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Kubbe-i Hadra yeni yüzüyle
şehri selamlamaya başladı
20 TL

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi’nin yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra’nın
restorasyon çalışmaları sonrası yeni yüzüyle şehri selamlamaya başladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun:
“Kendimi kaybettim hepsine ateş ettim”
www.konyagazetesi.com.tr

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez
ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı mehmet
altun ve diğer sanıklar yargılanmaya başlandı.

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve
hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep
edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıklar yargılanmaya başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan
7 kişinin katili Mehmet Altun, "Barışın sağlanması için gittim. Amacım öldürmek değildi. Kendimi
kaybettim hepsine ateş ettim" dedi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan
iddianamede, 7 kişinin katili Mehmet Altun hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçundan 7’şer kez ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası, "Yakarak mala zarar verme"
suçundan 8 yıla kadar hapis, "6136 sayılı yasaya
muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1
yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına katil zanlısı Mehmet Altun
tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevinden
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, haklarında ’Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme’,
’Yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından dava açılan 10 sanığın da yargılanmasına
başlandı.
"Barışın sağlanması için gittim.
Amacım öldürmek değildi"
Duruşmada, ilk olarak katil zanlısı Mehmet
Altun ifade verdi. Olayı anlatan Altun, “Ablam
Ayşe Keleş orada 20 yıldır yaşıyor, 20 yıldır tanırım. Yakın yürüme mesafesinde bu adrese sürekli
giderim, hatta hafta sonları orada geçerdi. Çocukluğumdan beri husumet var. İlk husumet 20 yıl
önce. Biz onlara yardım ederken tanıştık. Ablam
onlara gitti, ağlayarak geldi. Sorduk, yevmiye ile
çalışıyorduk, sürekli kavga vardı. Problemi ben de
bilmiyordum. 18 yaşımda çalışırken, taş geldiğini
gördüm. Taş bana doğru, bacağıma geldi. Sonra
ben bunları saklanırken gördüm. Herkes işinde
gücünde, onların işi gücü olmadığı için. Kesinlikle
başka kimseyle husumetimiz yok. Buraya ev yapmayın demiş. 20 yıl önce alınan bir evin sahibi de
bunlar yüzünden gitmiş. Askerden geldim. O sırada babama telefon geldi, babam ablama gitti. Sonra şüphelendim, gittim. 2010 yılında olan bu olayda o zaman da kavga olmuş, ben de babamdan
tüfeği aldım havaya ateş ettim, karakolluk oldum.
2018 yılından beri silahım var. Evim kırsalda olduğu için silah aldım. Bu olaydan önce 3 ay işsizdim.
Önceki kavgadan haberim yoktu, sonradan gittim.
Kavgadan sonra 1 hafta ablamda kaldım, sonra
evime gittim. Karşı taraftan tehdit olduğu için onlarla 1 hafta kaldım.
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Daha sonra ortalığın yatıştığına inandıktan sonra
evime gittim. Bu silahı olay
günü evden yanıma aldım.
Öncelikle Keleşoğlu ailesinden bu olaylarla ilgili, son
yaşanmış olayla ilgili azmettirme gibi bir şey söz konusu
değildir. Amacım bu değildir. Barışın sağlanması
için gittim. Amacım öldürmek değildi, kasten öldürme değildir, ben kasten öldürmedim” dedi.
"Beni tanımasınlar diye
belediyeden geliyorum dedim"
Zanlı Mehmet Altun, mahkeme başkanının
“Silahı ne amaçla aldın” sorusuna ise “Evim kırsal alanda olduğu için, birkaç kere hırsızlık olayı
da oldu, ben bu olaylardan sonra kendime 2018
yılında silah aldım. Olayla ilgili silah almak aklıma dahi gelmedi. Silah aldığım tarihte karşı tarafla benim aram iyiydi. O zaman bu kadar kötü
değildik. İl dışına çıktım olaydan önce. Psikolojik
sorunlarım vardı. Ailevi sorunlarım vardı, kafamın
dağılması için gittim, gezdim. Karşı tarafın ailesine gitmeye 2 gün önce karar verdim. Büyük kavgadan sonra sürekli tehdit edildiğimiz için, aramız
düzelsin diye gittim. Kimseyle konuşmadım, kendi
ailemden izin vermediler çünkü ailem de göndermezdi. Ben kendim karar verdim. 2 şarjör aldım,
silahımı çantasıyla kendimi korumak için yanıma
aldım. Benzini önlem için aldım, başka bir niyetim
yoktu. Kamera olduğunu bilmiyordum. Saat 18.00
gibi gittim oraya. Gündüz kimseyle konuşmadım.
Silahı bir gün önce yanıma aldım, benzini de olay
günü kiralık araç ile giderken aldım, aracı ise iki
gün önce kiraladım. Barışmak için gittim, dosyayı aldım, maske taktım. Dosyaya isimleri yazdım.
Beni tanımasınlar diye belediyeden geliyorum dedim, bizim belediye ile bir işimiz olmaz dediler.
Barış da gelsin dedim. Sonra araca binerek olay
yerinden çıktım" şeklinde konuştu.
"Kendimi kaybettim hepsine ateş ettim"
Barış Dedeoğulları’nın geldiğini gördükten
sonra maskeli bir halde tekrar eve girdiğini anlatan Altun, "Bahçede beni tanır gibi oldular, o sırada silahı çıkardım. Yaşar amca lütfen dur, sadece
konuşacağım dedim. Hakaret, tehdit devam etti.
Olayda kızları bana saldırdı. Silahı ateşlemeden
önce taş attılar. Saldırmayı düşünmeyin dedim,
kaçtım. Mesafemi hatırlamıyorum o anda kendimi
kaybettim hepsine ateş ettim. Takip mesafesini de
hatırlamıyorum. Evin avlusunda hep beraberdik.
Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Bir kere şarjör
değiştirdim.

Onlar yere düştükten sonra birine ateş ettim.
Diğerlerine ateş ettim mi bilmiyorum. İçeri gidip
birine iki kez ateş ettim. O da içeri silah almaya
gitti diye düşünmüştüm. Maktullere kaç kere ateş
ettim hatırlamıyorum. O anki ruh halimle orada
kalmam 15-20 dakika oldu. Çıktım araca bindim,
aklıma benzin geldi, benzini kullandım. Kameralar kalmasın, delil kalmasın dedim yaktım. Çıktım
sonra Bozkır’a gittim, aracı kırsala koydum saat 8
gibi köyüme gittim. Telefonum açıktı. Rent a car işletmecisi arkadaşım aradı, uyardı hızlı gittiğimden
ceza gelecek diye. Başka da kimseyle konuşmadım. 4-5 gün Bozkır’da, kırsal bölgelerde kaldım.
Eve gelmediğim için arayan olmadı. Sonra kartı
kırdım, telefonu attım. Ne yapacağımı bilmediğim
için öyle yaptım” şeklinde konuştu.
Zanlı Altun, “Seni olaya azmettiren var mı” sorusuna ise “Beni kimse azmettirmedi. Yönlendirme gibi bir şey olmadı. Aklımda bir kin yoktu ama
sürekli konuşmak istiyordum. Son 3-5 yıla kadar
husumet olmadı, Ramazan ayındaki konuya kadar.
Olaydan bir hafta önce oradan araç ile geçerken
el kol hareketi yaptılar. 10 yıldır o yoldan geçme
diye ailem beni uyarıyordu” dedi. Mehmet Altun
son olarak, “Olay felaketle sonuçlandı, pişmanım”
dedi.
Olayın geçmişi
Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi
Özşahin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka
mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun,
bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları
Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil
zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde İl
Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve
Bölge Özel Harekat birimlerinin çalışmaları neticesinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde
yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
•İHA

Konya merkezli
9 ilde siber
dolandırıcılık
operasyonunda
10 tutuklama
Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini
kullanarak suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda adliyede
mahkemeye çıkartılan 18 kişiden 10’u tutuklandı.
Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak, banka
ve kredi kartını kötüye kullanan, tehdit, şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen
operasyonda, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10’u
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu
bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi
kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj gibi "siber

dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 9 ilde düzenlenen
eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10’u
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2’si kadın 8 kişi ise
serbest bırakıldı. •İHA
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50 liralık bileklik aldılar, 1 milyon liralık
pırlantayı şalvara saklayıp götürdüler
www.konyagazetesi.com.tr

Konya’da 3 peçeli kadın
müşteri gibi girdikleri kuyumcu
dükkanından bileklik almak
istediklerini belirten şahıslar
1 milyon değerindeki pırlanta
yüzükleri alıp kaçtılar.

