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Konya Büyükﬂehir Belediyesi, dünyadaki en ileri teknolojinin uyguland›¤› Alaaddin - Adliye
Rayl› Sistem Hatt›'nda deneme seferleri baﬂlatt›. Gidiﬂ - geliﬂ 14 kilometrelik hatt›n Alaaddin
ile Mevlana Kültür Merkezi aras›nda tarihi dokuya uygun olarak direk ve tel bulunmuyor.
ﬁEHRE kazand›rd›¤› 60 yeni tramvay›n ard›ndan Alaaddin Adliye Hatt›'nda çal›ﬂmak üzere 12 adet katanersiz, son model
rayl› sistem taﬂ›t›n›n da al›m›n› yapan Büyükﬂehir Belediyesi,
yap›m› tamamlanan hatta deneme seferlerine baﬂlad›.
Konya Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Tahir Akyürek, KONYARAY Projesi kapsam›nda yapt›klar› Alaaddin - Adliye aras›ndaki yeni hatt›n Selçuklu bölgesiyle Karatay bölgesini tam olarak
buluﬂturaca¤›n›, böylece ziyaretçi say›s›n›n artaca¤›n› söyledi.
Gidiﬂ - geliﬂ 14 kilometrelik hatt›n Türkiye'de bir ilki oluﬂturdu¤unu vurgulayan Baﬂkan Akyürek, “Dünyadaki en ileri teknolojiyi uygulad›¤›m›z hatt›n, Alaaddin ile Mevlana Kültür Merkezi
aras›nda tarihi dokuya uygun olarak direk ve tel bulunmuyor.
Yeni tramvaylar›m›z bu bölgede katanersiz olarak çal›ﬂacak. Yine bu alanda hatt›m›z taﬂ›t trafi¤i ile birlikte iﬂleyecek. ﬁehrimize çok önemli bir can damar› kazand›rd›k. Hay›rl› olsun” dedi.
Mevlana Türbesi'nden sonraki belli bölgelerine çim döﬂemesi
de yap›lan hat, deneme seferlerinin ard›ndan k›sa sürede hizmet
vermeye baﬂlayacak. Alaaddin - Adliye Rayl› Sistem Hatt› 63
milyon 500 liraya mal oldu.

Konya Büyükflehir
Belediye Baflkan›
Tahir Akyürek

BAfiKANLIK KUPASI 1. ULUSLARARASI
Ö⁄RENC‹ FUTBOL TURNUVASI TÖREN‹
KONYA Büyükﬂehir Belediyesi; Baﬂkanl›k Kupas› görkemli bir
organizasyona sahne oldu. Konya

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu taraf›ndan organize edilen;
Baﬂkanl›k Kupas› 1. Uluslararas›

Alt›n Dokunufllar ‘‹lmek
‹lmek Konya’ ‹z B›rakt›
KONYA Büyükflehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar›'n›n Alt›n Dokunufllar Genel Sergi, Sanat ve Bilgi fiöleni kapsam›nda aç›lan “‹lmek ‹lmek Konya” sergisi Konya'dan ve Konya d›fl›ndan 77 bin misafiri a¤›rlad›. Serginin yan› s›ra yüzlerce farkl› etkinli¤e de imza at›lan Alt›n
Dokunufllar, kültür ve sanat camias›nda iz b›rakt›. Konya
Büyükflehir Belediye Baflkan› Tahir Akyürek, KOMEK bünyesinde büyük emeklerle üretilen yüzlerce el eme¤i göz
nuru eserin ve farkl› etkinliklerin yer ald›¤› Alt›n Dokunufllar'›n konferanslar, paneller, konserler, sohbetler ve
çeflitli yar›flmalarla flehrin en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri oldu¤unu söyledi.

Ö¤renci Futbol Turnuvas› "PRESINDENCY CUP 1st International
Students' Football
Tournament"
final maçlar›n›n üniversite kategorisinde Nijerya, lise
kategorisinde de Togo ﬂampiyon
oldular.
Üniversite ﬂampiyonu Nijerya'n›n ﬂampiyonluk
kupas›n› Konya Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Tahir Akyürek, lise ﬂampiyonu Togo'nun kupas›n›
ise Federasyon Baﬂkan› Remzi
Ay takdim ettiler.

