelikle kullandığımız 4-5 çe-
şit farklı toprak var. Çünkü her 
topraktan güveç olmuyor, her 
topraktan da testi olmaz bunları 

özenle seçiyoruz. Belli aşamalar-
dan geçirdikten sonra tesisimize 
getiriyoruz, içerisinde en ufak 
taş parçası kalmayacak şekilde 
filtre pres dediğimiz tesisimizde 
bunları en doğal şekilde imalata 
hazır hale getiriyoruz” dedi.

Çömlek ustası Keski, top-
raktan ürettikleri ürünlerin ta-
mamen doğal olduğunu, hiçbir 
katkı maddesi içermediğini dile 
getirdi. Keski, "Çamur aşamasına 
geldikten sonra ürünlerimiz çe-
şitli makinelerinden geçirilerek 
direkt imalata hazır şekle getiri-
yoruz. Simit dediğimiz de yuvar-
lak şekle getiriyoruz, daha sonra 
ustalarımızın ellerine gelmiş ve 
imalat aşaması bu şekilde baş-
lamış oluyor. Burada işlerini hal-
leden ustalarımız, şekli verilmiş 
toprak ürünleri daha sonra fırına 
gönderiyoruz" diye konuştu.

“Artan hastalıklar mikrop-
lardan dolayı doğal ürünler ter-
cih edilmeye başlandı”

Serdar Keski, vatandaşların 
daha sağlıklı ve lezzetli beslen-
melerinin bu sayede daha da 
kolaylaşacağını anımsatarak, 
"Müşterilerimiz son zamanlarda 
artan hastalıklar, mikroplardan 
dolayı doğal ürünleri tercih et-
meye başladı. •İHA
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Prof. Dr. Güneş: “2024 yılına kadar turizmin
dünyada eski haline dönmesi beklenmiyor”

Pandemi döneminin hem dünyada hem de 
Türkiye’de turizm sektörünü olumsuz etkilediğini 

belirten Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm 
Fakültesinden Prof. Dr. Saniye Gül Güneş, 

Türkiye’nin pandemi öncesinde Almanya ve 
İngiltere’den sonra dünya genelinde en çok ziyaret 

edilen ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını 
anımsatarak, “Bu pandemi sadece bizi değil, tüm 
dünyayı etkiledi, çünkü uçuşlar durma noktasına 

geldi ve o süreç içerisinde çok fazla bir düşüş 
yaşandı. Şu anda turizmin 2024 yılına kadar tüm 
dünyada eski haline dönmesi beklenmiyor” dedi.

Engelini aştı, 
ürettiği takıları

yurt dışına 
gönderiyor

Ereğli’de ‘Bandırma’
geleneği sürüyor

Prof. Dr. Saniye Gül Güneş, bu yaz döneminin 
kalkan kısıtlamaların ardından Türkiye için çok 
kötü geçmediğini belirterek, “Her ne kadar kısıt-
lamalardan dolayı istediğimiz şekilde her ülkeden 
turist alamasak, halkımız da çok rahat her yere se-
yahat edemese de ön plana çıkan birtakım turizm 
türleri oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu anlamda çok kıymetli bir coğ-
rafyaya sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Güneş, doğa ve ekoturizme yoğun bir yöneliş ol-
duğuna vurgu yaparak, “Doğal alanlara yapılan 
seyahatler, mesela arkamızda Beyşehir Gölü’nü 
görüyorsunuz... Şimdi Konya’ya inanç turizmi ne-
deniyle turistler geliyor. Onların aynı zamanda 
doğa turizmi nedeniyle Beyşehir’i ziyaret etmesi 
de önem kazanıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de orta vadeli planla 2024 yılına kadar 
turizmin tüm yıla yayılması ve çeşitlendirilmesi 
konularında yürütülen ve Resmi Gazete’de Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onay-
lamasının ardından yürürlüğe giren çalışmalar 
olduğundan da söz eden Saniye Gül Güneş, “Bu 
konular artık ön plana çıkacak. Turizm gelirlerimi-
zi artırabilmek adına bu anlamda sürdürülebilirlik 
çok önemli. Nedir bu sürdürülebilirlik? Elbette çok 
güzel doğal, tarihi, kültürel kaynaklarımız var Tür-
kiye’nin her yerinde. Sadece Beyşehir Gölü gibi 
değil, her yer birbirinden kıymetli. Önemli olan, 
bu kaynakları koruyarak turizm yapmak. Çünkü 
turist niye geliyor bu kaynakları görmek için geli-
yor, yerli turist de yabancı turist de aynı. Eğer biz 
doğamızı tarihimizi, kültürümüzü koruyamazsak 
bunu her şeyden önce gençlerimize aktaramayız. 
Böylece zaten turizm de olmaz. Dolayısıyla da ön-
celikle kültürel ve doğal değerlerimizi korumamız 
gerekiyor” dedi.

Güneş, Konya’nın inanç turizmi açısından bir 
marka kent olduğunu, il merkezine bu anlamda 

gelenlerin büyük çoğunluğunun da inanç turizmi 
sebebiyle geldiğine dikkat çekerek, “Konya’nın 
zengin potansiyeli nedeniyle biraz daha çeşitlen-
dirilmesi gerekiyor. Evet Konya, inanç turizmi açı-
sından bir marka kent, ama bunun yanı sıra, doğa 
var burada ve kültür var. Beyşehir’de mesela o 
cips gibi kurutularak yapılan tarhana çok sağlık-
lı, tarhana olarak da, yiyecek olarak da tüketiliyor. 
Bunların hepsinin bir şekilde turizme kazandırıl-
ması önemli; ama turist ne ister, özellikle gastro-
nomi turisti? Mesela yerel pazarlara gitmek, yerel 
ürünleri görmek ister ve aynı zamanda da burada 
çok güzel bir su yüzeyi var, doğa var, milli park var, 
plaj var. Bunların hepsi bir bütün. Turizmde önemli 
olan şu; eğer siz gelen kişiye ertesi gün orada ko-
naklayacak kadar imkan sağlayabilirseniz, olanak-
lar, aktiviteler olabilirse turist ertesi gün de orada 
kalmayı ve etkinlik yapmayı ister” diye konuştu. 
•İHA

Konya’da yaşayan, 6 aylıkken geçirdiği ço-
cuk felcinin ardından yürüme engelli kalan 45 
yaşındaki Hatice Uysal, kısa süreli aldığı eği-
tim sonrasında boncuktan takılar tasarlayarak 
yapmaya başladı. Takıları yurt dışındaki karde-
şi vasıtasıyla dışarıya göndermeye başlayan 
Uysal, "Engelli arkadaşlarımıza destek versin-
ler. Ben bir girişimci anne, bayan olarak bana 
destek vermelerini istiyorum. En azından hani 
ben kimseye muhtaç olmadan, ben kendi olma-
yan ayaklarımın üzerinde durabilirim" dedi.

Geçirdiği çocuk felci sonucu yürüme engelli 
kalan 45 yaşındaki Hatice Uysal, 2008 yılında 
Denizli’den gelerek Konya’ya yerleşti. Türkiye 
Sakatlar Derneği Konya Şubesine kaydolan Uy-
sal, daha sonra engellilere eğitim veren Konya 
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs-
ları (KOMEK) kurslarına kaydını yaptırdı. Geç 
başladığı ve kısıtlı zaman diliminde gittiği kur-
su azimle tamamlayan 1 çocuk annesi Hatice 
Uysal, evde kendi tasarımları olan kolye, yüzük, 
bileklik ve küpe gibi takılar yapmaya başladı.

Hatice Uysal, pazarda bir engelli arkada-
şını gördüğünü, ondan engelliler derneğini 
duyduğunu ve gelmeye başladığını anlatarak, 
"İkinci evimiz gibi bildim. Çünkü birbirimize gi-
dip gelemiyoruz arabadan inme binme sıkıntısı 
olduğu için. Ama burada arkadaşlarla beraber 
toplanıp oturup kalkabiliyoruz. O kadar engel-
liyi bir arada görmek beni gerçekten psikolojik 
olarak çok etkiledi ama zamanla onu kabulleni-
yorsunuz. Benimle aynı kaderi paylaşıyor. 

Çünkü benim olduğum yerde 
bir tane ben vardım. Dışarı çık-
maya utanıyorsun ama burada el-
hamdülillah her şeyi başardığıma 

inanıyorum" dedi.
"15 gün ders gördüm"
Kurs açıldığını duyduğunu ve kaydolduğu-

nu anlatan Hatice Uysal, "Yazıldım ama oğlum-
dan dolayı evdeydik, evde olunca çocuğumu 
bırakıp bir yer gelemedim. Ama okulu açıldı. 
Okulu açıldıktan sonra onu öğleyin bırakıyor-
dum. Ondan sonra 1 saat ya da 1,5 saat ders 
gördüm. 15 gün falan ders gördüm. Böyle uğ-
raşı seviyorum, ondan sonra devam ettim, bı-
rakmadım. Tabii boş gezip de ’Bir iş yapamam, 
çalışamam’ diyenlere diyorum ki, onlar bizden 
de engelli, bizden fazla engelli. Yapamayaca-
ğı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Ben buraya 
geldim ortaokulu okudum, şimdi liseye devam 
ediyorum. Ehliyetimi aldım. En önemlisi engel-
li olarak bir evlat büyüttüm Allah’a çok şükür. 
Yani insan istedikten sonra ekmeğini rahatlıkla 
kazanabilir” dedi.