Konya’da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 50 liralık bileklik alan yüzlerini peçe ile
kapatan 3 şüpheli kadından biri iş yeri sahibini
oyalarken, diğer 2 kadın cam reyonda tablada bulunan 1 milyon lira değerindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarının içine saklayıp götürdü.
Olay, 6 Aralık Pazartesi günü saat 15.10’da
merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yıldır kuyumculuk yapan Zeki Battaloğlu, iş yerindeki müşterileri ile ilgilendiği sırada
yüzlerini peçe ile kapatmış ve şalvar giyinmiş 3
kadın iş yerine girdi. Altınları inceleyen şüpheli 3
kadın, iş yerindeki müşterilerin gitmesinin ardından Zeki Battaloğlu’na bileklik almak istediklerini
söyledi.
Olay anı saniye saniye
güvenlik kamerasında
İş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, müşteri zannettiği kadınlara bileklik çeşitlerini gösterdi. Kadınlardan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 kadın
cam tezgahta tablaların içinde bulunan yaklaşık
2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarına koydu. Daha sonra 50 lira değerinde bileklik
alan 3 şüpheli kadın, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.
Şüphelilerin gitmesinden yaklaşık 20 dakika sonra
pırlantaların yerinde olmadığını fark eden iş yeri
sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını gördü. Güvenlik kamerası
görüntülerinde, kadınlardan birinin iş yeri sahibini

oyaladığı, diğer kadınların da tezgahtaki pırlantaları alıp şalvarının içine sakladığı görülüyor.
Yere düşen alyanstan
hırsızlık olayını fark etti
Olay anını anlatan iş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, “Dükkana 3 tane kadın geldi. Sadece gözleri
görünüyordu. Önce bir keşif yaptılar sonra tekrar
buradan geçmişler tabii ben bunları çevredeki kameralardan da gördüm. Tekrar geri geliyorlar. Birisi beni oyaladı ve 50 liralık bir şeyler aldı. Diğer
ikisi de vitrini açıyor, aşağı yukarı 2 kilo civarı bulunan 14 ayar alyans pırlantayı örtüsünün altına
saklıyor. Bir kısmını yere döküyor ve tekrar hızlı bir
şekilde bunu topluyor görüntüde göründüğü gibi.
Sonra sessiz bir şekilde çıkıp gittiler. Ben olayı
15 veya 20 dakika sonra fark ettim. Yere bir tane
alyans düşmüş, bu niye düştü falan dedim kendi

Pişmaniye
kutusundan
eroin çıktı
Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda valiz içerisinde pişmaniye kutusuna gizlenmiş eroin ele
geçirildi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente
uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 5 farklı operasyon gerçekleştirdi.
Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık
Mahallesinde düzenlenen operasyonda,
bir ticari takside hassas burunlu narkotik
köpeği Felix ile yapılan detaylı aramada
pişmaniye kutuları içerisine zulalanmış
vaziyette; 2 parça halinde toplam 1 kilo
540 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1000 gram eroin maddesi ele
geçirildi. Konuyla alakalı 3 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticareti yapmak
suçundan gözaltına alındı.
Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde yapılan fiziki takip
neticesince 1 şahsın üzerinden, bir miktar eroin maddesi ele geçirilmesi üzerine
şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı
ikamete narkotik ekiplerince operasyon

kendime alyans tablası komple yok” dedi.
“Malımın helal olduğunu düşünüyorum
bana geleceğine inanıyorum”
Olayı fark etmesi üzerine iş yerine sevk edilen
polislerin olayı yakından takip ettiğini belirten kuyumcu Battaloğlu, “Polise haber verdim. Allah razı
olsun onlardan, Emniyet Müdürümüze teşekkür
ederim. 4 ayrı ekip oluşturdular olayla en güzel ve
başarılı şekilde ilgilendiler. İnanıyorum ki en kısa
zamanda da yakalanacaklar. Benim hiç zekat borcum yok, Allah’a şükür. Benim bu malımın helal olduğunu düşünüyorum ve tekrar bana geleceğine
inanıyorum. Cumhuriyet Savcılığımızdan da tek
bir ricam var. Bu tür insanlar yakalandıkları zaman
serbest bırakmasınlar. Biz zarar gördük başka
meslektaşlarımız zarar görmesin. Caydırıcı bir cezası yok” diyerek sözlerini tamamladı. •İHA

Konya’da kafasına
poşet geçirilmiş
erkek cesedi bulundu
düzenlendi. Uyuşturucu satıldığı tespit
edilen evde yapılan aramada 14 adet
uyuşturucu hap, 5 parça halinde toplam
53 gram eroin maddesi ele geçirildi. 1
şahsa uyuşturucu kullanmak, 3 yabancı uyruklu şahsa ise uyuşturucu ticareti
yapmak suçundan işlem yapıldı.
Polis ekiplerince merkez Selçuklu ilçesinde 2 araçta yapılan aramalarda da
201 adet uyuşturucu hap, 20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele
geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa uyuşturucu
ticareti yapmak, 2 şahsa ise uyuşturucu
kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yakalanması sağlanan 1 araçta yapılan aramada ise, 9
10 ebadında 9 adet peçeteye emdirilmiş
sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin maddesi ve kullanım aparatı ele
geçirildi. Konuyla ilgili 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına
alındı.
Operasyonlarda, Uyuşturucu Madde
Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından
gözaltına alınan 14 şüpheli işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. •İHA

Konya’nın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan
yabancı uyruklu bir kişi, evinde kafasına poşet geçirilmiş halde
ölü olarak bulundu.
Olay, Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi 90016. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi, ihbar üzerine evine giden polisler tarafından
başına poşet geçirilmiş halde hareketsiz bir şekilde bulundu.
Olay yerine sevke edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde
şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 35 yaşındaki
Nakibullah Rüstmi’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nakibullah Rüstmi’nin
ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı. •İHA
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Kubbe-i Hadra yeni yüzüyle
şehri selamlamaya başladı
www.konyagazetesi.com.tr

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi’nin
yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra’nın restorasyon çalışmaları sonrası yeni yüzüyle
şehri selamlamaya başladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın simgesi konumunda olan Mevlana Müzesi’nin yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra’da restorasyon çalışmalarının
tamamladığını belirtti. Aslına uygun yapılan restorasyon
çalışmalarının ardından yeşil kubbe etrafındaki iskelenin
kaldırıldığını kaydeden Başkan Altay, “Kubbe-i Hadra, restorasyonun ardından Konya’mızı yeni yüzüyle yeniden selamlamaya başladı. Böyle hayırlı bir hizmete öncülük eden
Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Valiliğimize, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğümüze ve iş adamı Ali Akkanat’a teşekkür ediyorum” dedi. •İHA

Başkan Kılca: “Emekli konaklarımız
ev sahiplerine kavuştu”
Başkan Pekyatırmacı 32
derslikli ilkokulu inceledi

Karatay Belediyesi Emekli Konakları, pandemi dolayısıyla uzun
bir süre hizmete ara verdiği misafirlerine kapılarını yeniden açtı.
Konya’nın merkez Karatay İlçe
Belediyesi Emekli Konakları, pandemi dolayısıyla uzun bir süre hizmete
ara verdiği misafirlerine kapılarını
yeniden açtı.
Karatay Belediyesi, pandemi
sürecinin ağır şartları dolayısıyla
hizmetine ara verdiği Karatay Belediyesi Emekli Konakları’nın bir kısmını yeniden açtı. Maske, mesafe ve
hijyen kurallarına büyük hassasiyetin gösterildiği Emekli Konakları’na
uğrayan vatandaşlar hem yeniden
hoşça vakit geçirebildikleri için hem
de dostlarına kavuştukları için son
derece mutlu oldular. Gün boyunca
ücretsiz çay servislerinin yapıldığı,
günlük gazetelerin yanı sıra kitap
okuma imkanının da sunulduğu Karatay Emekliler Lokalleri’ne devam
eden vatandaşlar, birçok etkinlik,
gezi ve kurslarla da sosyal hayatlarına katkı sunuyor.
“Konaklarımızda tüm
tedbirlerimizi aldık”
Vatandaşlar kadar kendilerinin
de Karatay Belediyesi Emekli Konakları’na yeniden kavuştukları için
mutlu olduklarının altını çizen Kara-

tay Belediye Başkanı Hasan Kılca,
pandemi süreci dolayısıyla konaklardan faydalanan vatandaşların
sağlığına büyük hassasiyet gösterdiklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Korona virüs salgını, ülkemizde
görülmeye başladığı andan itibaren
bütün emekli konaklarımızın hizmetine ara verme kararı almıştık. Bu
dönemde emekli konaklarımızdan
faydalanan vatandaşlarımızın evlerinde bir hayli sıkıldıklarını biliyorduk Ama sağlık her şeyden önemli.
Ülkemiz genelinde aşılama işlemlerinin başarılı bir şekilde sürmesi ve
hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte bizler de gelen yoğun
talep üzerine konaklarımızı yeniden
açma kararı aldık. Pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak açtığımız emekliler konaklarımızda tüm
tedbirlerimizi aldık ve büyük hassasiyetle uyguluyoruz. 22 konağımızdan ilk etapta 6’sını açtık. İlçemizin
çınarlarını emekli konaklarımızla
yeniden buluşturduğumuz için çok
mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemle birlikte diğer konaklarımızı
da açacağız” dedi. •İHA

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe
Belediyesi tarafından Yazır Mahallesinde yaptırılan 32 derslikli ilkokul projesinde çalışmalar aralıksız
sürüyor.
Eğitim projeleri ile Türkiye’de
örnek yatırımlara imza atan Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun yapımı
sürdürüyor. Büyükşehir caddesi
üzerinde yapımı devam eden okulda çalışmalar sürüyor, okulun 2022
yılı içerisinde açılması bekleniyor.
Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan 30 öğrenci kapasiteli 32 dersliğin yer alacağı okulda Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik
gibi dört önemli disiplinin birbiriyle uyumunu hedefleyen kütüphane, drama atölyesi, ahşap atölyesi, fen atölyesi, resim atölyesi,
özel öğrenci atölyesi, dil atölyesi,
robotik kodlama atölyesi, düşünme becerileri atölyesi, müzik atölyesi, çok amaçlı salon, spor salonu fonksiyonları yer alacak. 7 bin
558 metrekare alanda inşa edilen
okulda ayrıca peyzaj ve otopark
düzenlemesi de yer alacak ve 18
milyon TL’ye mal olacak. Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, inşaatı devam eden okulda
incelemelerde bulundu. Sınıflarda
ve idari birim odalarında inceleme yapan Başkan Pekyatırmacı
okulun mahalleye değer katacak
bir proje olduğunu ve önemli bir
ihtiyacı karşılayacağını söyledi.
Çalışmalar hakkında ilgili birim
müdürlerinden bilgi alan Başkan
Pekyatırmacı, kaba inşaatın yakın
zamanda tamamlanarak iç tasarımının da kısa sürede bitirileceğini
söyledi.
“Eğitim için ne yapsak azdır”
Ülkemizin geleceğinin inşasında eğitime yapılan yatırımın öne-

