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Konya Büyükﬂehir
Belediyesi'nin yapt›rd›¤›
42 bin kiﬂilik Büyükﬂehir
Torku Arena, 20 ülkeden
32 stadyumun yar›ﬂt›¤›
‘2014 Y›l›n›n En ‹yi
Stadyumlar›’ yar›ﬂmas›nda
dünyan›n en iyi
5 stadyumu aras›nda
yer ald›.

ANADOLU’DA sporun yükselen de¤eri
Konya, yeni bir ünvana daha sahip oldu:
Konya Büyükﬂehir Torku Arena, dünya'n›n
en iyi 5 stad›ndan biri ilan edildi...
Konya Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Tahir Akyürek,
Stadiony.net
ve
StadiumDB.com siteleri taraf›ndan
uluslararas› düzeyde her y›l
düzenlenen “Y›l›n En ‹yi
Stadyumlar›” yar›ﬂmas›na bu
y›l Türkiye'den aday gösterilen iki stadyumdan birinin Büyükﬂehir
Torku Arena oldu¤unu hat›rlatt›. 42 bin
kiﬂilik seyirci kapasitesi, yeﬂil-beyaz renklerde futbol ﬂeklindeki Büyükﬂehir Torku
Arena'n›n estetik ve özgün tasar›m›, etkileyici ambiyans›, modern özellikleri ile
dünyada iz b›rakaca¤›n› dile getiren Baﬂkan Akyürek, eserin Türk sporu için büyük önem taﬂ›d›¤›n› ifade etti.
DÜNYA'NIN EN ‹Y‹
5 STADINDAN B‹R‹
20 ülkeden 32 stadyumun yar›ﬂt›¤› “2014 Y›l›n›n En ‹yi Stadyumlar›”
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yar›ﬂmas›nda oylaman›n mimarlar özel
jürisi ve halk taraf›ndan yap›ld›¤›n› kaydeden Baﬂkan Akyürek, oylamada 72 bin
474 puan alan Konya Büyükﬂehir Torku
Arena'n›n dünyan›n en iyi
5'inci stadyumu seçildi¤ini
söyledi. Bunun hem Konya,
hem de Türkiye için önemli
bir baﬂar› oldu¤unu kaydeden
Baﬂkan Akyürek, stadyumun
yap›lmas›na eme¤i geçen herkese ve her maçta stadyumu
dolduran tüm taraftarlara teﬂekkür etti.
DÜﬁÜK MAL‹YETLE BÜYÜK BAﬁARI
Yar›ﬂmada birinci olan Brezilya'dan Allianz Parqua 238 milyon 400 bin Dolar,
ikinci olan ‹spanya'dan San Mames Barria
278 milyon 200 Dolar, üçüncü olan Rusya'dan Otkritie Arena 387 milyon 400 bin
Dolar, dördüncü olan Brezilya'dan Corinthians Stadyumu 435 milyon Dolar'a mal
olurken yaklaﬂ›k 2 y›lda tamamlanan
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Konya Büyükﬂehir Torku Arena, 63 milyon 46 bin Dolar olan inﬂaat maliyeti ile
yar›ﬂmaya lay›k görülen 32 stadyum aras›nda maliyeti en düﬂük olanlar aras›nda
yer ald›.
BÜYÜKﬁEH‹R TORKU ARENA
400 bin metrekarelik bir alanda 90 bin
metrekare kapal› alanda 42 bin seyirci kapasitesi ile dikkat çeken stadyumun
tamam› kapal› tribünlerden oluﬂuyor. Futbol topu ﬂeklinde
olan stadyumda zeminden ›s›tmal› futbol sahas›, Türkiye'nin
en büyük ekran›na sahip skorbordu, modern drenaj sistemleri, tribün ›s›tma sistemi, localar, al›ﬂveriﬂ merkezleri,
restoranlar, ofisler, 84 turnike,
500 araçl›k yer alt›, 3 bin araçl›k yer üstü otopark›, 54 loca,
22 asansör, 40 seyirci ç›k›ﬂ›,
14 giriﬂ bulunuyor.