"Kimseye muhtaç olmadan, kendi
olmayan ayaklarımın üzerinde durabilirim"
Yaptığı takıları kendi çevresine sattığını 

anlatan Uysal, "İnternet üzerinden de sattım. 
Yurtdışında kız kardeşim var, Kanada’ya gön-
deriyorum. 2019’da bu işe başladım. 2 yıldır 
yurt dışına gönderiyorum. Yani benim gibi 
azimli olan engelli arkadaşlarımıza gerçekten 
destek versinler. Ben bir girişimci anne, bayan 
olarak bana destek vermelerini istiyorum. En 
azından hani ben kimseye muhtaç olmadan, 
ben kendi olmayan ayaklarımın üzerinde dura-
bilirim" şeklinde konuştu. •İHA

Konya’nın Ereğli ilçesinde üzümlerin şıra ha-
line getirilip kaynatıldıktan sonra iplere dizilen 
cevizlerin üzüm şırasına defalarca batırılarak elde 
edilen ’bandırma’ geleneği sürüyor.

Yurdun farklı bölgelerinde orcik ve cevizli su-
cuk olarak adlandırılan ’bandırma’ Ereğlili bazı 
aileler tarafından kışlık yiyecek olarak hazırlanı-
yor ve kilosunu 80 liraya satarak ev ekonomileri-
ne de katkı sağlıyor. Yıldızlı Mahallesinde emekli 
öğretmen Hacer ve Nebi Muştul çifti kaynattık-
ları pekmezi kış hazırlığında ‘bandırma’ yaparak 
değerlendiriyor. Muştul ailesi yaptıkları cevizli 
bandırmaları, tamamen organik olarak kendi bağ-
larında yetiştirdikleri üzüm ve bahçelerinde ye-
tiştirdikleri cevizlerden hazırlayarak elde ediyor. 
Üzüm ve cevizden gelen lezzetin kış sofralarına 
taşınmasıyla kış aylarının olmazsa olmazı ‘ban-
dırma’ yöre halkının vazgeçilmezleri arasında yer 
alıyor. Emekli öğretmen Hacer Muştul, bağ bozu-
mu zamanı, neredeyse her evin önünde pekmez 
kaynatılmak üzere yakılan ateşin dumanının tüt-
tüğünü belirterek, “Kaynatılan pekmez kazanına, 
iplere özenle dizilen cevizler un ve nişastanın katı-
mıyla, kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandı-
rılıp çıkartılarak elde edilmektedir. ‘Bandırma’ bal-
konlara, tellere ve çatı gibi güneş gören yerlerde 
örtülerin üzerinde doğal olarak güneşli ortamda 
kurutulur. Biz burada her yıl komşu ve yakınları-
mızla aynı zamanda imece usulüyle Eylül ayının 
sonlarında, Ekim aynın başlarında yardımlaşarak 
‘bandırma’ yapıyoruz” dedi. Hacer Muştul, ‘ban-
dırma’nın yüzyıllardır yörede damakları tatlandır-
dığını da sözlerine ekledi. •İHA
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MERAM BELEDİYESİ’NDEN
KONUT AÇIĞINA ÇÖZÜM

Konya’nın merkez Meram ilçesin-
de yeni bir konut hamlesi daha 

hayata geçiyor. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, beledi-
ye öncülüğünde hayata geçirilen 
Turgutreis Evleri Konut Yapı Ko-
operatifi’nde ön başvuruların 30 

Eylül’de başladığını duyurdu.

Son 2 buçuk yılda Meram’ın imar sorunları için 
önemli adımlar atan Meram Belediyesi, yeni bir 
projeye daha imza atıyor. Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, bu çerçevede belediye öncülü-
ğünde Aymanas Mahallesi’nde hayata geçirilen 
Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi’nin detaylarını 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği 
basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Her yeni proje ile kendi mutluluklarının ve Me-
ram’ın geleceğe dair umutlarının arttığına vurgu 
yapan Başkan Mustafa Kavuş, imar sorununun 
Meram’ın önünde duran en önemli sorunlardan 
biri olduğunu hatırlatarak, “İmar sorunu Meram-
lının bizden acilen çözmemizi beklediği sorunlar 
listesinin en başında yer aldı. Biz bu soruna neşter 
vurmaktan da öte konuyu Meram’ın gündeminden 
tamamen çıkarmak adına göreve başladığımız ilk 
andan itibaren yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu ça-
balarımızın sonuçlarını da birer birer alıyor, şehir-
cilik alanında ciddi, önemli adımlar atıyoruz” dedi.

“Meram’ın imar sorunları için
hızlı çözümler ürettik”
Daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmek adı-

na İmar Müdürlüğünde çalışan personel sayısını 
artırarak işe başladıklarını belirten Başkan Kavuş, 
bu sayede son iki buçuk yılın, Meram’ın imar ça-
lışmalarında adeta atılım yılı olduğunu söyledi. Bu 
süre zarfında 22 mahallede 20 milyon 22 alanda 20 
bin maliki ilgilendiren imar düzenlemesi gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Mustafa Kavuş, “Bu ra-
kamları hiçbir zaman yeterli görmedik. Başta da 
söylediğim gibi bu sorunu Meram’ın gündemin-
den tamamen kaldırana kadar dur durak dinle-
meden, çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürerek, 
soluksuz emek sarfetmeye devam edeceğiz” şek-
linde konuştu.

Göreve başladıkları günden bu yana yetki ve 
ilgi alanlarının dışında da olsa Meramlıları ilgi-
lendiren her şeyin kendilerini de yakından ilgilen-
dirdiği anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden 
Kavuş, “Bu anlayışla belediyemiz öncülüğünde ku-
rulan üç kooperatifi sürekli takip ettik. Geçen yılın 
sonu itibariyle her üç kooperatifte de anahtarların 
teslimlerine başladık. Bugüne değin de belediye-
miz öncülüğünde hayata geçen kooperatiflerimiz 
de toplam 444 daire ve 50 dükkanı hak sahiplerine 

teslim ettik. Bu rakamları vurgulamamın en önemli 
nedenlerinden biri de; ‘ayinesi iştir kişinin lafa ba-
kılmaz’ düsturu sebebiyledir. Bu rakamlar yakala-
nan başarıların ve ortaya koyduğumuz performan-
sın istatiksel ispatı niteliğindedir” dedi.

Ön başvuruları 30 Eylül'de başlayan kayıt iş-
lemleri 8 Ekim'e kadar sürecek. Turgutreis Evleri 
Konut Yapı Kooperatifi, kapalı- açık otoparkları ve 
sakinlerine modern, huzur dolu bir yaşam suna-
cak. Meram’ın en büyük kentsel dönüşüm projele-
rinden biri olacak Turgutreis Evleri projesi 36 bin 
500 metrekarelik bir arsa alanı üzerine oturuyor. 
591 konutun ve bin 520 metrekare ticari alanın bu-
lunduğu projede 11 bin 637 metrekare yeşil alan 
bulunuyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçeve-
sinde bölgede yürütülen bu ilk çalışmada 5 farklı 
büyüklükte daire tipi bulunuyor. Online başvuru-
ların turgutreisevleri.com adresinden yapılacağı 
projede 5 farklı tipte ve büyüklükte daireler bulu-
nacak.

Dairelerin ödeme koşulları ise şu şekilde ola-
cak: "34 adet 98 metrekarelik 2+1 evler için 31 bin 
TL peşinat ve bin 950 TL aidat, 43 adet 120 met-
rekarelik 2+1 evler için 39 bin TL peşinat ve 2 bin 
450 TL aidat, 71 adet 150 metrekarelik 3+1 evler 
için 49 bin TL peşinat ve 2 bin 950 TL aidat, 77 
adet 168 metrekarelik 3+1 evler için 59 bin TL pe-
şinat ve 3 bin 450 TL aidat, 63 adet 183 metreka-
relik 4+1 evler için 69 bin TL peşinat ve 3 bin 950 
TL aidat." •İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilecek Konya GastroFest için tanıtım 
toplantısı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 
Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi’n-
de Konya GastroFest gerçekleştirilecek. Konya 
GastroFest ile ilgili Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen basın toplantısında konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
turizmin önemli destinasyonlarından birisi haline 
gelen gastronominin, Türkiye’de de son dönem-
lerde hızla yükseldiğini ifade ederek, bu manada 
Konya yemek kültürünün tanıtılması adına önemli 
faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Konya’nın 9 bin 
yıl önce Çatalhöyük’ten başlayarak şehir hayatını 
sürdürebilmiş dünyadaki nadir yerleşim yerlerin-
den biri olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim 
Altay, “Konya, o dönemden sonra da dünyanın 
en önemli merkezlerinden birisi olmuş. Ecdadı-
mız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda hem 
oradaki bilgi birikimini buraya aktarmış hem de 
gelirken yolda bulduğu bütün medeniyetlere ait 
bilgi birikimini buraya getirerek Selçuklu Sarayın-
da harmanlayıp Anadolu yemek kültürünü ortaya 
koymuş. Konya’nın bu üç önemli özelliğini yemek 
kültürünü anlatırken mutlaka ifade etmemiz gere-
kiyor” dedi.