mine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
“Yazır Mahallesi 70 bine yaklaşan
nüfusuyla ilçemizin en büyük mahallesi. Şu anda Yazır Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz 32
derslikli ilkokul binamızda incelemeler yaptık. Bu sene içerisinde
yapım çalışmaları başladı. 8 bin
500 metrekare alan içerisinde 7
bin metrekarelik inşaat alanıyla
Konyamızın en güzel okullarından birini inşa ediyoruz. İnşallah
önümüzdeki sezon burada yeni
eğitim- öğretim dönemi ile birlikte çocuklarımız burada eğitim
öğretim faaliyetlerine başlamış
olacaklar. Binamızın yapımı devam ediyor, şu anda yüzde 65-70
seviyesinde. Toplamda 18 milyon
ihale bedeli ile ihale etmiş olduk.
Burada 32 tane dersliğimiz var.
Laboratuvarlarıyla, toplantı salonlarıyla, kütüphanesiyle, öğretmenler odasıyla, diğer spor alanlarıyla
örnek bir ilkokul binasını ilçemize
kazandırmış olacağız. Eğitim için
ne yapsak azdır, Selçuklu Belediyesi olarak her zaman en önemli
yatırımlarımızı eğitim yatırımları
olarak ön plana çıkarıyoruz. Bugün işte bir ilkokul binamızın yapımını gerçekleştiriyoruz. Daha
önce Mahmut Sami Ramazanoğlu
İmam Hatip Lisemizin yapımını
tamamlamıştık. Bin kişilik yurt binamızı tamamlayarak geçen sene
hizmete açmıştık. Okul dışı eğitim
ortamlarından ilkokul, ortaokul ve
lise seviyesindeki öğrencilerimizin
hem akademik eğitimlerine hem
kişisel gelişimlerine katkı sunmak
anlamında da çalışmalar yapıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak
eğitim her zaman önceliğimiz. Bu
noktada yatırımlarımız bundan
sonra da devam edecek” şeklinde
konuştu. •İHA

YEREL HABER
YÖNETİMLER
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Meram’dan yeni toplu konut hamlesi
www.konyagazetesi.com.tr

Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, tarafından Tantavi Kültür
ve Sanat Merkezi’nde Fahrünnisa
Evleri tanıtım toplantısı
düzenlendi.

Başkan Kavuş yeni konut projelerine başlıyor
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek
binaların tanıtımını yaptı.
Meram Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü
kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi 1042 dairesiyle
Uluırmak Mahallesi sınırlarında yükseliyor.
Şehrin merkezinde; Karaman Caddesi, Çaybaşı Caddesi ve yeni açılacak olan 25 metrelik Şehit
Ünal Sokak'a cephe lokasyonuyla kolay ulaşım ağına sahip Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperati-

fi toplamda 59.168 m²
arsa alanına sahip olup
3 ayrı parselde, Zemin+10 ve Zemin+11
kattan oluşacak 13
blok ve 1042 daire olarak inşa edilecek.
22.430 m² sosyal
yaşam alanı içerisinde;
yeşil alan, çocuk oyun
alanları ve spor alanları ile sakinlerine ferah
ve konforlu bir yaşam
sunacak projede her
daire için 1 adet kapalı

otopark olacak.
Projede yer alan 6.640 m² ticari alanlar, site
sakinlerinin yanı sıra çevre komşuların da ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgeye de ayrıca değer katacak.
Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde
arsa sahipleri için 5, üyeler için 4 farklı büyüklükte
daire bulunacak ve zemin katlar için üyelik alınmayacak.
Ön kayıt tarihleri 15-24 Aralık olan projeye fahrunnisaevleri.com adresinden online başvuru yapılabilecek.
Başkan Kavuş daha toplantı bitmeden başvuruların başladığını söyleyerek ilgi için vatandaşlara teşekkür etti. •HABER MERKEZİ

Konya Panorama
Müzesi Hazreti Mevlana
dostlarıyla dolup taşıyor
Konya Büyükşehir Konya’nın
bisiklet yolu ağını genişletiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehrin sembol
yapıtlarından biri olan Konya Panorama Müzesi, Hazreti Mevlana’nın
748’inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerini takip etmek
için yurt içinden ve yurt dışından
Konya’ya gelenlerle dolup taşıyor.
Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat
Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya’ya gelen on binlerce
yerli ve yabancı misafir, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya Panorama Müzesi’ne de
ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında on binlerce misafire ev sahipliği yaptığını ifade ederek, geçtiğimiz
yıl pandemi nedeniyle yapılamayan
törenlerin bu yıl eski coşkusuna kavuştuğunu söyledi. Törenler için
Konya’da ağırlanan yerli ve yabancı
on binlerce misafirin, Mevlana Hazretlerinin Türbesi’ni ziyaret ettiğini
kaydeden Başkan Altay, “Ziyaretçiler Büyükşehir Belediyemizin şehre
kazandırdığı Konya Panorama Müzesi’ne akın ediyor. Selçuklu mimari-

sinden izler taşıyan bu yapıyı ziyaret
edenler hayranlıklarını gizleyemiyor.
Ayrıca Panorama Müzesi’nin hemen
yanı başında bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile şehitlerimizin hatırasının yaşatıldığı İstiklal
Harbi Şehitler Abidesi de görenlerin
büyük beğenisini kazanıyor” diye konuştu.
Konya Panorama Müzesi’nin
şehrin sembol yapıtlarından biri haline geldiğini belirten Başkan Altay,
“İçerisinde Hazreti Mevlana’nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anların ve
1200’lü yılların Konya’sının canlandırıldığı alan ile sergi alanı ve dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin
yer aldığı iç avlunun bulunduğu bu
güzel yapı dünyanın dört bir yanından Konya’ya gelen Hazreti Mevlana
dostlarını ağırlamaya devam edecek.
Ben herkesi Konya Panorama Müzesi’ni mutlaka görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Panorama Müzesi’ni ziyaret eden misafirler de müzeyi çok beğendiklerini, her Konya ziyaretlerinde mutlaka uğradıklarını ifade etti.
•İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 550 kilometre ile Türkiye’nin
en uzun bisiklet yolu ağına sahip
olan Konya’ya yaklaşık 35 kilometre daha yeni bisiklet yolu kazandırıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi,
“Bisiklet Şehri” olarak anılan ve
550 kilometre bisiklet yolu ağına
sahip olan Konya’da yeni bisiklet
yolları yapıyor. Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı onaylı Türkiye’nin ilk Bisiklet Master Planı
kapsamında bisiklet yolu yapım
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Bakanlık ve İLBANK desteğiyle şehir merkezinde yaklaşık
35 kilometre daha yeni bisiklet
yolu yapmak için kolları sıvadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bisiklet kullanıcılarının güvenli ve
konforlu şekilde seyahat etmeleri
için elimizden geleni yapıyoruz.
Bu kapsamda birçok caddemizde
bisiklet yolu yapım çalışmalarına
başladık. Şehir merkezinde bisiklet yolu bağlantılarının eksiksiz

sağlanması için çalışıyoruz. Şehrin trafik yükünü azaltmak için
açtığımız alternatif caddelere de
bisiklet yolu yapmaya devam ediyoruz. Yeni hizmete sunduğumuz
Abdülhamid Han Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi, Celaleddin
Karatay Caddesi ve Gazze Caddesi’ne de bisiklet yolu yaparak
Konyalı bisiklet sürücülerinin hizmetine sunuyoruz” dedi.
Başkan Altay, Konya’nın bisiklet yollarını artırmaya ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmaya devam
edeceklerini de sözlerine ekledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi;
Elmalı Caddesi, Çakırlı Caddesi, Burhan Dede Caddesi, Sivaslı
Ali Kemal Caddesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aziz Mahmut Hüdai
Caddesi, Vatan Caddesi, Millet
Caddesi, Garaj Caddesi, Furkan
Dede Caddesi, Alaaddin Kap
Caddesi, Taşcami Uzunharmanlar Caddesinin bir kısmı ve Karaman Caddesinin bir kısmında
yeni bisiklet yolu yapım çalışmalarını sürdürüyor. •İHA
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Kasım ayında Konya Havalimanı’nda
54.795 yolcuya hizmet verildi...
www.konyagazetesi.com.tr

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğü, Konya Havalimanı’nın 2021
yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu
ve yük istatistiklerini açıkladı.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve
yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; Konya Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat
yolcu trafiği 51.150, dış hat yolcu trafiği 3.645 oldu. Böylece
kasımda toplam 54.795 yolcuya hizmet verildi.
Kasım ayında, Konya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan
uçak trafiği iç hatlarda 558, dış hatlarda 32 olmak üzere toplamda 590’a ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 494 ton oldu.
11 Aylık (ocak-kasım dönemi) Gerçekleşmeler...
On bir aylık (ocak-kasım) dönemde ise Konya Havalimanı’nda yolcu trafiği 603.341, uçak trafiği 5.954, yük trafiği
(kargo+posta+bagaj) ise 7.002 ton olarak gerçekleşti.
• HABER MERKEZİ

Konya Şeker çiftçilere
55 milyon 532 bin
lira avans dağıttı

Ülke ve bölge tarımının lokomotifi Konya Şeker, yılı
avansla kapatıyor. Konya Şeker yetkilileri konuyla ilgili bir
açıklama yaparak, 07 Aralık 2021 Salı günü sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 Milyon 532 Bin Lira avans
dağıtıldığını ifade etti. Ülkenin gıda güvenliğinin riske
girmemesi, milletinin sofrasındaki azığın daha da artması
için gayret gösterdiklerini ifade eden PANKOBİRLİK Genel
Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörün lokomotif kuruluşunun Konya Şeker olduğunun bilinciyle hareket ederek, ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde hassas bir şekilde çalışarak
çiftçinin üretimini sorunsuz devam ettirebilmesi ve hak ettiği kazancı elde edebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini
belirten Erkoyuncu, “Üreticilerimiz açısından çok hareketli
geçen bir tarım sezonunun ardından önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlasına tohumu attığı andan ürününü hasat ettiği
güne kadar geçen sürede ihtiyaçları ve tüm giderleri anlamında daha güvenli bir alan açmak için çalışacağız. Bütün
planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Pancar, patates, ayçiçeği, mısır, buğday başta olmak üzere alımını yaptığımız
ürünlerde regülasyon görevimizi devam ettireceğiz. Üretimi
hiçbir şart ve durumda desteksiz bırakmayacağız. Devletimizin çiftçilerimize yönelik uygulamakta olduğu desteklerin
önemini de biliyoruz, bütün bu alanlarda sektördeki diğer
paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir gıda
arzı ve güvenliğinin birinci şart olduğu bir dönemde, en
başta ülkemizin stratejik tarım ürünü olan pancar alım fiyatı
olmak üzere üreticinin tarlasından kaldırdığı tüm ürünlerde
alın terinin hakkını sonuna kadar alacağı en iyi taban fiyatın
oluşması için gerekli girişimleri ilgili platformlarda yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu, açıklamasının sonunda 07 Aralık 2021 Salı günü üreticilerin hesabına aktarılan avansların çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını da
diledi. •İHA