‹RAN TURU’nda
Konyal› Aksoy Kürsüde
30. ‹ran Bisiklet Turu’nda Konya Torku ﬁeker Spor Bisiklet tak›m›ndan ‹smail Aksoy 3.
etap yar›ﬂ›n› birincilikle tamamlayarak alt›n
madalya kazand›. Tebriz- Urmia aras›nda 145.
Km mesafede koﬂulan üçüncü etapta 1. ‹smail
Aksoy (Türkiye), 2. Theodore Yates (Avustralya), 3. Angus Tobin (Avustralya) oldu.

KOMEK Yaz Okulu ile Bu Yaz Bambaflka Olacak
Konya Türküleri Albümü
Gala Gecesi Yap›ld›
KONYA Büyükflehir Belediyesi- TRT iflbirli¤inde hayata
geçirilen “‹l ‹l Türkülerimiz - Konya” albümünün gala gecesi yo¤un kat›l›ml› bir programla yap›ld›. Programda, TRT
sanatç›lar› ve yerel sanatç›lar, 3 CD'lik albümde yer alan
Konya türkülerini seslendirdi. Büyükflehir Belediye Baflkan› Tahir Akyürek de Selçuklu baflkenti, kadim bir flehir olan
Konya'ya kültür ve sanatta da baflkent olman›n yak›flaca¤›n› belirterek, türkü albümünün bu konudaki kilometre
tafllar›ndan biri olaca¤›n› ifade etti. Albümün hayata geçirilmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür eden Baflkan
Akyürek, sanatç›lara çeflitli hediyeler ve çiçek takdim etti.

2015'te 2015 Genç
Çanakkale'ye Gönderildi
KONYA Büyükflehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin
100. y›l›n›n kutland›¤› 2015 y›l›nda 2015 genci Çanakkale'ye
gönderirken; Çanakkale ruhunu yaflatmak amac›yla çok
say›da etkinli¤i hayata geçirdi. Konya'n›n 31 ilçesinden
2015 genç, Çanakkale savafllar›n›n gerçekleflti¤i Eceabat'ta birçok mevzi, tabya ve tepenin ziyaretini gerçeklefltirdi. Rehberler eflli¤inde gerçekleflen programlarda
gençlere Çanakkale ruhunun unutulmamas› gerekti¤i,
yaflam›fl oldu¤umuz toplumun Çanakkale'de mücadele
veren dedelerimize minnet borcu oldu¤u hat›rlat›ld›.

KONYA Büyükﬂehir Belediyesi'nin Konya genelinde
gerçekleﬂtirece¤i KOMEK Yaz Okulu'na kay›tlar devam ediyor. Konya Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Tahir Akyürek,
çok say›da kurum ve kuruluﬂun katk›s› ile ﬂehrin tamam›nda geniﬂ kapsaml› olarak yap›lacak KOMEK Yaz Okulu'nun
çocuklar›n tatilde zamanlar› iyi de¤erlendirmeleri için son
derece önemli oldu¤unu söyledi. Çocuklar›n de¤erler e¤itimi, sanat, müzik, spor, ﬂehir turlar›, do¤a kamplar› ile dolu
dolu bir yaz yaﬂayacaklar›n› kaydeden Baﬂkan Akyürek,
Konya genelindeki 9-16 yaﬂ gurubundaki tüm ö¤rencileri
KOMEK Yaz Okulu'na kay›t yapt›rmaya davet etti.