“21 ürünümüze daha coğrafi işaret belgesi aldık”
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin 

yemek kültürünü tanıtmak ve sürdürebilmek adı-
na Konya mutfağı ve Kafemler ile şehre hizmet 
ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bunların ge-
liştirilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 
Özellikle Akyokuş’ta yeni yapacağımız proje, ay-
rıca Millet Bahçesi içinde yer alacak alanlarda da 
Konya mutfak kültürünü tanıtmaya devam edece-
ğiz. Şu anda özellikle çalıştığımız konu, Konya’nın 
kendine has yemek kültürünü coğrafi işaret olarak 

tespit edebilmek. Bunun için yapmış 
olduğumuz 51 başvurudan 21’i netice-
lendi. 21 ürünümüze daha coğrafi işa-
ret belgesi almış olduk. 30 tanesiyle il-
gili süreç devam ediyor. 34 yeni ürünle 
ilgili de çalışmalarımız tamamlandı, 
en kısa sürede başvuruları yapmayı 
arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizi itinayla
nakış gibi işliyoruz”
Bu dönemde üzerinde en çok durdukları ko-

nulardan birisinin Konya’nın turizmi konusu oldu-
ğunu belirten Uğur İbrahim Altay, “Özellikle Kon-
ya’ya yurtiçinden ve yurtdışından gelen insanların 
Konya’nın güzelliklerini görmeleri için çaba sarf 
ediyoruz. Çünkü burası kadim bir başkent. Ana-
dolu’nun kalbinde mimarisiyle, kültürüyle, sosyal 
yapısıyla ve günümüz belediyeciliğiyle görülmeye 
değer bir şehir. Şehrimizi itinayla bir nakış gibi iş-
liyoruz ve bunu gelen insanlara mutlaka göster-
meyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

1-3 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat 
Bahçesi’nde gerçekleştirilecek GastroFest ile Kon-
ya’nın gastronomisini tanıtmayı, Hazreti Mevla-
na’yı ziyarete gelenlere iyi bir yemek ikram ede-
bilmeyi ve Anadolu’nun kadim kültürünü onlara 
anlatabilmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan 
Altay, “Festivalimiz bu yıl kapılarını ilk kez açacak. 
İnşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu 
yıl temamızı dünya üzerinde türbesi bulunan ilk 
aşçı olan Ateş Baz-ı Veli Hazretleri’ne ithafen ‘Aşçı 
Dede’ olarak kutluyoruz. Sloganımız ise ‘Benim 
Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir’. Festivalimize 
mutfak alanında hizmet veren 150 katılımcı, ayrı-
ca 300’e yakın Türkiye’den ve dünyadan önemli 
şefler katılacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile 
birlikte İtalya, İspanya ve Hırvatistan’dan da aşçı 
federasyonu temsilcileri katılacak. Festival alanı-
mızda paneller, söyleşiler, workshop’lar yapılacak 

ve yemeklerin yapılma süreçlerini ve sonrasını 
göreceğiz. Ayrıca çocuklar için de ayrı bir bölüm 
oluşturuyoruz. Onun için vatandaşlarımız ailele-
riyle birlikte festivalimize mutlaka gelsinler. İn-
şallah festivalle birlikte Konya’nın o kadim yemek 
kültürünü tüm Türkiye’ye tüm dünyaya tanıtmış 
olacağız” dedi.

“Konya turizmden hak ettiği
payı almak zorunda”
Festivale yoğun bir katılım beklediklerini dile 

getiren Altay, “Konya yemek kültürü adına önemli 
bir başlangıç olacak. Şehrimizin tanıtımına da çok 
önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu 
işe sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü Konya tu-
rizmden de hak ettiği payı almak zorunda. Konya, 
bunu kadim kültürü ile hak ediyor. Dünyaya söyle-
yecek çok şeyimiz var. Bunu mutlaka anlatmamız 
gerekiyor. Bunu bütüncül bir yapı içinde yapmak 
için Turizm Master Planı çerçevesinde ortaya ko-
nulan süreçleri eyleme dönüştürecek işleri haya-
ta geçiriyoruz. Gastronomi festivalimizin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Türkiye Aşçılar Fe-
derasyonu’na, Konya Aşçılar Derneği’ne, üniver-
sitelerimize, hocalarımıza ve katkı sunan herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya basın mensuplarının yanı sıra Kon-
ya Gastronomi ve Turizmciler Derneği Başkanı 
Yılmaz Seçim, üniversitelerin gastronomi bölüm-
lerinden akademisyenler ve şefler katıldı. •İHA

Konya GastroFest 1-3 Ekim’de yapılacakKonya GastroFest 1-3 Ekim’de yapılacak
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Konya Büyükşehir’den öğrencilere
eğitim desteği başlıyor

Başkan Altay: “Tarımı sürekli kılmanın
tek yolu suyun kontrollü kullanılmasıdır”

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 
Başkanı ve Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Bu coğrafyada insanlığın ilk gün-
lerinden itibaren tarımın yapıldığı 
aşikardır. Bugün de Türkiye’nin en 
önemli tarım merkezi Konya’dır. 

Bu şehirde tarımı sürekli kılmanın 
tek yolu suyun kontrollü kullanıl-

masıdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Or-
man Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 
desteğiyle Selçuk Üniversitesi ve Uluslararası Ta-
rım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen “İklim 
Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimi-
ne Etkisi” konulu çalıştay başladı.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Selçuk 
Üniversitesi tarafından Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Ge-
nel Müdürlüğü’nün katkılarıyla “İklim Değişikliği-
nin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi” 
konulu çalıştay gerçekleştiriliyor. Selçuklu Kongre 
Merkezi’ndeki çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayra-
moğlu, 2021 yılında özellikle Konya başta olmak 
üzere tüm Türkiye’de kuraklık, yangın ve sel gibi 
felaket senaryolarının gerçekleştiğinin yüksek 
derecede hissedildiğini ifade ederek, insan haya-
tının devamı için gerekli olan gıdanın temel ham 
maddesini üreten tarım sektörünün başkenti Kon-
ya’da bu çalıştayın yapılıyor olmasının son derece 
önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Ge-
nel Müdürü Bilal Dikmen, suyun insan hayatı için 
önemini anlattığı konuşmasında, “Dünyadaki su 
miktarının aynı kalmasına rağmen geçtiğimiz 50 
yılda su kullanımı 3 kat artmıştır. Beşeri faaliyet-
lere bağlı olarak su kaynakları, ülkemizde kaliteli 
miktar açısından devamlı artan bir miktarda baskı 
altında. 2040 yılı itibariyle gıda ve enerji ihtiyaçla-
rının yaklaşık yüzde 50, su ihtiyacımızın da yüzde 
40 oranında artması bekleniyor. Ülkemiz iklim de-
ğişikliğinin olumsuz etkileri yönünden yüksek risk 
grubunda olan ülkeler arasında kabul edilmekte-
dir. Düzenlediğimiz çalıştayda bu konular enine 
boyuna tartışılacak ve çözüm önerileri getirilecek-
tir” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Ak-
soy, son yıllarda ülkenin aldığı yağışlarda azalma 
nedeniyle kurak dönemlerinin başladığını aktara-
rak, “Araştırmalara göre geçtiğimiz son 10 yıllık 
dönem kuraklığın en şiddetli olduğu dönem olarak 
kayıtlara geçti.

Aynı zamanda Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdür-
lüğünün verilerine göre Konya genelinde su kay-
nakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 
Havayı kontrol edemeyebiliriz belki ama iklim de-
ğişikliğine sebebiyet veren aktiviteleri sınırlayabi-
liriz.

Su israfının önüne geçip suyu daha verimli kul-
lanabiliriz. Böylece bizi bekleyen kuraklık riskine 
karşı hazırlanabiliriz” şeklinde konuştu.

“Bu coğrafyada insanlığın ilk günlerinden 
itibaren tarım yapıldığı aşikar”
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay, geçmişten itibaren su ve tarım denince Tür-
kiye’de ilk akla gelen şehrin Konya olduğunu dile 
getirerek, 9 bin yıl öncesinden insanların yerleşik 
hayata geçtiği yer olarak kabul edilen Çatalhö-
yük’teki buğday kalıntılarından o günden itibaren 
Konya’da tarımsal üretim yapıldığına dikkat çekti. 
Başkan Uğur İbrahim Altay, “Ayrıca yine İvriz’de 
bulunan tarım anıtı dünyanın ilk tarım anıtıdır. Bu 
coğrafyada insanlığın ilk günlerinden itibaren ta-
rımın yapıldığı aşikardır. Bugün de Türkiye’nin en 
önemli tarım merkezi Konya’dır. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak özellikle Yeni Büyükşehir Yasasından 
itibaren tarım da ilgi alanlarımızdan birisi haline 
gelmeye başladı. Bu vesileyle kırsalda yaşayan 
vatandaşlarımızın gelirini artırmak için çok yoğun 
bir çaba sarf ediyoruz. Eğitim desteklerimizden 
tarımsal desteklere kadar birçok konuda, birçok 
kurumla birlikte proje yürütüyoruz” ifadelerini kul-
landı.

“Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak 
için ciddi çaba sarf ediyoruz”
Başkan Altay, “Şunun farkındayız ki bu şehir-

de tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun kontrollü 
kullanılması. İçme ve kullanma suyunda kullanı-
lan suyun miktarı, toplam tarımda kullanılan su-
yun yanında çok az bir miktarı oluşturuyor. Buna 
rağmen kayıp kaçakla ilgili ciddi bir mücadele yü-
rütüyoruz. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak 
için ciddi çaba sarf ediyoruz. Ama iklim değişik-
liği konusu önceden konuştuğumuz ve gelecekte 
olacağını var saydığımız bir konuyken, özellikle 
bu yıl yaşadıklarımızdan sonra konunun ne kadar 
kritik olduğuna vakıf olduk. Bu konu çocuklarımıza 
suyu emanet edeceğimiz bir konu olmaktan çıkıp, 
hepimizin yaşamına etki edecek bir konu olmaya 
başladı. Onun için tarafların konuyu en iyi şekilde 
tartışıp bir rapor haline getirmesi ve hepimizin bu 
konuda üzerine düşeni yapması gerektiği çok el-
zem. Bu çalıştayın da büyük katkı sağlayacağına 
inanıyorum” dedi.

“Birlik olarak bu tür organizasyonlara
her zaman destek olacağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ta-

limatıyla kurulmuş Türkiye’nin ikinci uluslara-
rası birliği olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birli-
ği Başkanı olarak da özellikle bu konuda birliğin 
inisiyatif almasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini 
kaydeden Uğur İbrahim Altay, “Birlik olarak bu 
tür organizasyonlara her zaman destek olacağız. 
Büyükşehir Belediyesi olarak su yönetimi, suyun 
tasarruflu kullanılması, tarım ve tarımın geliştiril-
mesi konusunda bugüne kadar çalıştığımız gibi 
bundan sonra da kurumlarımızla birlikte çalışaca-
ğız” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, 
“Bundan 15-20 yıl önce vahşi sulamadan vazge-

çilmesini konuşuyorduk. Şükürler olsun, Konya’nın 
neresine gidersem gideyim vahşi sulamayı gör-
müyoruz desem yeridir. Bu, yasaklamadan önce 
bir bilinçle oluşur. Bu konuda da büyük bir bilinç 
oluştu. Bizim bu konuda tedbir almamız gereki-
yor. Gerek sanayide olsun, gerek tarımda olsun bir 
gram su bile israf edilmemesi gerekiyor. Önceden 
torunlarımıza su kalmayacak diye endişe ediliyor-
du. Şimdi torunlarımıza değil, çocuklarımıza su-
yun kalıp kalmayacağından endişe ediyoruz. Bu 
konuda hep beraber elimizi taşın altına koymamız 
gerekiyor” açıklamasını yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Bu-
gün burada bulunanlar dünyamızın belki de çok 
uzak olmayan gelecekte başına gelmesi muhte-
mel bir macerayı konuşuyorlar. Burada bulunan-
ların birbirlerini veya kurumları suçlamak yerine 
ne kadar zor olursa olsun sorunlara çözüm odaklı 
yaklaşımı beni mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitle-
rimiz sizler gibi beni de diri tutuyor. Merhametini 
yitirmiş bir dönemde bizler merhametin temsilcisi, 
vicdanların sesi oluyoruz. Çok değerli hocalarımız 
sunacakları uzmanlık raporlarıyla, verilerle biz de-
ğişirsek dünya güzelleşecek diyecekler. Tarım ve 
hayvancılığın başkenti olan Konya’mızda böyle bir 
çalışmanın yapılması memnuniyet vericidir” ifa-
delerini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, bilime 
yer açarak bilimi referans almanın önemini anlata-
rak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bulunduğu 
ve dünyada öne çıkardığı mecrayı bilimin hizmeti-
ne sunma örnekliliğini göstermiş aynı zamanda bu 
bizim yerel yönetimlerimizin de tarıma ve kendile-
rini ilgilendiren sektöre bakışını gösteriyor. Bu yıl 
belki de kısıt olmayan hatta eski yıllara göre artan 
bütçelerimizden bir tanesi su yatırımlarına yarılan 
bütçemizdir. Dolayısıyla bu manada bu alan bili-
min önceliği olduğu gibi bizim hükümetlerimizin 
de en öncelikli kalemleri içindedir” dedi

“Alacağımız tedbirler, çocuklarımızın
hayata tutunması için hayati öneme sahip”
Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, bütün insan-

ların hayatlarına temel girdi sağlayacak unsurun 
su olduğunu kaydederek, “Su hayattır. Su kaynak-
larının azalması, kaliteli ve etkin bir şekilde insan-
lığın hizmetine sunulması ve sürdürülebilirliği ile 
ilgili yüksek derecede büyük riskle karşı karşıya-
yız. Su ile ilgili alacağımız tedbirler çocuklarımı-
zın hayata tutunması ve hayatını ikame ettirmesi 
bakımından hayati derecede önem taşıyor. Teorik 
çalışmalar önemlidir ancak pratikte eksikleri nasıl 
giderebiliriz, bizlere ne düşüyor, bunları hayata 
geçirmeliyiz. En azından suyu hassasiyetle kul-
lanmak, çok fazla suya ihtiyaç duyulan ürünlerin 
yetiştirilmemesi konusunda bilinçli olmak önemli” 
diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın da 
katıldığı çalıştayda, açılış konuşmalarının ardın-
dan SÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Baş-
kan Yardımcısı ve Tarım ve İklim Değişiklikleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Kubilay Baştaş ile Devlet Su İşleri Eski Bölge Mü-
dürü Mevlüt Pınarkara tarafından sunumlar ger-
çekleştirildi.

3 gün sürecek ‘İklim Değişikliğinin Tarımda 
Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı’nda 
uzmanlar tarafından su sorunu, iklim değişikliği 
ve kuraklıkla ilgili çözüm önerileri masaya yatırı-
lacak. •İHA
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Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ve Meram 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile hayata 

geçirdikleri ve ‘Z ve Alfa 
Kuşaklarının’ içinde 

aktif olarak yer alacağı 
bir ‘Yeni Nesil Eğitim 
Projesi’ olan Mega’yı 
düzenlediği lansman 
toplantısıyla tanıttı.

Meram Belediyesi MEGA’yı hayata geçirdi

Akıllı Şehircilikte Konya Büyükşehir - ASELSAN işbirliği

YEREL YÖNETİMLER

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 75 
bin öğrencinin faydalanacağı yeni nesil eğitim 
projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA)’sini 
hayata geçirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri ve ‘Z ve 
Alfa Kuşaklarının’ içinde aktif olarak yer alacağı 
bir ‘Yeni Nesil Eğitim Projesi’ olan MEGA’yı dü-
zenlediği lansman toplantısıyla tanıttı. Meram Be-
lediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleştirilen lansman toplantısı, projenin tanıtım 
filmi ile başladı. Tanıtım filminin ardından Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin detay-
larını paylaştı.

“Her eğitim projesi bizim için
bir mega projedir”
Göreve geldikleri andan itibaren gençler ve 

çocuklar ile onların eğitimleri için önemli projele-
re imza attıklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, 
‘Mega’nın tüm bunları tek çatı altında toplayacak 
ve yaklaşık 75 bin çocuk ve gencin faydalanaca-
ğı bir proje olduğuna vurgu yaptı. Yeni nesli yeni 
nesil yöntemlerle eğitmeyi hedeflediklerini ifade 
eden Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Genel ahlaki karakter eğitimini’ merkeze alarak 
aynı zamanda bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve 
spor alanında pek çok çalışmayı, paydaşlarımız ve 
alanında uzman ekibimizle birlikte yürüteceğiz. 
Projenin içeriğinde ayrıca, aile olgusu ve aile içi 
eğitim, Bilim-Teknoloji, Ekoloji, Sağlıklı Yaşam ve 
beslenme, Mesleki yönelim- kariyer, kişisel gelişim 
gibi temalar da bulunuyor. Tüm bu eğitimlerimizin 
genel çerçevesini ise ‘Ahlak Eğitimi’ çiziyor. Temel 
eğitimimizi 10 ana başlık altında topladık; özde-
netim, empati, toplumsal uyum, uysallık, özgüven, 
vicdan, ahlaki düşünüş, diğerkamlık, dürüstlük ve 
sosyal yeteneklere sahip olma. Projenin içeriğinde 
ayrıca, Aile Olgusu ve Aile İçi Eğitim, Bilim-Tekno-
loji, Ekoloji, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Mesleki 

Yönelim- Kariyer, Kişisel Gelişim gibi temalar da 
bulunuyor. Meram gençliği için hayata geçirdiği-
miz bu önemli projenin ilçemizde yaşayan herkese 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” Genç-
ler, çocuklar ve onların eğitimlerine destek ver-
mek amacıyla hazırladıkları her eğitim desteğini 
ve projesini birer mega proje olarak değerlendiren 
Başkan Kavuş, “Her eğitim projesi bizim için birer 
‘mega projedir.’ Çünkü bazen bir insan bile dün-
yayı değiştirir. Tarih şahittir ki, siyasette, sanatta, 
bilimde, sanayide, ticarette tek bir kişi tarihin sey-
rini değiştirmiştir. Biz bugün sadece bir gencimize 
değil, Meram’da yaşayan 75 bin çocuğumuza ve 
gencimize dokunuyoruz. Onların en iyi eğitimi en 
güzel şekilde almalarını sağlayarak esasında Me-
ramımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Projeye 
destek verenlere de sonsuz şükranlarımı sunuyo-
rum” diye konuştu.