OSBÜK-OSB Yıldızları
Araştırması’nda Konya
OSB’den 9 firma yer aldı
OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda Konya OSB’de üretim
yapan 9 firma 8 farklı kategoride
yer alarak önemli bir başarıya
imza attı. KONYA OSB ve OSBÜK
Başkanı Memiş Kütükcü, listelerde yer alan firmaları tebrik ederek, “OSBÜK olarak Türkiye’deki
358 organize sanayi bölgesini
kapsayan, tamamen gönüllülük
ve beyan esaslı OSB yıldızları araştırmamızın sonuçlarını
kamuoyuyla paylaştık. Araştırma sonuçlarına göre; Konya
OSB’mizden 9 firmamız 8 farklı
kategoride ilk 100 ve ilk 50 firma
arasında yer alarak önemli bir
başarıya imza attı” dedi.
Türkiye’deki tüm organize sanayi
bölgelerinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Listelerde Konya OSB’den 8
farklı kategoride 9 firma yer aldı.
OSBÜK, Türkiye’de ilk defa yapılan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.
Araştırma ile 2020 yılı verilerine göre
OSB’lerde; en fazla ihracat yapan ilk 100
firma, en fazla yurt içi ciro yapan ilk 100
firma, vergi öncesi karlılığı en yüksek ilk
100 firma, en fazla istihdam yapan ilk 100
firma, en çok kadın istihdam eden ilk 100
firma, en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk
50 firma, en fazla yatırım yapan ilk 50 firma, en fazla patent sahibi ilk 50 firma, en
fazla marka tescil sahibi ilk 50 firma ve dijitalleşmeye en fazla harcama yapan ilk 50
firma belli oldu.
“Konya’nın gururu oldular”
OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda
Konya OSB’de üretim yapan 9 firma 8 farklı
kategoride yer alarak önemli bir başarıya
imza attı. Konya OSB ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, listelerde yer alan firmaları tebrik ederek, “OSBÜK olarak Türkiye’deki 358 organize sanayi bölgesini
kapsayan, tamamen gönüllülük ve beyan
esaslı OSB Yıldızları Araştırmamızın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştık. Araştırma sonuçlarına göre; Konya OSB’mizden 9
firmamız 8 farklı kategoride ilk 100 ve ilk

50 firma arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı” dedi.
Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemizde üretim yapan Safa Tarım, Gitaş
Gıda ve MPG Makine Türkiye genelinde
OSB’lerde en fazla yurt içi ciro yapan ilk
100 firma arasında yer aldı. Yine Safa Tarım, Yıldız Pul ve Gitaş Gıda firmalarımız
OSB’lerde vergi öncesi en fazla kar yapan
ilk 100 firma listesinde yer alırken, Yıldız
Pul OSB’lerde en fazla istihdam sağlayan
ilk 100 firmadan biri oldu. Türkiye genelindeki OSB’lerimizde en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 50 firma arasında ise,
Konya OSB’mizden Yıldız Pul ile Şekeroğlu
Kimya ipi göğüsledi. Şehrimiz Türkiye genelindeki OSB’lerde en fazla yatırım yapan
ilk 50 firma listesinde Yıldız Pul ile temsil
edilirken, OSB’lerde en fazla patent sahibi
ilk 50 firma arasında Safa Tarım, Hidrokon
Konya Hidrolik Makine ve adının açıklanmasını istemeyen bir firmamız yer aldı.
OSB’lerde dijitalleşmeye en fazla harcama
yapan ilk 50 firma arasında Sempa Elektrik
Motor firmamız, OSB’lerde en fazla marka
tescil sahibi ilk 50 firma arasında ise Safa
Tarım, Şekeroğlu Kimya ve adının açıklanmasını istemeyen bir firmamız yer aldı.
OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında yer
alarak göğsümüzü kabartan, üreterek şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde
konuştu. •İHA
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KONESOB’un ‘Esnaf Güvenli Bilişimle
Güçleniyor’ projesi hayata geçiyor
www.konyagazetesi.com.tr

Toplantının açılış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem
Karabacak, “Esnaf ve sanatkarlarımızın interneti daha etkin
kullanması, sanal ortamda kendini tanıtabilmesi ve kolay ulaşılabilir
konuma gelmesi, internet üzerinden alışveriş için bilgi ve teknik açıdan
desteklenmesi giderek daha da önemli hale gelecektir” dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin
(KONESOB), Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) “2020 Yılı İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan
Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik
Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”
kapsamında uyguladığı ’Esnaf Güvenli Bilişimle
Güçleniyor’ projesinin bilgilendirme ve açılış etkinliği gerçekleştirildi.
KONESOB Toplantı Salonunda yapılan Esnaf
Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesi genel olarak
mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasını amaçlıyor. Bunun yanında
esnaf ve sanatkarların dijital becerilerini güçlendirerek değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamalarına katkı verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde gelişmiş bilişim laboratuvarı kurularak
öğrenci ve eğiticilere ileri düzey bilişim eğitimleri

düzenlenecek, KONESOB bünyesinde bir bilişim
sınıfı oluşturulacak. Bu sınıfta; esnaf ve sanatkar
ve KOBİ’lere yönelik olarak dijital dönüşüm, e-ticaret, güvenli internet konularında eğitim programları düzenlenecek, gençler için girişimcilik
eğitimleri düzenlenecek, çıraklık ve mesleki eğitimin Konya’daki mevcut durumunun, sorunlarının,
gelişmeye açık yönlerinin tespitine yönelik bir çalışma grubu kurulacak ve bir rapor hazırlanacak.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesinin başvuru sahibi KONESOB, ortağı ise Selçuklu Türk Telekom
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir. Projenin süresi 18 aydır. Esnaf ve sanatkarlarımızın interneti
daha etkin kullanması, sanal ortamda kendini tanıtabilmesi ve kolay ulaşılabilir konuma gelmesi,
internet üzerinden alışveriş için bilgi ve teknik açıdan desteklenmesi giderek daha da önemli hale
gelecektir. KONESOB olarak bu dijital dönüşüme
esnafımızın uyum sağlaması için çeşitli projeler
üretiyoruz. KONESOB Esnaf Mesleki ve Sosyal
Gelişim Merkezi kurulması çalışmamıza özel bir
önem veriyoruz. Bu merkezi esnafımızın kullanı-

mına sunarak hem mesleki eğitim hem de sosyal
gelişim ve dayanışma açısından çok önemli kazanımlar elde edeceğiz” dedi.
MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da
proje detayları hakkında bilgiler vererek, “Bu proje, hem esnafımızın dijital dönüşümlerine katkılar
sunacak olması hem de bölgemizin sahip olduğu
insan kaynağının daha da donanımlı hale getirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Hayata
geçirilecek bu proje ile KONESOB ve Türk Telekom
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde
kurulacak ağ programcılığı ve siber güvenlik laboratuvarı ile bilişim sınıflarında yenilikçi model
ve yöntemlerle eğitimler verilmesi ve bu sayede
esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin değişen tüketici tercihlerine uyum sağlama becerileri kazanması hedeflenmektedir” diye konuştu.
Programda ayrıca Konya İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Hülya Şevik, Ticaret İl Müdürü Mustafa
Çağlayan, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Vehbi Konarılı, Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır
Atık Daire Başkanı Yaşar Kahraman da konuşma
yaptı. •İHA

Bakan Karaismailoğlu duyurdu:
Konya-Karaman YHT hizmete başlıyor!
Bakan Karaismailoğlu, demir yolu
ağırlıklı bir yatırım dönemine girildiğini
aktararak, “Demir yolu yatırımları biraz
daha yükselerek, 2023’te yüzde 60’lara
çıkacak. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren
hattını hizmete alacağız. Bir taraftan
hızlı tren ve yük taşımacılığının birlikte yapılacağı Ankara-İzmir Hızlı Tren
hattındaki yapım çalışmalarımız devam
ediyor. Bir taraftan Bursa’nın İstanbul-Ankara hattına bağlanmasıyla ilgili
çalışmaları sürdürüyoruz” diye konuştu.
KONYA-KARAMAN
ÇALIŞMALARI BİTTİ
Mersin-Adana-Gaziantep
belgesindeki sanayinin denize ulaşması için
lojistik anlamda çok önemli bir hat olduğunu değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, “Orada da çalışmalarımız devam
ediyor. Konya-Karaman arasını ocak ayı
içerisinde hizmete alacağız, onunla ilgili
çalışmalarımız bitti. Karaman’dan Niğde’ye geçeceğiz, Niğde’den Mersin’e
ineceğiz. Mersin Yenice, oradan da Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep. Bir taraftan da İstanbul’un Halkalı-Kapıkule

Helvacızade’ye üst düzey atama
arasında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İlk etapta bunlar tamamlandığında
Edirne’den Gaziantep’e kadar kesintisiz
bir hızlı tren hattı ve yük taşımacılığı yapacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’yi demir ağlarla örmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nden geçen demir yolunun da
şu an ihale işlemlerinin tamamlandığını
kaydetti. Kayseri’yi de Yüksek Hızlı Tren
ile buluşturacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Ankara’dan Yerköy’e kadar
Sivas hattını kullanıp Yerköy’den ayrılıp Kayseri’ye ineceğiz inşallah, onun
da ihale işlemlerini devam ettiriyoruz”
dedi.