ÖMER ALTAY

Dünya'n›n Hoflgörü Uygarl›¤›'nda yükselen ›fl›k

KONYA MEDEN‹YET OKULU
Madde Ba¤›ml›l›¤› ile
Mücadelede Örnek Giriflim
KONYA Valili¤i, Konya Büyükﬂehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve
Gül Madde Ba¤›ml›lar›n› Kurtarma ve Gençlik Derne¤i aras›nda madde ba¤›ml›l›¤›n›n
önlenmesi, ba¤›ml›lar›n kurtar›lmas›na yönelik bir protokol imzaland›. Konya Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Tahir Akyürek, madde ba¤›ml›l›¤›n›n toplum için büyük bir felaket oldu¤unu belirterek, bütün dünyan›n gündeminde olmas›na ra¤men bu felakete yakalanan çok say›da insan oldu¤unu dile getirdi.
KONYA Büyükﬂehir Belediyesi'nin yürüttü¤ü “Medeniyet Okulu”
projesi kapsam›nda gezici e¤itim
araçlar› ve 100 okula kurulacak kütüphanenin tan›t›m toplant›s› yap›ld›.
Konya Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Tahir Akyürek, Konya kültürüne katk› yapan ve Türkiye'ye örnek olan
Medeniyet Okulu projesinin Konya'daki bin 710 okulda hayata geçti¤ini, toplumun tamam›n› kucaklamay›
amaçlad›¤›n› dile getirdi. Medeniyet
Okulu kapsam›nda yap›lan çal›ﬂmalar› de¤erlendiren Konya Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Tahir Akyürek, projeyle
Konya'n›n kültürüne
katk› yapt›klar›n› ve
Türkiye'ye örnek olduklar›n› ifade etti.
Okul ve ö¤renci say›s›,
program içeri¤i aç›s›ndan Türkiye'nin en geniﬂ kapsaml› de¤erler
e¤itimi çal›ﬂmas›n› yürüttüklerini kaydeden

Baﬂkan Akyürek, “Medeniyet Okulu
projemiz bin 710 okulda hayata geçti.
Bugüne kadar cömertlik, hoﬂgörü, dürüstlük, sevgi konular›n› iﬂledik. Mart
ay›n›n konusu ise ümit” dedi.
AKYÜREK: TOPLUMUN
TAMAMINI KUCAKLIYORUZ
Toplumun tamam›n› kucaklamaya çal›ﬂan, her alanda bir de¤erler
e¤itimi projesi olan Medeniyet Okulu'nun bugüne kadar yap›lan hizmetlerin hepsinden daha önemli ol-

du¤unu belirten Baﬂkan Akyürek,
“Çünkü bu çal›ﬂmayla insan›m›za
do¤rudan hizmet vermiﬂ oluyoruz.
‹nsan yetiﬂtirmeye katk› yap›yoruz.
Proje ortaklar›m›za, katk› yapan herkese ve eme¤i geçenlere teﬂekkür
ediyorum” diye konuﬂtu. Büyükﬂehir Belediyesi Genel Sekreteri Haﬂmet Okur, Genel Sekreter Yard›mc›lar› Süleyman ﬁenol Ayd›n, Ercan
Uslu, Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Dairesi
Baﬂkan› Mücahit Sami Küçükt›¤l›,
Müze ve Kütüphaneler ﬁube Müdürü Hasan Yaﬂar, ‹lçe
Milli E¤itim Müdürleri
ile 31 ilçeden ö¤retmen
ve ö¤rencilerin kat›ld›¤›
programda, Baﬂkan Akyürek ve protokol mensuplar› hep birlikte
kurdele keserek Mehmet Karaci¤anlar Mevlana ‹mam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kütüphanenin aç›l›ﬂ›n›
yapt›lar.

Baﬂkan Akyürek, “Bizim de Belediye
olarak Valili¤imiz koordinasyonunda üniversitemizin de katk›lar› ile rehabilitasyon
merkezi oluﬂturmak, mesleki e¤itim kurslar› düzenlemek, geleceklerini planlayacak
imkanlar› sa¤lamak ve madde ba¤›ml›l›¤›ndan kurtar›lmalar› için ne yap›lmas› gerekiyorsa bunun fiziki ﬂartlar›n› oluﬂturma
konusunda kararl›l›¤›m›z var. Protokolle
derne¤imizin faaliyet sahas›n› geniﬂletecek altyap› oluﬂturaca¤›z” dedi.

Sar›kam›fl fiehitlerine Yürüdüler

KONYA Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürlü¤ü, 1915 y›l›nda vatan savunmas›nda
Allahuekber da¤lar›nda donarak ﬂehit olan
90000 ﬂehidimizin 100.y›l an›s›na “Sar›kam›ﬂ ﬁehitlerini Anma Yürüyüﬂü' gerçekleﬂtirdi. Yürüyüﬂe, Konya Gençlik Hizmetleri ve
Spor ‹l Müdürü Ömer Ersöz, Konya Amatör
Spor Kulüpleri Federasyon Baﬂkan› Remzi
Ay, ﬁube Müdürleri, personel, antrenörler ve
sporcular kat›ld›. ‹l Müdürü Ömer Ersöz

“Her sayfas› zaferle, ﬂanla, kanla yaz›lm›ﬂ bir
tarih derinlikleri oldu¤unu ve bu milletin tarih boyunca vatan› u¤runa kutsal de¤erleri
u¤runa nas›l bir fedekarl›k yapt›klar›na örnek
olan Sar›kam›ﬂ destan›nda ﬂehit olan ecdatlar›n›n hat›rat›na, Gençlik Spor Bakanl›¤›m›zca tüm yurtta böyle bir organizasyonun parças› olduklar›n›n gururunu yaﬂad›klar›n›
belirtirek bu vesile ile tüm ﬂehitlerimizi rahmetle sayg›yla an›yoruz“ dedi.