"MEGA Projesi Konya’ya yakışır bir proje"
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 

de böyle bir projede Meram Belediyesi ile çalışmış 
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Böyle bir projenin paydaşı olmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını söyleyerek sözlerine baş-
layan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar da, üni-
versitelerin sadece bilgi üreten ve eğitim yapan 
kurumlar değil aynı zamanda bulundukları şehrin 
sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan kurumlar 
olması gerektiğine vurgu yaptı.

‘Meram Gelişim Akademisi’nden büyük heye-
can duyduğunu ve gururlandığını ifade eden AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, mazideki de-
ğerleri geleceğe taşımak adına çok önemli olarak 
gördüğü bu projenin hayata geçirilmesinde ku-
rumların ortaya koyduğu işbirliğinin de kendilerini 
mutlu ettiğini belirtti.

MEGA projesinin üzerinde titizlikle çalışılmış 
ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş çok kıy-
metli bir proje olduğunun altını çizen Konya Millet-

vekili Selman Özboyacı, bu projeye emek harcayan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibi 
ile Milli Eğitim camiasına ve NEÜ yönetimine te-
şekkür etti.

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, projeyi 
duyduğu ilk andan itibaren büyük heyecan duydu-
ğunu dile getirerek, tüm destek verenlere teşekkür 
etti ve Meram’a hayırlar getirmesini diledi.

MEGA Projesi’nin Konya’ya yakışır ve Konya 
tarihi ikliminin bir tezahürü olan bir proje olduğu-
nu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, projenin 
hayata geçirilmesinde katkısı bulunan herkese te-
şekkür ederek, “Devletimiz ve milli eğitim cami-
amızın eğitim için ortaya koyduğu eğitim kalitesi 
ve kapasitesinin artırılması çalışmalarına önemli 
ölçüde katkı sunacak projenin şehrimize, Meramı-
mıza ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Projeye büyük emek harcayan Meram Be-
lediyesi, milli eğitim camiası ve NEÜ ekibi başta 
olmak üzere herkese de teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Protokolün imzaları atıldı
Konuşmaların ardından MEGA projeyi hayata 

geçiren protokolün imzaları, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuş-
lar ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Koca tarafından atıldı. Toplantıya, Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sor-
gun, Selman Özboyacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Muhiddin Okumuşlar, AK Parti Meram İlçe Baş-
kanı Mustafa Dolular, KOP Başkanı Mahmut Sami 
Şahin, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü 
Bekir Şahin ve basın mensupları katıldı. •İHA

Akıllı Şehircilik alanında örnek çalışmalara 
imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, ASEL-
SAN ile işbirliği yaparak, “Konya Akıllı Şehir 
Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmalarını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi - ASELSAN 
işbirliğiyle “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol 
Haritası” çalışmaları başlatıldı. Akıllı şehircilik 
alanında hizmete sunduğu uygulamalarla ör-
nek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, bu alanda yeni ve önemli bir aşamaya 
daha geçti. ASELSAN yükleniciliğinde başlayan 
“Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” 
kapsamında ilk adım olarak proje başlangıç top-
lantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Konya Büyükşehir Belediyesi yö-
neticileri, ASELSAN temsilcileri ve danışma ku-
rulundaki çeşitli üniversitelerden öğretim üye-
leri katıldı. Proje kapsamında; yüzlerce yenilikçi 
uygulamanın hizmete sunulduğu Konya’da, ilk 
olarak gelecek için izlenecek program ve hedef-
ler belirlenecek. Daha sonra “Konya Akıllı Şehir 
Stratejisi ve Yol Haritası” ile şehrin bu alandaki 
mevcut durumu, Konya için uygun projeler ve 

yürütülecek faaliyetlerin yanında çeşitli teknik 
ayrıntılar da ortaya çıkarılacak.

“Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Harita-
sı” çalışması kapsamında Büyükşehir Belediye-
si ile birlikte şehirde hizmet sunan tüm kurum-
ların akıllı şehir alandaki çalışmalarının belirli 

bir planlama çerçevesinde ve işbirliği halinde 
gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Çalışma kapsa-
mında 2030 yılı perspektifinde Türkiye’ye örnek 
gösterilebilecek bir Yerel Akıllı Şehir Stratejisi 
ve Yol Haritası olarak ortaya çıkmasına yönelik 
çalışmalar da yapılacak. •İHA
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Meram’da ikinci el eşyalar
ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi
camilere kuş evleri yerleştirdi

Konya’da Hareketlilik Haftası’nda
Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı

YEREL YÖNETİMLER

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Konya’nın 
merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 5 bin 283 metre 
karelik Bisiklet ve Kaykay Parkı’nı hizmete açtı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuk Mahal-
lesi’ne kazandırılan Bisiklet ve Kaykay Parkı’nın 
resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 
Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Hareketlilik Hafta-
sı’nda bisiklet şehrine yakışan, doğa dostu bisik-
let, kaykay ve scooter kullanımını teşvik eden bir 
projeyi tamamladıklarını belirterek, “Selçuk Ma-
hallemizde yaptığımız Bisiklet ve Kaykay Parkı’nın 
başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatan-
daşlarımız bu tesisten faydalanacak. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’nın bir bisiklet şehri olduğuna dikkat 
çeken Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’de 
en uzun bisiklet yollarının bulunduğu, en fazla bi-
siklet kullanımının olduğu şehir Konya. Spora ve 
sporcuya her daim önem veren ve desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen belediyemiz, ata sporumuz 
olan bisiklet için de gerekli yatırımları yapmak-
tadır. Bisiklet kenti olan şehrimize geçtiğimiz yıl 
Konya’nın ilk bisiklet ve kaykay parkını kazandır-
mıştık. Sancak Mahallemizdeki bu parkımız büyük 
ilgi gördü. Biz de bunun devamı olarak Selçuk Ma-
hallemize bu parkımızı kazandırdık. İnşallah diğer 
mahallelerimizde de bu güzel projemizi sürdürece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Parkın toplam maliyetinin 1 milyon 200 bin TL 
olduğunu söyleyen Pekyatırmacı, “Park toplam 5 
bin 283 metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde 
bisiklet, kaykay, scooter ve paten kullanıcıları için 
400 metre uzunluğunda bir parkur yer alıyor. Seyir 
tepesi ve oturma alanlarının da bulunduğu parkı-

mızda ayrıca; her yaştan insanımızın faydalana-
bileceği akrilik koşu yolu, içi kum dolu yalınayak 
yolu, bocce oyun alanı, çizgi oyun alanı, tenis, sat-
ranç masaları ve trambolinler yer alıyor” şeklinde 
konuştu.

Düzenlenen etkinlik sonrası parkta vakit ge-
çiren çevre sakinleri ise duydukları memnuniyeti 
dile getirdi. Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkı açılış 
törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı’nın yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı 

Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Konya İl Müftüsü Doç.Dr. Ali Öge, Sel-
çuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP İlçe 
Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu İlçe Müftüsü 
Bekir Derin, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı 
Mustafa Avcıoğlu ve muhtarlar, Selçuklu Belediye 
Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve 
mahalle sakinleri katıldı. •İHA

Konya’nın merkez Meram 
İlçe Belediyesi, sosyal bele-
diyecilik alanında önemli bir 
çalışmaya imza atarak, vatan-
daşların kullanmadıkları ikin-
ci el ev eşyalarını evlerinden 
alarak, ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıyor.

