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Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen 
Konya Ovası’nda bu yıl arpa ve buğday ha-
sadında devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şeh-
ri Konya’da hayata geçirdiği örnek bisiklet 
uygulamalarını dünya ile paylaşıyor.

Meram Belediyesi’ne bağlı ekipler Köyce-
ğiz caddesi’nde altyapı çalışmalarını ta-
mamladı.
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Konya’nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi evlerinde vahşice 
öldürüldü. Silahlı saldırı sonucu öldürülenlerin yakınları olay yerinde 
sinir krizi geçirirken polis ekipleri geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.

Ciğerlerimiz yanıyor
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Buğday rekoltesinde 
büyük düşüş

Konya Büyükşehir’in
bisiklet uygulamaları
dünyaya anlatılıyor

Meram’da 
Köyceğiz Caddesi 
yenilendi

Karatay Belediyesi’nden
yeni toplu konut hamlesi
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Konya’da komşu vahşeti: 7 ölü

Haberin Devamı sayfa 3’de

Konya’daki bu meslek lisesi,
Türkiye’de parmakla gösteriliyor
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sadece en iyiler için.sadece en iyiler için.
Konya’nın en prestijli reklam mecrasında yerinizi alın !

www.digikon.com.tr

HAVALiMANI REKLAM HiZMETLERi

0332 234 1 300

Konya’daki aile katliamıyla
ilgili ortak açıklama
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ASAYİŞ

Büyükşen çiftinin cinayet 
zanlısı: “Bana 100 bin lira 
teklif ettiler, ben reddettim”

Ciğerlerimiz yanıyor
Ülkemizde 4 gündür devam eden 
orman yangınları için çalışmalar 

son sürat devam ediyor.
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Ülkemizde 4 gündür devam eden orman yan-
gınları için çalışmalar son sürat devam ediyor. Şu 
an devam eden yangınları söndürmek için 3 uçak, 
9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme 
tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 
4000'in üzerinde personel mücadele ediyor. Bunun 
yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da 
gönderilen uçak ve helikopterler ekiplerimize kat-
kı sağlıyor

Dört gündür ülkemizin 20'den fazla yerinde 
aynı anda çıkan yangınlar, vatandaşlara felaketi 
yaşattı. Pek çok ev, iş yeri, tarla, sera zarar gördü. 
Vatandaşların birçoğu ise yaşadıkları bölgeden 
tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, or-
man yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pak-
demirli, 28-31 Temmuz tarihleri arasında 92 orman 
yangının kontrol altında olduğunu, 9 orman yangı-
nın devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, paylaştığı 
28-31 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay 
durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 92 or-
man yangının kontrol altına alındığını, 9 yangını 
ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 
Antalya’da 12 yangından 3’ü, Mersin’de 7 yangın-
dan 2’si Muğla’da 7 yangından 4’ü devam ediyor. 
Uşak, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bit-
lis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, 
Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 
Karaman, Kastamonu Kayseri, Kırklareli, Kütahya, 
Kilis, Kocaeli, Manisa, Osmaniye, Sakarya, Şanlıur-
fa yangınları kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, "Zaman zaman 40-50 derece-
lere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 
kilometreden daha hızlı esen rüzgâra rağmen or-
manın kahramanlarının yangınlarla mücadelesi 
canla başla sürüyor” ifadelerini kullandı.

YANGININ VERDİĞİ ZARARLAR
Pakdemirli, ayrıca yangınların verdiği zara-

rı şu ifadelerle açıkladı: "Bu bölgelerde maalesef 
telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının 
yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel 

Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanı-
mız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımı-
zın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız. Sadece 
ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da ka-
yıplarımız var

BAKAN KOCA, MARMARİS VE BODRUM'DA 
YANGINDAN ETKİLENENLERİN
SAYISINI PAYLAŞTI
Bakan Koca sosyal medya hesabından payla-

şımda bulunarak, "Marmaris ve Bodrum'daki or-
man yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hasta-
mızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir 
hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği 
gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuş-
tu." sözlerine yer verdi. 

MANAVGAT'TA 2 YANGIN İŞÇİSİ
HAYATINI KAYBETTİ
Yangınlarla mücadele devam ederken Ma-

navgat'tan kahreden bir haber geldi. İlçedeki or-
man yangınına müdahale eden arazözde görevli 
4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın 
işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 
2'si yaralandı. Dumandan etkilenen işçiler kontrol 
amaçlı hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde 
Akseki'de 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 
2 orman işçisiyle birlikte Manavgat'taki yangında 
yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ
Öte yandan 5 ilde yangından etkilenen yerle-

rin afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Cumhur-
başkanı Erdoğan, alevlere teslim olan Manavgat 
ile Marmaris'e gitti. Erdoğan, bölgede inceleme-
lerde bulundu.

"BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KISMI YARDIM
ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, yangın 

hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belir-
terek şu açıklamalarda bulundu: "Vatandaşlarımı-
zın acil ihtiyaçlarını karşılamak için birimler kur-
duk. Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle 
boşaltıldı. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza 
kısmi ödemelerini bugün başlatıyoruz. Yangın son-
rası hangi adımları atacağımızı kararlaştırmak için 
saha tespiti çalışmalarımız sürüyor. Giden canlar 
geri gelmez, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını 
temin edeceğiz. Nakdi yardım yapmak isteyenler 
valiliğimizle temasa geçebilirler. Kurumlarımızdan 
da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman 
Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 
5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabilecekle-
rini söylediler. AFAD'ımız da bir 5 milyon, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 
milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlan-
dı." •HABER MERKEZİ

Ciğerlerimiz yanıyorCiğerlerimiz yanıyor

Konya’da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve 
Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 
Afgan uyruklu Abdulhamid U., ifadesinde Abdullah B’nin "Be-
nim düşmanlarım var, sana 100 bin lira versem düşmanlarımı 
öldürür müsün” dediğini, kendisinin bu teklifi kabul etmediğini 
söyledi. Olay, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıraların-
da merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan 
müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Me-
tin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü 
maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. 
Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise 
olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu. Olayın üzerin-
den 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının 
bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen’in doktor oğlu 
Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin 
yakalanması için yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için 
Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JA-
SAT görevlendirildi. JASAT ve Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri tarafından 13 Temmuz’da çok sayıda adrese şafak vak-
ti operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınır-
ken, şahıslara ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.

Yanlış adrese girmişler iddiası
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 

Abdullah B. ve Esra T., gece yarısı Konya Adliyesine sevk 
edildi. Abdullah B. ve Esra T’nin azmettirici oldukları, firari 
cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldür-
düğü iddia edildi. Yapılan sorgulamada Esra T.’nin öldürülen 
Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan kom-
şularının oğlu Hüseyin K.’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. 
Esra T.’nin Hüseyin K.’nin ailesinin baskısıyla kendisinden ay-
rıldığı ve bu nedenle aileye zarar vermek istediği, bu durumu 
sevgilisi Abdullah B.’ye anlattığı, sevgilisinin de para karşılığı 
2 kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Hüseyin K.’nin 
evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.’nin kiraladığı 2 ki-
şinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi 
yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüp-
heliler Abdullah B. ve Esra T. ’kasten öldürmeye azmettirme’, 

Zekeriya O. ve Mustafa O. de ’kasten öldürmeye yardım etme’ 
suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye 
sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, jandarmadaki di-
ğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest 
bırakıldı. Cinayete kurban giden Necla Büyükşen ve eşi Me-
tin Büyükşen’in cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla aranan ve 
daha önce tutuklanan Abdullah B.’nin çiftliğinde çoban olarak 
çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamid U. da Ankara’da ya-
kalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına 
getirilen Abdulhamid U., sorgusunun ardından sevk edildiği 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Abdul-
hamid U. verdiği ifadede, "Türkiye’ye girdiğimde Ankara’daki 
yeğenimin yanına geldim. Yeğenimin yanında 20 gün kadar 
hiçbir işte çalışmadan kaldım. Daha sonra Konya’nın Ilgın il-
çesine gelerek burada çobanlık yaptım. Sonra da Çankırı iline 
gittim. Burada farklı yerlerde 5 ay çobanlık yaptım ve tekrar 
Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan köylümün yanına gel-
dim. Burada biraz işsiz kaldıktan sonra köylüm beni Abdullah 
B. ve Süleyman B. ile tanıştırdı. Ben Abdullah B’nin yanında 9 
ay kadar çalıştım. Parayı az bulduğum için yanlarından ayrı-
lıp, tekrar Çankırı’ya gittim. Burada da 2 yıl çalıştıktan sonra 
tekrar Abdullah B’nin yanında çalışmaya başladım. 2 bin TL 
karşılığında 3 ay daha çalıştıktan sonra tekrar Ankara Gölba-
şı’na gittim. Burada 13 ay çalıştım. Kaldığım köyde jandarma-
lar beni yakalayıp Konya’ya getirdi” dedi.

“Bana 100 bin lira vermeyi
teklif etti, ben reddettim”
Abdulhamid U.’nun ifadesinde, “İlk çalıştığım dönemde 

Abdullah benim yanıma 4 kez gelerek, bana ’Benim düşman-
larım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür 
müsün?’ diye sordu. Ben de sakat bir kızımın olduğunu, öldü-
remeyeceğimi söyledim. Bunları bana söylerken şaka yapmı-
yordu, gayet ciddiydi. Öldürülen çifti tanımıyorum. Abdullah 
bana öldürmek için 100 bin TL teklif etmişse de ben kabul et-
medim. Onun adına hiç kimseyi öldürmedim. İsmil Mahalle-
si’ni hiç duymadım ve oraya hiç gitmedim. Öldürülen kişileri 
de hiç tanımıyorum. Suçsuzum" dediği öğrenildi. •İHA
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Konya’da komşu vahşeti: 7 ölü
Konya’nın Meram ilçesinde aynı 
aileden 7 kişi evlerinde vahşice 
öldürüldü. Silahlı saldırı sonucu 

öldürülenlerin yakınları olay 
yerinde sinir krizi geçirirken polis 
ekipleri geniş çaplı araştırmasını 

sürdürüyor.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.50’de 

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin 
Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği 
belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen si-
lahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Saldırı 
sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi 
sevk edildi. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ve 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olay 
yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler ha-
yatını kaybedenlerin Yaşar Dedeoğulları, Barış De-
deoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulla-
rı, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel 
Dedeoğulları olduğunu belirledi.