Konya’da ekmeğe 25 kuruş zam geldi!

Gıda ürünlerine gelen zamlar ekmek fiyatına da yansıdı. Konya’da 5
Ekimden itibaren ekmek fiyatında 35
kuruş artış yapılmıştı.
Ekmek fiyatlarına yeniden bir
zam geldi.
Üretim maliyetlerinin artması birçok gıdaya zam olarak yansıyor. Bunun son örneği ekmek oldu.
Konya Fırıncılar Odası Başkanı
Vedat Honca, artan maliyet ve girdilerden dolayı başta ekmek olmak üzere unlu mamullerde yüzde 30 ila 38
arasında bir fiyat artışının geleceğini
söylemişti.

Vatandaşın alım gücüne göre yakın bir zamanda unlu mamullerde fiyat ayarlaması yapacaklarını belirten
Honca, “Yakında asgari ücrete zam
gelecek. Bunları da göz önüne alarak
tekrar tekrar fiyat güncellememek
için pide, etliekmek, simit, poğaça
yufka, kadayıf, baklava kısacası tüm
unlu mamullere artan maliyetlerden
ve girdilerden dolayı yüzde 30 ila 38
arasında bir fiyat ayarlaması gelecek.
Zaten vatandaşın alım gücü olmadıktan sonra biz %50 yapsak ne yazar
alım gücüne göre bir fiyat dengesi
kuruyoruz” şeklinde konuşmuştu.
Ekmeğe 25 kuruş zam!
Zam kararından önce Konya genelinde ekmek 1 lira 75 kuruşa satılıyordu. Konya Ticaret Odası tarafından alınan yeni kararla 14 Aralık Salı
gününden itibaren zamla birlikte 200
gram ekmek 2 liradan satılacak. Poğaça ve simit ise 3 liradan satılacak.

133 yıllık köklü geçmişi ile yemeklik bitkisel sıvı yağ ve besin
destekleri sektörlerinde Türkiye’nin önde kurumları arasında
yer alan Helvacızade Şirketler
Grubu’nun, grup şirketlerinden
Zade Yağları’nın Satış ve Pazarlama Direktörü Kemal Güven, 1 Aralık 2021 tarihi itibari ile Zade Yağları Genel Müdürü olarak atandı.
Temelleri 1888 yılında atılan,
Zade markası ile yemeklik bitkisel sıvı yağ ve Zade Vital markası
ile sağlık alanında faaliyet gösteren Helvacızade Şirketler Grubu,
gelecek planları ve büyüme stratejileri doğrultusunda örgütlenme çalışmalarına devam ediyor. 1
Aralık 2021 tarihi itibari ile Zade
Yağları Genel Müdürü olarak atanan Kemal Güven, tüketim sektöründe edindiği 25 yıllık tecrübesi
ile Zade Yağları Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yerine
getiriyordu. Kemal Güven, yeni
dönemde Zade Yağları’nın iç ve
global pazarlardaki tüm operasyonlarından sorumlu olacak. Helvacızade Şirketler Grubu CEO’su
Serhan Ulga yaptığı açıklamada;
tüm insanların sağlıklı ve mutlu
yarınları için çalışan Helvacızade Grubu’nun odağında Ar-Ge,
inovasyon ve kaliteye adanmışlık olduğunu belirterek; Grubun
uzun vadeli büyüme stratejileri
doğrultusunda gerçekleştirilen
atamadan duyduğu mutluluğu

aktardı. Serhan Ulga, yeni yapılanmanın Zade Yağları’nın hedeflerine büyük bir katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu
da sözlerine ekledi. Zade Yağları
yeni Genel Müdürü Kemal Güven,
Helvacızade Şirketler Grubu’nun
yönetimine, duydukları güven
için teşekkür ederek, 30 yıldır
Zade Tesisleri’nde ileri teknoloji ile insan hatasından bağımsız
üretilerek ülkemizde ve 70 ülkede sofralara lezzet taşıyan Zade
Yağları’na liderlik etmekten gurur
duyacağını belirtti.
KEMAL GÜVEN HAKKINDA
Kemal Güven, 133 yıla ulaşan hizmet yılı ile Türkiye’nin
önde gelen, köklü şirketlerinden
Helvacızade Şirketler Grubu’nun
yemeklik bitkisel sıvı yağ markası Zade Yağları’nın Genel Müdürü’dür. İstanbul Üniversitesi
Kimya Bölümü’nden mezun olan
Kemal Güven, Miami Üniversitesi Herbert Business School’daki
eğitiminin ardından yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında
gerçekleştirdi. Tamek Gıda’da
Dış Ticaret Müdürü, Yudum Gıda’da Dış Ticaret Müdürü ve Türkiye Satış Müdürü, Aves Gıda’da
Satış ve Pazarlama Direktörü görevlerini üstlenen Kemal Güven,
2020 yılında Helvacızade Şirketler Grubu’na katıldı.
•HABER MERKEZİ
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NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci oldu
Karatay’da Nakipoğlu Sağlık
Tesisi’nin protokolü imzalandı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik görevine
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Hasan Küçükkendirci getirildi.
NEÜ Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimliğinde görev değişikliği yapılarak Prof.
Dr. Tevfik Küçükkartallar yerine
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci
atandı.
Başhekimlikte düzenlenen
törenle görevi devralan Doç.
Dr. Hasan Küçükkendirci, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı
Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar’a
teşekkür ederken görevi devreden Prof. Dr. Küçükkartallar da,
Doç. Dr. Küçükkendirci’ye başarılar diledi.
Tören, konuşmaların ardından çiçek takdimi ile son buldu.
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci’nin Özgeçmişi
1968 yılında Konya’da dünyaya gelen Doç. Dr. Hasan
Küçükkendirci, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenimini
Konya’da tamamladı. 1993 yı-

lında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden mezun
oldu. Aynı yıl SSK Zindankale
Dispanserinde göreve başladı.
1996-1997 yılları arasında aynı
kurumda Başhekimlik görevinde bulundu. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı bilim dalında doktorasını tamamladı. 2002-2005
yılları arasında başhekimlik,
2005-2017 yılları arasında Konya İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulundu. Halen Necmettin
Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci’nin çok sayıda yerli ve yabancı makale ve bildirisi mevcuttur. Orta derece İngilizce
bilen Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, evli ve bir çocuk babasıdır. •HABER MERKEZİ

Uyku apnesi kalp krizi ve inme riskini artırıyor
Uyku apnesinin birçok hastalığın temel nedenlerinden biri
olduğuna dikkat çeken Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut,
“Uyku apnesi birçok hastalığın
temel nedenlerinden biridir.
Kuvvetli baş ağrısı, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık, kalp krizi,
inme, depresyon gibi problemler uyku apnesinin neden olabileceği sıkıntılar arasındadır”
dedi.
Uyku apnesi hakkında bilgilendirmede bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Opr. Dr. Yunus Karadavut, hastalığın en önemli belirtisinin horlama olduğuna dikkat çekerek
“Bazen yan odalarda uyuyanlar
bile hastanın uyku apnesi durumunu anlayabilir. Kişinin uyurken solunumunun durmasını
ise yanında yatan kişi fark eder.
Uyku apnesi belirtilerinden bir
diğeri ise gündüz uyuklama
durumudur. Hasta gece boyunca bahsedilen uykuda nefesin
durması, horlama gibi faktörler
yüzünden uyku düzenini kaybeder. Hasta sabah kalktığında
yorgun ve bitkin bir şekilde kalkacaktır. Kaliteli uyku olmadığı

için de hasta gündüz uyuklama
halindedir” diye konuştu.
İşte ve okulda performans
sorununa yol açar
Opr. Dr. Yunus Karadavut
uyku apnesinin sebep olduğu
problemleri ise şöyle sıraladı:
“Uyku apnesi yaşayan hasta;
uykusunu yeterli ve düzenli olarak alamadığı için sabah
kalktığı zaman ciddi bitkinlik,
yorgunluk hali yaşar. Hasta uykusunu tam alamaz, buna bağlı olarak sinirli olma, konsantre
olamama gibi durumlar da kendini gösterir. Ciddi baş ağrısı
yakınmaları vardır, gece boyunca sık sık idrara çıkma söz konusudur. Uygunsuz yerlerde uyuma vardır, bu da hastanın iş ve
okul performansını ciddi oranda
azaltır.” •İHA

Konya’nın Merkez Karatay İlçe Belediyesi yeni bir sağlık tesisi
daha kazandırıyor. Nakipoğlu Mahallesi’ne yapılacak sağlık tesisi; Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni de içine alan üç kompleksi bir araya getirecek.
Konya’nın merkez Karatay İlçe
Belediyesi yeni bir sağlık tesisi daha
kazandırıyor. Nakipoğlu Mahallesine
yapılacak Sağlık Tesisi; Aile Sağlığı
Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve
Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni de içine alan
üç kompleksi bir araya getirecek.
Nakipoğlu Aile Sağlığı Merkezi, 2
bin 825 metrekarelik inşaat alanında
hayata geçecek. 3 kompleks şeklinde
hayata geçirilecek sağlık tesisinde; 5
üniteli doktor-hemşire odaları, aşılama
ve gebe izleme odaları, laboratuvar,
tıbbi müdahale odası, ağız diş polikliniği, sigara bırakma polikliniği, çocuk
gelişimi uzmanı odası, okul sağlığı
odası, psikolog odaları, sağlıklı beslenme danışmanı diyetisyen odaları, fizyoterapist odası, fiziksel egzersiz salonu,
gebe sınıfı salonu, mamografi odası,
üreme sağlığı ve ketem danışmanlığı,
eğitim toplantı salonu, acil müdahale
odası, laboratuvar-kan alma odası ve 2
adet de dinlenme odası bulunacak.
Nakipoğlu Sağlık Merkezi için hazırlanan işbirliği protokolü, Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Konya
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç
tarafından imzalandı.
“Yeni sağlık merkezimiz geniş bir
bölgeye hizmet verecek”
Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca, son 2,5 yılda Karatay’a 7’nci
sağlık merkezini kazandırıyor olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Yeni projenin Nakipoğlu Mahallesi’ne
hayırlı olması temennisinde bulunan
Başkan Kılca, “Bu dönem içerisinde ilçemize Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever hemşehrilerimizin
de katkılarıyla 6 sağlık tesisi kazanmış
olduk. 7’incisi de Nakipoğlu mahallemizde olacak ve projemizin protokolünü imzaladık. Nakipoğlu Mahallemize
kazandıracağımız sağlığı merkezimizin
bir başka özelliği daha var.