Meram Belediyesi, fiziki be-
lediyecilik çalışmalarının yanı 
sıra sosyal belediyecilikte de 
örnek çalışmalara imza atıyor. 
İlçe genelinde 7’den 70’e her 
kesime ulaşmayı hedefleyen 
Meram Belediyesi, gerçekleştirdiği proje-
lerle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda 
ihtiyaç fazlası, kullanılabilir durumda olan 
eşyaları vatandaşların evlerinden alarak 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

“Yardımlaşma kültürü, atalarımız-
dan bize kalan en güzel miraslardan”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, insana yapılacak yatırımın diğer tüm 
fiziki yatırımlara anlam kazandıracağını 
kaydederek, “Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğümüz bünyesinde, ilçemizde ihtiyaç sa-
hibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya 
gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizin detaylı 
incelemeleri sonucu, geliri olmayan veya 
çok az geliri olan ailelerimize, marketler-
den alışveriş yapabilmeleri için nüfus ve 
gelir durumuna göre bakiyelerin yer aldığı 
sosyal kartlar veriyoruz. Yardımlaşma kül-
türü, atalarımızdan bize kalan en güzel mi-
raslardan. Bizler de Meram Belediyesi ola-
rak ilçemizde tek bir hemşehrimizin bile 
zorda kalmaması için çaba gösteriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş’tan vatandaşlara ikin-
ci el eşya çağrısı

İnsana dokunan çalışmaların kendi-
leri için büyük önem arz ettiğini belirten 

Başkan Kavuş, “Meram’da yaşayan hem-
şehrilerimizin evindeki ihtiyaç fazlası, yıp-
ranmamış ve kullanılabilir durumda olan 
eşyaları alarak evinde eşyası olmayan ih-
tiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyo-
ruz. Biz biliyoruz ki; ihtiyaç sahibini gül-
dürmekten daha güzel bir hizmet yoktur. 
Bu kapsamda veren ile alan el arasında 
bir anlamda köprü kuruyoruz. Evlerden 
aldığımız eşyaları depolarımıza götürüyor, 
bizden eşya talebi olan hemşehrilerimizin 
evlerine bırakıyoruz. Meram’da yaşayan 
herkesi ikinci el eşyalarıyla bir başka ai-
leye destek vermeye davet ediyorum. Me-
ram ailesi olarak bu destek çağrısını dalga 
dalga yayılan bir iyilik hareketine çevire-
ceğimize inanıyorum. Kullanmadıkları, iyi 
durumdaki eşyalarını vererek ihtiyaç sa-
hibi ailelerimizin yüzlerini güldüren, bu-
nunla birlikte ekonomimize de katkı sunan 
hemşehrilerimize şimdiden teşekkür edi-
yorum” dedi.

Meram Belediyesi aracılığıyla kullanı-
labilir durumdaki eşyalarını ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ulaştırmak isteyenler, 0 332 
320 10 00 nolu telefon aracılığıyla Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçe-
bilecekler. •İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Osmanlı’dan 
günümüze ulaşan kuş evleri kültürünü yaşatmak ve kuşla-
ra sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla şehir merkezindeki 
50’den fazla camiye kuş evi yerleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, doğadaki kuşların barına-
bilmesi amacıyla şehir merkezinde 50’den fazla camiye kuş 
evleri monte etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, hayvanlara merhametin geleneğimizde ve 
inancımızda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ettikle-
rini ve doğadaki sahipsiz hayvanlarla ilgili önemli çalışma-
lar yürüttüklerini ifade etti. Doğayı insanlarla paylaşan tüm 
sahipsiz hayvanlara kucak açtıklarını kaydeden Başkan Al-
tay, “Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan kuş evleri 
kültürünü Konya’mızda yaşatıyoruz. Farkındalık oluşturmak 
amacıyla geçtiğimiz aylarda caddeler, mezarlıklar ve park-
lardaki ağaçlara kuş evleri monte etmiştik. Son olarak şehir 
merkezinde bulunan 50’den fazla camiye de taştan yapılmış 
kuş evlerini yerleştirerek kuşlara sıcak bir yuva kazandırdık. 
Şehrimizi kuş evleriyle donatmaya devam edeceğiz inşal-
lah” ifadelerini kullandı. •İHA
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Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımı 
hayırsever iş insanları tarafından 
üstlenilecekken, hazırlanan pro-
tokol, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü 

Prof. Dr. Mehmet Koç ile iş insan-
ları Seyit, Sedat ve Semih Acar 
kardeşler tarafından imzalandı.

MÜSİAD Konya’dan kan bağışı Konya’da 45 yaş 
altı pozitif vaka 
oranında artış 
ve aşı uyarısı

Meram’a yeni bir aile sağlığı
merkezi kazandırılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesine ait 
Kozağaç Mahallesinde 2 bin 500 metrekarelik ara-
zi, hayırsever iş insanlarının katkısıyla Aile Sağlı-
ğı Merkezi yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne 
devredildi.

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşla-
rın sağlık hizmetine daha rahat ulaşabilmesi ama-
cıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 
Kozağaç Mahallesi’nde 2 bin 500 m’lik arazi, Aile 
Sağlığı Merkezi inşa edilmesi amacıyla İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne devredildi. Aile Sağlığı Merkezi’nin 
yapımı hayırsever iş insanları tarafından üstleni-
lecekken, hazırlanan protokol, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ile İş İnsanları Seyit, Sedat ve Semih 
Acar kardeşler tarafından imzalandı.

“Bölgedeki ihtiyaca karşılık verecek”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Me-

ram’da yaşayan herkesin, hizmete kavuşması için 
planlı olarak çalıştıklarını kaydederek, “Hemşehri-
lerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu hizmet-
lerini daha iyi yürütebilmek için çalışmalarımızı 
kurumlarımızla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda 
hayırsever iş insanımızın inşasını üstleneceği Aile 
Sağlığı Merkezi için Kozağaç Mahallemizde 2 bin 
500 metrelik arazinin devrini İl Sağlık Müdürlüğü-
müze gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerimizin vefat 
eden babaları adına tahsis ettiğimiz araziye İsmail 
Acar Aile Sağlı Merkezi inşa edilecek.

Sadece Kozağaç Mahallesi değil o bölgede-
ki sağlık yatırımı ihtiyacına karşılık verecek. Aile 
Sağlığı Merkezi sadece bu güne değil gelecek-
te oluşacak yoğunluğa göre 4 birimlik planlandı. 
İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hayırseverlerimize 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, aile sağlığı 
merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

“Devlet, millet dayanışmasının
en güzel örneği”
Uzun süredir Kozağaç bölgesinde ihtiyaç du-

yulan Aile Sağlığı Merkezi’nin bugün itibariyle 
ilk adımının atıldığını kaydeden İl Sağlık Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Hayırseverlerimize ve 
Meram Belediyemize teşekkür ediyorum. Devlet, 
millet dayanışmasının en güzel örneğini beledi-
yemizin de katkılarıyla bu projede görüyoruz. İs-
mail Acar Aile Sağlığı Merkezi’nin en kısa sürede 
tamamlanmasını hedefliyoruz. Öncelikle hayırse-
verimize teşekkür ediyoruz. Aile Sağlığı Merkezi-
mize adını verecekleri İsmail Acar beye Allah’tan 

rahmet diliyoruz. Böyle güzel eserlerle adının anıl-
ması bizleri de ailesini de mutlu edecektir.” cüm-
lelerini kullandı.

“Babamızın adının yaşayacak
olmasından mutluyuz”
Hayırsever iş insanı Seyit Acar ise inşaa edile-

cek Aile Sağlığı Merkezi dolayısıyla mutlulukları-
nı dile getirerek, “Bize bu hayrı yapmamıza aracı 
olan Meram Belediyemize ve İl Sağlık Müdürlü-
ğümüze teşekkür ediyorum. İmzaladığımız proto-
kolle birlikte en hızlı şekilde tesisi tamamlayarak 
teslim etmek istiyoruz. Yakın zamanda kaybettiği-
miz babamızın adının bir Aile Sağlığı Merkezi’nde 
yaşayacak olmasından dolayı çok mutluyuz” şek-
linde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından İsmail Acar Aile Sağ-
lığı Merkezi’ne dair detayların yer aldığı protokol 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, İş İnsanları Seyit 
Acar, Sedat Acar ve Semih Acar tarafından imza-
landı. •İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şu-
besi, Türk Kızılay Konya Şubesi 
ile birlikte korona virüs salgını 
nedeniyle kan stoklarında azalma 
yaşayan Kızılay’a kan bağısında 
bulunuldu.

Konya Organize Sanayi Bölge-
si, BÜSAN Sanayi Sitesi ve MÜ-
SİAD Konya Şube binası önünde 
düzenlenen kan bağışı kampan-
yasına üye firmalarının çalışanları 
yoğun ilgi gösterdi. MÜSİAD Kon-
ya, Genç MÜSİAD Konya ve Türk 
Kızılay Konya Şubesi ile birlikte 
korona virüs salgını nedeniyle 
azalan kan stoklarını artırmak için 
kan bağışı kampanyası başlattı. 
Konya Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü, BÜSAN Sanayi site-
si ve MÜSİAD Konya Şube binası 

önünde düzenlenen kampanya yo-
ğun ilgi gördü. MÜSİAD Konya ve 
Genç MÜSİAD üyesi firmalarının 
çalışanları gün boyu kan bağısın-
da bulundu.

Kampanya ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, 
kan bağışının önemine dikkat çek-
ti.