Türkiye'nin Havac›l›k
Konseptli ‹lk Park›
KONYA Büyükﬂehir Belediyesi, Türkiye'nin havac›l›k
konseptli ilk park› olan Türk Y›ld›zlar› Park›'n› Ankara
Yolu'nda 321 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirdi.
Ankara Yolu'nda toplam 321 bin metrekarelik bir alanda
yap›lan Türk Y›ld›zlar› Park›, Konya'n›n en büyük park›
olurken Türkiye'nin havac›l›k konseptli ilk park› olma
özelli¤ini de taﬂ›yor. Giriﬂ tag›, an›tlar› ve aç›k havac›l›k
müzesi ile dikkat
çeken parkta anfi
uçak
restoran›n
yan›nda Türk Y›ld›zlar› uçaklar› da
sergileniyor.

Ay-Y›ld›zl› ekibimiz Hoflgörü'nün Baflkenti'ne kofluyor

...VE, M‹LL‹ TAKIM KONYA'DA
Cumhuriyet Türkiye'sinde 92 y›ll›k bekleyiﬂin ard›ndan
Konya, ilk kez milli tak›m› kucakl›yor. A Milli Futbol
Tak›m›m›z›n, EURO 2016 elemelerindeki Letonya ve
Hollanda maçlar›n›n, Eylül 2015'de modern Konya Torku
Arena Stad›'m›zda oynanaca¤› resmen aç›kland›.
ANADOLU Türklerinin ilk baflkenti Konya,
92 y›ll›k bekleyiflten sonra nihayet A Milli
Futbol Tak›m›m›zla kucaklafl›yor.
1923'den beri 526 milli maç oynayan AyY›ld›zl› ekibimiz, ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir d›fl›nda pekçok ilimizde de müsabakalara ç›km›fl, ülkemizin hoflgörü, bilim, kültür ve spor merkezi Konya'da b›rak›n›z milli maç›, kamp bile yapmaÖ
m›flt›. Bu konuya dikkat çekip, ülke
ME
R
spor kamuoyu ile paylaflt›k. fiehrin, tüm
dinamikleriyle A Milli Tak›m› kucaklamak için
sab›rs›zland›¤›n› da dile getirdik. Onlarca y›ll›k ihmal ve
Konya'ya yap›lan büyük haks›zl›k, nihayet ortadan kalk›yor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun karar›yla Konya, bir
çift milli maçla ilk kez milli oluyor. A Milli Futbol Tak›m›'n›n EURO 2016 elemelerindeki Letonya ve Hollanda
maçlar›, modern Konya Torku Arena Stad›'m›zda oynanaca¤› resmen aç›kland›. TFF'nin, Milli Tak›m'›n kalan maçlar›n›, UEFA'ya Torku Konya Büyükflehir Arena'n›n ad›n›
vermesiyle, UEFA yetkilileri Konya'ya gelerek statta incelemelerde bulundu ve k›sa sürede onay verdi.

KONYA, 'M‹LL‹ APOLET'‹N‹ TAKMAYA HAZIR
Stadyumu, baflta güvenlik olmak üzere her yönüyle
detayl› flekilde denetleyen UEFA Deneticisi Norveçli Trgre
Borno ve UEFA Stadyum Müdürü ‹talyan Pietro Chiabrera'ya, TFF'den Cenk Cem ile Bu¤ra ‹mamo¤ullar› da efllik
etti. UEFA ve TFF yetkilileri, Fen ‹flleri Daire Baflkan› Selim
Büyükkarakurt, Stadyum Müdürü Ahmet Eser, Torku Konyaspor As Baflkan› Sertaç Tuza ve Kulüp Genel Müdürü Ön-

der Sami Güven ile de toplant› yaparak, bilgi
ald›. UEFA yetkililerinin de büyük be¤eni
kazand›¤› stad, uluslararas› müsabakalar
için onay ald›. 3 Eylül'de Letonya, 6 Eylül
2015'de Hollanda milli maçlar›na peflpefle evsahipli¤i yapacak olan Konya'da
karar büyük heyecan yaflatt›. Belediyesinden, tüm spor dinamiklerine kadar
çoktan haketti¤i 'milli apoletini' takY
maya haz›rlanan Konya'n›n, ülkemizin
A bundan böyle en önemli milli maç merALT
kezlerinden biri olaca¤› da tescil edildi.
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