Projemizde hem Aile Sağlığı Merkezi hem 112 Acil Sağlık İstasyonu hem
de Sağlıklı Hayat Merkezi bulunacak. 3
kat olarak tasarladığımız merkez, geniş
bir bölgeye hizmet verecek. Geniş bir
bölgeye hizmet edecek projemiz Konya’mıza ve Karatay’ımıza hayırlı olsun”
dedi.
“Yüzümüzü ağartan bizi güçlendiren bir tesise kavuşuyoruz”
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Koç da Konya’nın sağlık alanında son dönemlerde önemli aşamalar
kaydettiğini, özellikle belediyelerin bu
alanda önemli destekler sunduğunun
altını çizdi. Mehmet Koç, “Karatay Belediyemiz de bu noktada başı çeken
belediyelerimizden. Sağlık tesisleri
inşa edilmesinin yanı sıra belediyemizin, ihtiyacımız olan arsa tahsisinde de
önemli katkıları var. Nakipoğlu Mahallesi’nde yapılacak sağlık tesisimiz de
bölge açısından çok önemli. Çünkü bu
projemizle iki aile sağlığı merkezimiz
birleşmiş olacak. Projemiz tamamlandığında sağlık vatandaşlarımızın ve
sağlık çalışanlarımızın mutlu olacağı
güzel bir tesise kavuşmuş olacak. Burada kanser gibi hastalıkların taranması, obezitenin önlenmesi, fiziksel
hareketin desteklenmesi ve bilinçli bir
programın vatandaşlarımıza çizilmesi
ve psikolojik destek verilmesi açısından bu merkezlerimiz çok önemli. Aile
hekimlerimizin yönlendirdiği hastalar
burada hizmet alacaklar.
Ayrıca merkezimizde 112 Acil Sağlık İstasyonu da olacak. Bu üç kompleksin bir arada olduğu nadir bir sağlık
merkezi olacak. Gerçekten de yüzümüzü ağartan, bizleri güçlendiren bir tesis olacak. Sağlık Bakanlığımız adına
Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Projemizin Konya’mıza
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini
kullandı. •İHA
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Selçuklu Belediyesinin projesi “Umut
Evi” otel konforunda hizmet sunuyor
www.konyagazetesi.com.tr

Konya’nın Merkez Selçuklu İlçe
Belediyesi Umut Evi, Konya dışından gelen kanser hastaları ve
yakınları için otel konforunda sunduğu hizmetle takdir topluyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi
Umut Evi, Konya dışından gelen kanser hastaları
ve yakınları için otel konforunda hizmet sunuyor.
Selçuklu Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Hanaybaşı Mahallesi’nde kanser hastaları ve yakınları için 2010 yılından beri hizmet veren Umut Evi
otel konforunda sunduğu hizmetle tedavi sürecindeki hastalara moral veriyor. 2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesis,
Konya dışından gelen kanserli hasta ve yakınları
için ücretsiz hizmet veriyor. Umut Evi bünyesinde
tesiste kalan hastalar ve refakatçileri barınma yardımının yanında ücretsiz servislerle hastanelere
götürülerek tedavi sürecinin ardından tekrar tesise getiriliyor. Hastalara aynı zamanda uzmanlar
tarafından psikolojik destek de veriliyor. Düzen-

lenen çeşitli etkinliklerle de hasta ve refakatçileri
moral buluyor.
Umut Evi sakinleri sağlanan hizmetten dolayı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve
Umut Evi ekibine teşekkür etti. Kanser tedavisi
için Karaman’dan geldiğini ifade eden Ramazan
Çetinkaya, “Belediyeye ve burada çalışan personele teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet
sunuyorlar. Her taraf pırıl pırıl, tertemiz. Isınma
problemi de yok. Gerçekten evimizi hiç aratmıyor.
Çok güzel düşünülmüş, Konya için özel bir hizmet.
Gönül ister ki her hastanede, yakın yerde, her vilayette bu imkanlar olsun” dedi. Mersin’den refakatçisi ile birlikte gelen Hasan Hüseyin Şahan, “Her
yönüyle güzel bir hizmet. Kendi evimden daha
rahatta hissediyorum. Daha önce başka bir yerde
böyle bir hizmet görmedim” diye konuştu.

Tedavi için Antalya’dan Konya’ya gelen Ayşe
Yılmaz, "Her şey sistemli bir şekilde güzelce planlanmış. Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.
“Hemşehrilerimiz burada otel
konforunda hizmet alıyor”
Umut Evi’nin kalan hasta ve hasta yakınlarına otel konforunda hizmet verdiklerini ifade eden
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
“Kanser tedavisi gören kardeşlerimize bu sıkıntılı
süreçlerinde bir de geçici ikamet aramamaları için
bu hizmeti sunuyoruz.
Merkezimizde uzak ilçelerden ve Konya dışından tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyoruz.
Amacımız kemoterapi, radyoterapi gibi ayakta
tedavi gören vatandaşlarımıza tedavi devamlılığını sağlamak ve onlara moral desteği vermek. 32
odalı Umut Evimizde hasta ve refakatçileri birlikte
kalabiliyor.
Yine sunduğumuz ücretsiz ulaşım hizmeti ile
de hastalarımızı tedavileri için hastaneye götürüyor, tedavi sonrasında da merkezimize getiriyoruz.
Tesisimizde bu önemli süreçte barınmanın yanı
sıra hastalarımıza psikolojik olarak da destek veriliyor. Burada görev yapan personel arkadaşlarımızla misafirlerimizin konforunu en üst seviyede
tutmak için çalışıyoruz. Tek duamız hemşehrilerimiz aldıkları moral desteği ile sağlıklarına kavuşması” dedi.
Umut Evi 2021 yılı ilk 11 ayında 214 hasta ve
221 refakatçiye ev sahipliği yaptı. •İHA

Uzman Klinik Psikolog Malas: “Şiddet eğilimi
olan kişilerin önemli kısmı tedavi edilebilir”
Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, şiddet, öfke duygusunun kontrol
edilmemesi sonucunda ortaya çıkan toplumsal bir problem olduğunu vurguladı.
Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas,
şiddetin, öfke duygusunun kontrol edilmemesi
sonucunda ortaya çıkan toplumsal bir problem
olduğunu belirterek, şiddet eğilimi olan kişilerin
önemli bir kısmının bireysel tedavi alarak tedavi
edilebileceğini söyledi.
Son zamanlarda sıkça duyulan şiddet olaylarının artması kamuoyunun da gündemini oluştururken, şiddetin artmasıyla birlikte önlenebilir
olması mümkün müdür sorusu da akıllara geliyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman
Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, şiddetin, öfke
duygusunun kontrol edilmemesi sonucunda ortaya çıkan toplumsal bir problem olduğunu söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Malas, "Çocukluk döneminde ebeveyn şiddetine tanıklık eden kişiler ileride
şiddeti normal olarak algılayabilir. Sorun çözmeyi
şiddet ile ilişkilendiren çocuklar, sonraki ilişkilerinde karşılaştıkları problemleri çözmede şiddet
uygulayabilir veya mağdur olabilirler. Böylece kişinin hayatında şiddet döngüsü oluşabilir ve ortaya çıkan olumsuz etkiler bir sonraki nesilde de
devam edebilir" dedi.
“Şiddete maruz kalan veya gören
kadınların çocuğuna da fiziksel şiddet
uyguladığı görülmektedir”
Yapılan bilimsel çalışmaların önemini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas,
"Çocukluğunda veya evliliğinde en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalan veya gören kadınların çocuğuna da fiziksel şiddet uyguladığı görülmekte-

dir. Aile içinde şiddet davranışını gören çocuklar,
sosyal öğrenme yolu ile şiddet davranışını öğrenip, modelleyip, diğer yandan da doğru problem
çözme tekniklerini öğrenemedikleri için şiddet
davranışını bir süre sonra taklit ve tekrar etmeye
başlayacaktır. Sosyal öğrenme ile aile içi şiddete
tanıklık eden erkek çocuklarında, gücün erkek tarafından kadına bu şekilde uygulanmasını normal
görmeleri, sert erkek rolünü benimsemesi, baskın
ve saldırgan olmanın erkekler için uygun olduğu
fikrinin yerleşmesi, kadınların güçsüz, kötü muameleyi hak ettiklerine dair inançlar geliştirmeye
başlayabilir. Kız çocuklarında ise, şiddet davranışını normal ve evliliğin bir parçası olarak kabul
etmelerine, erkeklerden zarar göreceği korkusuyla
kaçınmacı, güvensiz ve ilişki kuramayan yetişkinler olmalarına yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.
Şiddet çocukluk döneminde başlıyor
Uzman Klinik Psikolog Malas, şiddetin bazı
kültürlerde çocuk yetiştirme biçimi, onun cezalandırılması gerektiği, öğrenme biçimi olarak yer aldığını ve bundan dolayı saldırganlığın benimsendiği
toplumlarda bireylerin şiddet eğiliminde olmasının da daha ihtimal olduğunu ifade etti. Malas,
"Toplumsal değer yargılarında şiddetin, güç sembolü olarak görülmesi, yüceltilmesi, delikanlılık,
mertlik olarak kabul görmesi şiddeti normalleştirmektedir. Toplumda şiddetin değer kazanması,
yüceltilmesi, toplumsal olarak kin, kıskançlık, düşmanlık duygularının harekete geçmesine ve şiddetin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sosyal
sınıf farklılıkları, gelir gruplaşmaları bunun getir-

diği sosyal eşitsizlik, kuşaklar arası çatışma, hızlı
nüfus artışı, işsizlik, adaletsizlik gibi durumların
sonucunda şiddet eyleminin görünürlüğü daha da
artmaktadır” ifadelerini kullandı.
"Şiddet davranışı tedavi edilebilir"
Şiddet davranışının tedavi edilebilir olduğunun önemini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog
Elmas Merve Malas, "Şiddet eğilimi olan kişilerin önemli bir kısmı bireysel tedavi alarak tedavi
edilebilir. Bunun için bireyde şiddetin nasıl ortaya
çıktığı araştırılır ve kişiye özel tedavi süreci başlatılır. Şiddet olumsuz bir davranış biçimidir. Bu
davranışın altında çoğunlukla problem çözmede
yanlış davranışa neden olan öfke gibi olumsuz
duygular bulunmaktadır. Olumsuz duyguların nedenleri doğru tespit edilir ve duyguların doğru bir
şekilde ifade edilmesi sağlanırsa kişide olumsuz
duyguların yol açtığı şiddet gibi sağlıksız davranışlar azalacaktır. Bu kişilere davranış uzmanları
tarafından duygularını ifade etmesi öğretilir. Kişi
bunu öğrendiği zaman duygularını şiddet yoluyla
değil de sözel olarak ifade etmeyi başarabilmesi
sağlanır" diye konuştu. •İHA
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AFAD Başkanı Yunus Sezer:
“Obrukların yüzde 98’i Konya’da”
www.konyagazetesi.com.tr