“Sağlık koşulları elverişli olan 
her bir birey mutlaka kan vermeli” 
diyen Başkan Kağnıcı, “Ülkemiz-
de özellikle korona virüs ile müca-
dele kapsamında birçok faaliyet 
yürütülmekte, bunlardan biri de 
Kızılay’a kan desteğidir. MÜSİAD 
Konya olarak, Kızılay’ın her zaman 
yanında olduk ve olmaya devam 
ediyoruz. Elimizden geldiği kadar 
kan bağışında bulunarak bu top-
lumsal göreve katkı sağlıyoruz. Bir 
damla kanın bile hayat kurtardığı 
günümüzde gösterdikleri duyar-
lılıktan ve kampanyamıza vermiş 
oldukları destekten dolayı bütün 
üyelerimize, çalışanlarına ve Kı-
zılay ekibine teşekkür ediyorum. 
MÜSİAD Konya olarak, her yıl dü-
zenli olarak kan bağışında bulun-
mayı planlıyoruz” dedi. •İHA

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
son dönemlerde 45 yaş altı vatan-
daşlarda pozitif vaka oranının ciddi 
bir şekilde artış gösterdiğini belirte-
rek aşısını yaptırmayan vatandaşla-
rın aşılarını yaptırmalarını istedi.

Vali Vahdettin Özkan, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve 
sağlık yöneticileri ile pandemi de-
ğerlendirme toplantısı gerçekleştir-
di. Konya’da sürdürülen sağlık hiz-
metleri ile korona virüsle mücadele 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi-
ler alan Vali Özkan, aşılama süreci, 
vaka sayıları, filyasyon, hastaneler-
deki doluluk oranları ve okullardaki 
son durum ile ilgili gerçekleştirilen 
sunumlar sonrası değerlendirmeler-

de bulundu. Özellikle son dönemler-
de 45 yaş altı vatandaşlarda pozitif 
vaka oranının ciddi bir şekilde artış 
gösterdiğini ifade eden Vahdettin 
Özkan, aşısını yaptırmayan veya 
günü gelmesine rağmen 2. ya da 3. 
dozunu tamamlamamış olan vatan-
daşlardan aşılarını ivedilikle yaptır-
malarını istedi.

Özkan, toplantının ardından 
Meram Belediyesi’ne ait Kozağaç 
Mahallesi’nde hayırsever tarafın-
dan yaptırılacak olan aile sağlığı 
merkezi ile ilgili bilgiler aldı. Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç 
ile hayırsever iş adamları Seyit ve 
Mehmet Acar kardeşler tarafından 
imzalan protokolü onaylayarak ha-
yırlı olması temennisinde bulunan 
Özkan, arsa tahsisinde bulunan Me-
ram Belediyesine ve hayırseverlere 
teşekkür etti. •İHA
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Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. 
yıl dönümü dolayısıyla Tattimbet 

Akademik Halk Çalgıları Orkestrası 
tarafından Konya’da “Ulu Bozkır 

Ezgileri” konseri düzenlendi.

Ressam ve heykeltıraş Sevgi
Erdaha Sonsuz Şükran Köyü’ndeki

evini atölyeye dönüştürdü

Akşehir Belediyesinden
yeni bir kültür yayını

Konya’da Ulu Bozkır Ezgileri
konseri düzenlendi
Konya’da Ulu Bozkır Ezgileri
konseri düzenlendi

KÜLTÜR/SANAT

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan 
Cumhuriyeti Karaganda Valiliği ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi işbirliğiyle Kazakistan’ın bağım-
sızlığının 30. Yıl Dönümü dolayısıyla; Kazakistan 
Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan Cumhuriyeti Ka-
raganda Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğinde Konya’da Tattimbet Akademik Halk 
Çalgıları Orkestrası tarafından “Ulu Bozkır Ezgile-
ri” konseri düzenlendi. Kültürpark’ta gerçekleşen 
konsere; Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal 
Saparbekuly, Kazakistan Cumhuriyeti Konya Fah-
ri Konsolosu Mustafa Kabakçı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve çok sa-
yıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya’nın 
hoşgörü ve sevgi ikliminde yetişmiş insanların şehri 
olduğunu belirterek, “Bu güzel şehirde iki ülke ara-
sındaki kadim dostluğu güçlendirecek bu önemli 
konserin gerçekleşmesini son derece önemli bulu-
yoruz. Bizim Türkiye olarak Kazakistan ile dostluğu-
muz, sadece son 30 yıla dayanmıyor. Binlerce yıllık 
dostluğumuz bakidir. Bundan sonra da ilelebet de-
vam edecektir. Bu duygularla Kazakistan’ın bağım-

sızlığının 30. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Sapar-

bekuly ise, “Türkiye ile köklerimiz çok derine iner. 
Dilimiz, tarihimiz, örf ve adetlerimiz, geçmişimiz, 
yarınlarımız bir olan kardeş ülkeleriz. Bu kardeş ül-
keler arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari ve 
tabi ki bugünkü konser vesilesiyle kültürel alanda 
da kendine güçlü bir işbirliği bulacaktır. Dünya-
da Kazakistan’ı tanıyan ilk ülke Türkiye’dir. Bunu 
biz her zaman kalbimizde taşıyoruz ve teşekkür-

lerimizi sunuyoruz. Biz de her zaman Türkiye’nin 
yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Tattimbet 
Akademik Halk Çalgıları Orkestrası tarafından, 
Kazakistan halkının yerel ezgilerinin yer aldığı 
“Ulu Bozkır Ezgileri” konseri gerçekleştirildi. Çok 
sayıda eserin seslendirildiği konserde katılımcılar 
söylenen ezgilere eşlik ederek, unutulmaz bir gün 
yaşadı. •İHA

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı 
Çavuş Mahallesi’nde kurulu bulu-
nan Sonsuz Şükran Köyü’nde kerpiç 
evi bulunan ressam ve heykeltıraş 
Sevgi Erdaha, kaldığı mekanı çalış-
malarını burada yaptığı bir atölye 
haline dönüştürdü.

14 yaşından bu yana İtalya’da 
yaşadığını ve bu ülke ile İstan-
bul’daki atölyelerini kapatarak ça-
lışmalarını sanatçıların köyündeki 
atölyeye dönüştürdüğü kerpiç evin-
de devam ettirmeye başladığını be-
lirten Sevgi Erdaha, sanat eğitimini 
İtalya’da aldığını anlatarak son 12 
yılda bir ayağının da Türkiye’de ol-
maya başladığını, bunun büyük bö-
lümünü ise Sonsuz Şükran Köyü’nde 
geçirdiğini belirtti.

Köydeki evinde huzur içerisinde 
resim ve heykel çalışmalarını sür-
dürdüğünü aktaran Erdaha, evinin 
arka kısmını daha geniş bir atölye 
haline getirmek istediğini de belir-

terek, “Ben burada çok huzurla ça-
lışıyorum. Havası da çok güzel, bu-
rada çok mutluyum. Evimi atölyeye 
dönüştürdüm. Hem kendim heykel-
ler yapıyorum karışık malzemeler-
den, genelde büst çalışıyorum. Bir 
de aynı zamanda müzeler için hiper 
real dediğimiz gerçeksi ünlü kişile-
rin benzetmesi, Trump, Putin gibi 
liderlerin de heykellerini yapıyorum. 
İstanbul’da da bir atölyemiz var. 
Ama bir ekip halinde çalışıyoruz. 
Ben sanatsal kısımlarını yapıyorum, 
benzetme, yüz, geri kalan kısmını 
ise ekipteki arkadaşlar yapıyorlar. 
Sonsuz Şükran Köyü’nde kerpiç evi-
min önünde de yarı gerçeksi bir ça-
lışmam oldu bu süreçte. Dinlenen ve 
mola veren bir tarım işçisini sembo-
lize eden. Artık evimin önünde du-
ruyor. Heykellerde genelde silikon 
kullanıyoruz. Yoksa dışarıda durma-
sı mümkün değil, bozulur bir dönem 
sonra” diye konuştu. •İHA

Konya’nın Akşehir İlçe Beledi-
yesi; kültür yayınları kapsamında, 
Akşehir’de Milli Mücadele döne-
minde tutulan günlükler kitap ha-
line getiriliyor.

Akşehir Belediyesi olarak bir-
çok kültür yayınını okurlarla bu-
luşturduklarına değinen Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
“Belediyemiz kültür yayınları kap-
samında bu kez de Milli Mücade-
le döneminde Akşehir’de tutulan 
günlükleri ve hatıraları derletip 
kitap haline getirerek kitapsever-
lerin beğenisine sunacağız. Milli 
Mücadele döneminde 9 ay 10 gün 
boyunca Batı Cephesi Karargahı-
na ev sahipliği yapan şehrimiz de 
o dönemde yaşanılanlar bu kitapla 
gelecek nesillerimize de aktarılmış 
olacak. Cumhuriyetimizin doğu-
muna ev sahipliği yapan Akşehi-
rimizde yayınlanacak olan bu kita-
bın çok önemli bir eser olacağına 
inanıyor, kitabımızı kaleme alacak 
olan Mehmet Koç ve Dursun Sol-
maz’a da şimdiden teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Kitabı kaleme alacak olan ya-
zarlardan biri olan Dursun Solmaz, 
"Uzun yıllardan bu yana Mehmet 
Koç ile birlikte Akşehir ve yöresi 
üzerine çeşitli tarihi çalışmalar-
da bulunarak kitaplar yazdık. Son 
olarak Dereçine Belediyesi’ne bir 

tarih kitabı hazırlayarak, bölgede 
Milli Mücadele’de yaşanan hatı-
raları ve anıları derledik. Yaklaşık 
4 yıldır da, Akşehir’de Milli Müca-
dele döneminde tutulan günlükleri 
derliyoruz. Bilindiği gibi Akşehir, 
Batı Cephesi Karargahı’nın bura-
da olması nedeniyle çok hareketli 
günler yaşadı. Burada yaşanılan-
lar, Akşehir’de askerlik yapan, 
subay ve erlerinde günlüklerine 
yansıdı. Bunların toparlanması ve 
tek kitapta toplanması, Akşehir’in 
Milli Mücadele tarihinde ne kadar 
önemli bir yer tuttuğunun belge-
si olacaktır. Günlüklerin yanı sıra 
o dönemde Akşehirlilerin hatıra-
larında kalan anıları da bu eserle 
yüzyıllar sonrasına aktarılacak” 
diye konuştu.