Afad Konya İl Müdürü Yıldız
Tosun, “Eylem planları
hazırlayarak riski en aza indirmeyi
hedefliyoruz” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı
Yunus Sezer, yer altı sularındaki azalma ve obrukların olduğu yerlerin fay hatlarına yakın olması
gibi hususların bir araya gelmesiyle birlikte 7 ilde
benzer obrukların oluşmaya başladığını belirterek,
obruk oluşumlarının yüzde 98’inin de Konya’da olduğunu söyledi.
Konya’da Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi
Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı
bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AFAD Başkanı Yunus Sezer,
AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun ve ilgili kurum
ve kuruluş yetkilileri katıldı.
"Eylem planları hazırlanarak riski
en aza indirmeyi hedefliyoruz"
AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, “Bölgemizde son yıllarda sayısı iyice artan obrukların
her geçen gün yerleşim yerlerine yaklaşması tarım, ulaşım, yatırım ve mera alanlarını tehdit etmesi ve bunu ilerleyen yıllarda büyük sorunlara
neden olabileceği hepimizin malumudur. 2015 yılında Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınması Dairesi Başkanlığında, Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü (MTA) ve AFAD Başkanlığının
ortağı oldu karstik boşluğun belirlenmesi projesine başlanılmış. Bu proje kapsamında MTA Genel
Müdürlüğü kendi üzerine düşen çalışmaları 2019
yılında tamamlayarak KOP Başkanlığına sunmuştur. KOP Başkanlığı 2019 yılında projeyi kapatmış
bunu üzerine il müdürlüğümüz tarafından münferit obruk alanlarının tespit edilmesi projesi hazırlanarak AFAD Başkanlığımızın büyük desteği ile
2020 yılında kabul edilmiştir. Projede MTA Genel
Müdürlüğünün çalışmalarında belirtiği Litolojik
olarak obruk olması muhtemel alanlar çalışma alanı olarak kabul edilmiştir. Çalışma alanında jeolojik çalışmalar, sedimantoloji, hidrojeoloji, yapısal
jeoloji, jeokimyası, su kimyası, jeofizik ölçümler,
karotlu sondaj, uzaktan algılama ve modelleme
çalışmaları başta olmak üzere kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Elde edilen veriler ışığında,
obruk oluşum mekanizması ve buna etken hususlar belirlenip ağırlık ortalamaları verilerek, obruk
duyarlılık haritası ve bunun nihayetinde Konya ili
obruk tehlikesi haritası üretilmesi planlanmıştır.

İlimize kazandıracağımız bu harita ile tüm kurum
ve kuruluşlarla birlikte yürüteceğimiz çalıştaylar
sonucunda da eylem planları hazırlanarak riski en
aza indirmeyi hedefliyoruz. Proje süresi 3 yıl olarak
planlanmış olup şuan itibariyle bu sürenin yarısını
geçmiş bulunuyoruz" dedi.
“Afetlerin boyutu arttı"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, afet çeşitliğinin
ve afetlerin boyutunun arttığı bir döneme geçildiğini ifade ederek, "Özellikle ülkemiz açısından
son 2 yılda afet risklerini değerlendiğimiz zaman
meydana gelen afetleri değerlendirdiğimiz zaman
nerdeyse afetlerin tamamının büyük ölçekte olduğunu, hatta küçük ölçekte başlayıp aynı anda
birden çok ilimizde ve bölgemizde yaşandığı için
ülke genelinde afetler olduğunu görüyoruz. Dünya
genelinde 10 yılda meydana gelen 3 bin 751 tane
afet var ve yaklaşık 750 bin insan bu afetler nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda ve 2 milyara
yakın insanda bu afetlerden etkilendi.
Kaybedilen canların değişen yaşamların yanı
sıra bunu ekonomiye maliyeti de 9 trilyonun üzerinde de ekonomiye maliyeti var. Ülkemizde son 2
yılda hepimiz gözlemliyoruz bir taraftan deprem
bir taraftan sel bir taraftan da yangınlar nedeniyle
çok büyük bir imtihan veriyor. Hem afetleri yaşıyoruz, afetlere müdahale ediyoruz hem de afet sonrası bu iyileştirme faaliyetleri nedeniyle ülke olarak büyük bir enerji, büyük bir ekonomik maliyetle
baş başa kalıyoruz.
Bunların hepsinin totalde bize öğrettiği aslında bir şey var; doğrudur afetler belki önlenemez, depremi önleyemeyiz, çok büyük miktardaki
yağışları önleyemeyiz fakat afetlere karşı önlem
alabiliriz. Bizim belki de burada en fazla üzerinde durmamız gereken mesele afetlere karşı önlem
meselesi yani risk azaltma ve planlama meselesi.
Çok şükür 1 yıldır Türkiye’nin hemen hemen bütün
illerinde 80 ilimiz tamamlandı İstanbul dışında İl
Risk Azaltma Planlarını tamamlamış bulunuyoruz"
diye konuştu.
"Bin 500’e yakın obruk
tespit edilmiş durumda"
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nın (TARAP)
neredeyse sonuna geldiklerini vurgulayan Sezer,

Türkiye’nin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan planı
2022 yılı içerisinde faaliyete geçireceklerini kaydetti. Yer altı sularındaki azalma aynı zamanda
bu obrukların olduğu yerlerin fay hatlarına yakın
olmasının obruk oluşumuna etken olan sebepler
olduğunu anlatarak, "2 hususun bir araya gelmesiyle birlikte ülke genelimizde 7 ilimizde benzer
obruklar oluşmaya başladı ama bunu yüzde 98
Konya ilimizde. Hocam az önce 1400’e yakın irili
ufaklı obruk tespit edildiğini söyledi ama bizim
obruk olarak şuan için nitelendirdiğimiz 585 tane
obruk var ve artı diğer illerimizde de 14 tane obruk tespit edilmiş durumda. Yüzey yarıkları ile beraber ve küçük çaplı obruklarla beraber bunu da
koyduğumuz zaman bin 500’e yakın obruk tespit
edilmiş durumda. Bundan sonra bizim elimizde 2
tane husus var. Birisi yeni obruk alanları nereleri olacak bunu tespit etmek ve buna göre tedbir
almak. İkincisi mevcut obruk alanlarıyla ilgili biz
ne yapacağız bunları nasıl dönüştüreceğiz ve bunlarla ilgili olarak bizim eylem planımız ne olacak.
Bunun üzerine bizim yoğunlaşmamız gerekiyor.
Dolayısıyla 2023 yılı olarak öngörülen eylem planını buraya ekstra kaynak, personel aktararak 2022
yılına yani önümüzdeki yılla çekip burada mevcut
obruklarla ilgili olarak nasıl bir çalışma yapabiliriz
bunu arayışı içerisinde olmayı arzu ediyoruz. İnşallah hem tedbirler konusunda hem de mevcutlarla ilgili eylem planlarıyla birlikte bu meselenin
de bir yol haritasını hep birlikte ortaya koyacağız.
Bu önemli çalışmaya ev sahipliği yapan kıymetli valimize ve ekibine hem de bizi burada misafir
eden tüm Konyalılara ediyorum" ifadelerini kullandı.
“Ulusal düzeyde bu konu hakkında yapılan
değerlendirmeler büyük bir kazanım”
Konya Valisi Vahdettin Özkan ise “Ulusal düzeyde bu konu hakkında yapılan değerlendirmeler
ve geliştirilen stratejiler ve operasyonel olarak ilerimizde bütün kuruluşların el birliği ile bunun altını dolduracak faaliyetlerin tanzim edilmesi, icra
edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi hepimiz
açısından çok büyük bir kazanım. Afetle mücadele
noktasında son zamanlarda AFAD hem kurumsal
kapasitesi hem geliştirmiş olduğu organizasyonları hem sektörler arasındaki iyi iş birliği ile İçişleri
Bakanlığımızın riyasetinde çok önemli müdahale
planları yapıldı. Saha da bütün vatandaşların teveccühünü ve duasına mazhar oldu. Gerçekten
Konya illimizin hem hızlı sanayileşmesi hem de
tarımsal alandaki potansiyeli ile hem de tarihi
kültürel değerlerini istinat noktasında yaparak
geleceğe matuf gençlerimize aktaracağı değerler
açısından Anadolu’nun kalbi hükmünde olan şehrimizin afetlerle mücadele, afet riskini belirleme ve
bunlara yönelik stratejileri belirlemede de öncü bir
şehir olması hepimiz açısından önemli bir husus.
Bu obruk çalışmasını hasseden gündeme almaları,
projelendirmeleri bütün sektörleri müdahil etmeleri ayrıca kıymetli bu yönüyle. Gerçekten AFAD
başkanlığımıza şehrimiz adına şükranlarımızı arz
ediyoruz” şeklinde konuştu.
Çalıştay, AFAD gönüllülerine AFAD gönüllülük
kimlik kartlarının verilmesiyle son buldu. •İHA

Konya Güneysınır göleti ve sulaması çalışmaları sürüyor

Konya’da yapımına devam edilen Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı hakkında
bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların tamamlanması ile gölette depolanacak
suyla 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının
yapılacağını söyledi.

DSİ son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya başlıyor. Modern sulama
ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan
ve dolaylı artışa yönlendirilmesi amaçlanıyor.
Bu sayede kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan
yoksulluğun azaltılması öte yandan ise yaşam
standardını yükselttiği için göçü önlemesi planlanıyor. Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması
İkmal İnşaatı işinde çalışmaların devam ettiğini
açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Çalışmaları devam eden Konya Güneysınır Göleti ve
Sulaması İkmal İnşaatı’nın tamamlanması ile

gölette depolanacak su ile 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Rezervuar alanı kil kaplama imalatlarının tamamlandığını, gölet gövdesi dolgu imalatlarının yüzde 85
seviyesinde olduğunun altını çizen Yıldız, “Gövde dolgu ve rezervuar alanı koruyucu örtü imalatlarına devam edilecektir. Temelden yüksekliği
28 metre ve su depolama kapasitesi 250 bin metreküp olan Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması
İkmal İnşaatının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 lira gelir artışı
ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 TL katkı
sağlanması hedeflendiğini kaydetti. •İHA
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Başkan Fatih Özgökçen’den
önemli açıklamalar
Kritik Antalyaspor maçı öncesi kameralar karşısına geçen Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen,
takımın sezon sonu hedefinden transfer çalışmalarına kadar önemli açıklamalarda bulundu.
“KONYASPOR SEZONU ÇOK İYİ
BİR YERDE TAMAMLAYACAKTIR”
Başkan Özgökçen, Konyaspor’un oynadığı
oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandığını söyledi. Özgökçen, “Konyaspor'umuz ülke
gündeminde biraz daha geniş yer bulmaya başladı. Özellikle bu sezon itibarıyla objektif değerlendirme yapıldığında oynanan güzel oyunun insanlara zevk verdiği belirtiliyor. Bu güzel oyunun
neticesinde takımımız ligde ikinci durumda. 38
maçlık periyot içerisinde 90 dakikalık mücadeleyi tüm sezona yaydığımızda inanıyorum ki Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır.”
diye konuştu.
Konyaspor’un artık ligde kalıcı bir kulüp olduğunu da sözlerine ekleyen Özgökçen, “Artık Konyaspor Süper Lig'de kalıcı bir takım haline geldi.
Biz bundan sonra neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Konyaspor hep hedefli bir takımdır. Bundan sonra da hedefi hep ilk 5 olacaktır”
diye konuştu.
“AVRUPA STANDARTLARININ
ÜZERİNDE TESİSLEŞME”
Tesisleşme adına önemli adımların atıldığını
kaydeden Başkan Özgökçen, “İnşallah bu proje

tamamlandığında Konyaspor Kulübü belki de Avrupa standartlarının üzerinde tesisleşme noktasına yaklaşacak. Bu konuda Büyükşehir Belediye
Başkanına ve emeğe geçenlere çok teşekkür ederim. Tesis yatırımı tamamlandığında mevcut yeri
altyapıya devredeceğiz. Mevcut tesis altyapıya
devredildiğinde Türkiye'de eşine az rastlanan bir
tesis olarak Konyaspor'umuza katkı sağlayacak.
Sporcularımızı yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bu
noktada Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyesi tesislere birer antrenman sahası yapma sözünü verdi. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar
Konyaspor'a ve şehrin spor anlayışına katkı sağlayacak işlerdir. Tesisleşmede ne kadar çok ileri
gidilirse spor kültürü açısından Konya'mızın belirli
bir yere geleceğini düşünüyorum.” diye konuştu.
“TRANSFERDE HOCAMIZIN
RAPORUNU BEKLİYORUZ”
Transfer konusunda ise Teknik Direktör İlhan Palut ile ön görüşme yaptıklarını ifade eden
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, “ Hocamızla transfer konusunda ön görüşme yaptık.
Ancak önümüzde 3 lig maçı var. Bu 3 maçta çıkacak sonuçlar ve yerimiz transferde nasıl adımlar
atacağımızı belirleyecek. İlhan hocamız önümüzdeki günlerde transfer konusunda bize raporunu
sunacak. Rapor doğrultusunda çalışmalarımıza
başlayacağız. Ancak mevcut kadroyu ikinci plana
atmadan transfer çalışmalarımız gerçekleşecek ”
dedi. Alt liglerde ve Avrupa da izlenen oyuncuların olduğunu sözlerine ekleyen Özgökçen, genç bir
orta saha oyuncunun ise şu anda denenmeye alındığını ve antrenmanlara katıldığını söyledi.
Başkan Özgökçen, teknik direktör İlhan Palut
tarafından hiçbir oyuncu hakkında olumsuz bir
raporun gelmediğini kaydederek, “ Şu an hiçbir
oyuncumuzu göndermeyeceğiz. Hocamızdan da
bu doğrultuda bir rapor gelmedi” ifadelerine yer
verirken, “ Yurt içinden ve dışından bazı oyuncularımıza talip olanlar var.

Ancak bunlar resmi olarak değil. Telefonla arayarak oyuncuları istiyorlar. Ama yönetim olarak
biz hiçbir futbolcumuzu göndermek istemiyoruz”
dedi.
“ABDÜLKERİM VE AHMET ÇALIK’TA
SERBEST KALMA MADDESİ YOK”
Geçtiğimiz günlerde iç transferde Abdülkerim
Bardakçı ve Ahmet Çalık ile sözleşme uzattıklarını belirten Başkan Özgökçen, “ Takımımızın iki
önemli ismi Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık
ile sözleşme yeniledik. Her ikisi de fedakarlık yaparak Konyaspor’da kaldı. Ayrıca bu iki futbolcumuzun sözleşmelerinde serbest kalmalarıyla alakalı bir madde yok” diye konuştu.
“ALACAKLAR ÖDENDİ”
Başkan Özgökçen, hiçbir futbolcunun kulüpten alacağının olmadığını belirterek, “Takımımızda bütün futbolcularımızın alacakları ödenmiştir.
Hiçbir futbolcumuzun alacağı yoktur. Ayrıca eski
yönetcilerin alacaklarına karşı da çek verdik” dedi.
“60 BİN ÜZERİNDE FORMA
SATIŞI YAPILDI”
Konyaspor store de forma satışlarının çok iyi
bir durumda olduğunu belirten Başkan Özgökçen,
“ Sezon başından itibaren forma satışlarımız sürüyor. Şu ana kadar 60 bin üzerinde forma satışı
yapıldı ve 20 bin forma için de sipariş var. Ayrıca
Anadolu kulüplerinin formaları İstanbul'daki bir
AVM'de satılacak. Konyaspor da bu projede yer
alacak” dedi.Başkan Özgökçen forma fiyatlarında
artış olacağını da sözlerine ekledi.
“İSİM SPONSORLUĞUNDA
TEKLİFLER YETERSİZ”
Konyaspor ile isim sponsorluğu için arayan
firmaların olduğunu kaydeden Özgökçen, “ Konyaspor ile isim sponsorluğu için arayan firmalar
var. Şuan ki miktar yetersiz bulunuyor.
Çok yüksek teklif gelirse gelecek sezon Konyaspor’un isim sponsoru olabilir” dedi.
•SPOR SERVİSİ

Konyaspor-Antalyaspor
maçının biletleri satışta

Taraftar Antalyaspor
maçı öncesi kenetlendi
Süper Lig'de Konyaspor fırtınası
esiyor. Ligde birbiri ardına flaş skorlara
imza atan Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı 4-1'lik farklı
skorla Trabzonspor’unda puan kaybettiği haftayı karlı kapatarak topladığı 30
puanla Trabzonspor'un ardından Süperlig’de ikinci sırada yer aldı.
TARAFTAR ANTALYA MAÇINA
HAZIRLANIYOR
Konyaspor
Başkanı Fatih Özgökçen Fatih
Karagümrük maçının ardından taraftara Antalyaspor maçı karşılaşması
için çağrıda bulunmuş ve
stadyumun doldurulmasını istemişti. Yeşil beyazlı
taraftarlar da kritik maç
öncesi sosyal medyada
kenetlendi.
Twitter'da

#30binKonyasporlu hashtagi açılarak
Konyalılar Antalyaspor maçına davet
edildi. Hashtag kısa sürede Türkiye
gündeminin ilk sırasına yükseldi.
Açılan #30BinKonyasporlu hashtagine çok sayıda taraftar destek verirken, yeşil-beyazlı futbolcular da bu
çağrıya kayıtsız kalmadı.
Konyaspor'un Brezilyalı oyuncusu
Guilherme Sityá sosyal
medya hesabından paylaşımda bulunarak, cumartesi günü oynanacak olan
Antalyaspor maçına herkesi davet etti. Tecrübeli futbolcu paylaşımında
"Size ihtiyacımız var" açıklamasını yaparak taraftarlarından destek istedi.
•Haber: Mehmet
Ali SOYCAN

Konyaspor’un, 2021-2022
Süper Lig Sezonu 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile
oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak
karşılaşmanın elektronik biletleri
15 Aralık Çarşamba günü saat
11.00 itibariyle satışa çıktı.

Konyaspor kulübü yaptığı
açıklamada ise” Büyük Konyaspor Taraftarı, Yüzde yüz
kapasiteyle açılan tribünlerdeki yerini al, takımımıza destek
ol...” ifadelerine yer verdi.
Stadyum gişelerinden ve
passo.com.tr ’den satılacak
Fraport TAV Antalyaspor maçı
bilet fiyatları şöyle:
•SPOR SERVİSİ
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