Araştırmacı-Gazeteci Mehmet 
Koç ise, Akşehir’in Milli Mücade-
le’de ev sahibi konumunda oldu-
ğunu belirterek, “Akşehir 9 ay bo-
yunca Batı Cephesi Karargahına ev 
sahipliği yapmıştır. Çeşitli sosyal 
mecralarda yıllarca topladığımız 
anıları yazarak halkımıza ulaştır-
maya çalıştık. Bize böyle bir eseri 
yazmamızda destek veren Akşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Dr. Sa-
lih Akkaya’ya teşekkür ederim. Ya-
zacağımız bu kıymetli eser inşallah 
24 ağustos 2022’de okuyucusu ile 
buluşacak” dedi. •İHA
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Konyaspor’un, Alanyaspor ile oy-
nayacağı karşılaşmanın biletleri satı-
şa çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyu-
mu’nda Cumartesi günü saat 13.30’da 
başlayacak karşılaşmanın elektronik 
biletleri 29 Eylül Çarşamba günü saat 
11.00 itibariyle satışa sunulacak. Bu 
karşılaşma biletlerinde kadın taraf-
tarlara özel yüzde 50 indirim uygula-
nacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan 
açıklamada indirimin sadece gişeden 
ve kadın taraftarın kendisinin alması 

koşulu ile uygulanacağı, internetten 
ve mobil uygulamadan indirimin söz 
konusu olmayacağı bildirildi.

Karşılaşmanın bilet
fiyatları ise şu şekilde:
VIP (A-C Blok): 300 TL
Batı Alt (D Blok): 180 TL
Batı Alt (C-E Blok): 160 TL
Batı Alt (B-F Blok): 150 TL
Batı Alt (A-G Blok): 130 TL
Batı Üst (B-C Blok): 140 TL
Batı Üst (A-D Blok): 120 TL

Doğu Alt (D Blok): 110 TL
Doğu Alt (C-E Blok): 100 
TL
Doğu Alt (B-F Blok): 90 TL
Doğu Alt (A-G Blok): 75 TL
Doğu Üst (E Blok): 100 TL
Doğu Üst (B-F Blok): 90 TL
Doğu Üst (A-G Blok): 75 TL
Kale Arkaları Güney: 30 TL
Kale Arkaları Kuzey: 30 TL
•SPOR SERVİSİ

Kayacık Tesisleri'nde teknik direk-
tör İlhan Palut ve yardımcı antrenör-
ler yönetiminde yapılan antrenmanda 
Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11’de 
forma giyen futbolcular yenileme ça-
lışması yaptı. Diğer futbolcular CORE 
ısınma ile başlayan antrenmanı, saha 
içerisine kurulan parkurlarda yapılan 
çabukluk ve şut çalışması ile sürdürdü.

Yeşil-beyazlılar antrenmanın son 
bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa 
yönelik çift kale maç oynayarak çalış-
mayı tamamladı.

PALUT’TAN İDMAN
ÖNCESİ TOPLANTI
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan 

Palut, antrenman öncesinde kısa bir 
toplantı yaptı. Oyuncularının son iki 
maçtaki hatalarına değinerek Alan-
yaspor maçına odaklanmalarını istedi.

Palut, oyuncularına “Son iki maç 
geride kaldı. Önümüzde Alanyaspor 
maçı var. 

Rakibimiz şu anda çok formda. 
Hamlede birçok değerli silahları var. 
Biz ataktayken birebir savunmayı da 
düşünmeliyiz. İstikrarlı oynamalıyız” 
sözlerini kullandığı kaydedildi.

• Mehmet Ali SOYCAN

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol tarafta top-

la buluşan Bytyqi’nin arka dire-
ğe yaptığı ortada savunmadan 
önce hareketlenen Ahmed Has-
san’ın dokunuşunda meşin yu-
varlak ağlara gitti. 0-1

21. Konyaspor yarı sahasın-
dan Abdülkerim’in gönderdiği 
uzun topta savunmanın arkası-
na sarkan Serdar Gürler’in ceza 
alanı dışı hafif sağ çaprazından 
yaptığı aşırtma vuruş filelerle 
buluştu. 0-2

25. dakikada Yusuf Erdo-
ğan’ın sol kanattan ceza alanına 
yaptığı ortada Umut Bozok’un 
altıpas içinden gerçekleştirdiği 
kafa vuruşu üstten auta çıktı.

29. dakikada Umut Bozok’un 
ceza yayı yakınlarından verdiği 
ara pasta ceza sahasında meşin 
yuvarlağı alan Travnik, topu so-
luna çekip rakibini ekarte ede-
rek çektiği şutla farkı 1’e indiren 
golü attı. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci 
yarı)

62. dakikada Ahmet Çalık’ın 
ceza sahasında Umut Bozok’a 
yaptığı müdahaleyi hakem Tu-
gay Kaan Numanoğlu penaltı 
olarak değerlendirdi.

63. dakikada penaltı atışını 
kullanmak için beyaz noktaya 
gelen Umut Bozok, meşin yu-
varlağı kalenin sağından ağlar-
la buluşturdu. 2-2

87. dakikada Umut Bozok’un 
ceza sahası sol çaprazına gön-
derdiği pasta topla buluşan Yu-
suf Erdoğan’ın sert şutunu kale-
ci Sehic kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdo-
ğan

Hakemler: Tugar Kaan Nu-
manoğlu , Bahtiyar Birinci , Se-
lahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul, Ha-
dergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, 
Sadiku, Eysseric, Yusuf (Ahmet 
Engin dk. 90+2), Hajradinovic 
(Doğucan dk. 86), Travnik (Bre-
cka dk. 90+3), Umut

Yedekler: Erdem Can, Ha-
run, Sakıb, Feyzi, Emre

Teknik Direktör: Cihat Ars-
lan

İH Konyaspor: Sehic, Sku-
bic, Ahmet, Abdülkerim, Guil-
herme, Soner (M’Poku dk. 71), 
Hadziahmetovic, Endri Çekici 
(Rahmanovic dk. 61), Serdar 
(Adil dk. 90+3 ), Bytyqi, Ahmed 
Hassan (Cikalleshi dk. 61)

Yedekler: Eray, Alper, Barış, 
Oğulcan, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ahmed Hassan (dk. 

18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH 
Konyaspor), Travnik (dk. 29), 
Umut (dk. 63 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eysseric, 
Umut, Hadergjonaj (Kasımpa-
şa), Skubic (Konyaspor)

• Mehmet Ali SOYCAN

SPOR

Konya Huzurevi ‘Bocce 
Ligi’nde finale çıktı

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor’dan kadın taraftarlara bilet indirimi

KARTAL FIRSAT TEPTi,
Kasımpaşa:2 - Konyaspor:2

Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü tarafından 
Türkiye genelinde düzenlenen, 
‘60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler 
Bocce Ligi 2021 Şampiyonası’ 
kapsamında, Konya’da bugün 
oynanan müsabakada, Konya 
Dr. İsmail Işık Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi, Aksa-
ray Abdulkadir Üç Yıldız Huzu-
revini 12-8 yenerek finale çık-
maya hak kazandı.

Bölgeler arası müsabaka-
larda; Konya, Karaman’ı 12-1 
ve 12-3 yenmişti. Aksaray’da 
oynanan ilk müsabakada ise 
Aksaray karşılaşmayı 12-8 ka-
zanmıştı. Konya ikinci karşılaş-

mada Aksaray’ı 12-8 yenmeyi 
başararak finale çıktı.

Dünyanın en eski spor dalla-
rından biri olan Bocce, bowlinge 
benzeyen, demir bilyelerle oy-
nanan bir oyun ve spor branşı. 
Oyundaki amaç, attığınız veya 
yuvarladığınız topların hedef 
topa (pallinoya) yakın olmasını 
sağlamak. Rakip toplarından 
hedef topa daha yakın olarak 
atılan her top için bir puan alını-
yor ve 12 puan alan oyuncu oyu-
nu kazanıyor. Eğer rakibin topu 
hedef topa daha yakınsa ve si-
zin yuvarlamanız olanaksızsa 
hedef topu ya da rakip topu vur-
mak için de atış yapılabilmekte. 
•SPOR SERVİSİ
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