Durumu haber alan ölenlerin yakınları olay ye-
rinde fenalık geçirdi. Fenalaşan 1 kişi ambulansa 
alınarak tedavi altına alındı. Yakınları olay yerinde, 
“Hepsi gitti” diyerek ağırlar yaktı. Polis ekipleri 
ölenlerin çevredeki yakınlarının eve yaklaşmamalı 
için tedbir aldı. Evde çok yönlü inceleme yapıldı.

KONYA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞINDAN  AÇIKLAMA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan 

açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla il-
gili başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile 
aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği belir-
tilerek, “Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 ta-
rihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay 
ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 
soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması 
için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cum-
huriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı 
görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin 
otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş 
olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlem-
leri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın 
komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husume-
te dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu 
husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal 
ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan 
kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan 
ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruştur-
ma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kara-
rı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk 
hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de 
iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgi-
li başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli 
yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. 
Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera 
görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile 
arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki 
daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan 
olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olma-
dığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını 
kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı ger-
çekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam 
eden şüpheli dışında 13 kişi gözaltına alınmış olup 
adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu 
aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve 
husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ey-
lemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddia-
lar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm 
yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma 
titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan, provokatif 
paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan ki-
şiler hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

7 KİŞİYİ ÖLDÜREN KATİLİN
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil 

zanlısının 33 yaşındaki Mehmet A. olduğu ortaya 
çıktı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında 
yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek 
kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kav-
gadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki 
güvenlik kameralarına anbe an yansıdı. Katil zan-
lısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine 
gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği 
tespit edilen zanlının yakalanması için polisin ge-
niş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yı-
lında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönder-
diği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, 
uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.

KATLEDİLEN AİLENİN YAKINI KONUŞTU: 
“BARIŞ OLACAKTI”
Konya’da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin 

yakını, iki aile arasında yakında barış olacağını, 
ancak olay günü gelen zanlının aileyi öldürdüğü-
nü söyledi.

Öldürülen Yaşar Dedeoğulları ile aynı köylü ve 
akraba olduklarını anlatan İzzet İnik, Dedeoğul-
ları’nın 1999’dan beri bu mahallede oturduğunu, 
11-12 yıl önce yaşadıkları evi yapıp yerleştiğini 
anlattı. İzzet İnik, “Olayın başlangıcı 11 senelik 
bir husumet mevzusu var ama Yaşar amca kendi 
evinde kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı. 
Ramazan bayramı günü bir grup saldırıyor, bunları 
çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyor. Yoğun bakım-
dalardı. 20 gün yoğun bakımda olan vardı. Birkaç 
kişi araya girdi barışalım diye. Barış olacaktı. Dün 
gelen tek başına gelmiş, arkada kim varsa kame-
rada görünenler kapıdan giriyor önce Serpil’le oğ-
lanı vuruyor. Yaşar amca merdivenin üzerinde otu-
ruyormuş, onu vuruyor. Ahırın önünde 2 kız, tek 
kişi yani. Ahırın önünde 
iki kız hayvanlara bakıyor-
muş, sağım yapıyormuş, 
onları anneyle birini de 
evde otururken vuruyor. 
El sıkışıyor, ondan sonra 
kız buna saldırıyor, dönüp 
arabadan alıp silahı sıkı-
yor. Milleti öldürdükten 
sonra arabasından bidon-
la benzini alıyor içeriye 
döküyor. Ateşe verip çıkı-
yor. Planlı. Planlı olmasa, 
evleri boşaltmışlar. Onlar 
da evlerine kamera koy-
muşlar. Hepsinin evleri 
boş. Ramazan bayramın-
dan beri tartışma yoktu. 
Kurban bayramının 2., 3. 

günü geldik, Yaşar amca ‘Kapandı gitti’ dedi. Bir 
oğlu İngiltere’deydi. Tatile gelmişti, dün gitti, o 
burada olsa onu da öldüreceklerdi. Barışmak üze-
reydi. İnsanlar araya girmişti, barıştıracaklardı. 
Artık içki mi içti hap mı aldı artık nasıl bir duygu 
varsa dün gelip olayı yapmış” diye konuştu.

7 KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Otopsilerin tamamlanmasının ardından cena-

zeler ailenin yakınlarına teslim edildi. Hayatını 
kaybeden 7 kişi için merkez Karatay ilçesi Saraçoğ-
lu Mahallesinde bulunan Saraçoğlu Mezarlığında 
cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailenin 
yakınları, vatandaşlar, siyasi partilerden temsilci-
ler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7 kişinin cenaze 
namazları tek tek kılındıktan sonra omuzlara alı-
nan tabutlar mezarlığa taşınarak cenazeler dua-
larla defnedildi.

Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Ge-
nel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup 
Başkan Vekili Mahir Ünal, siyasi parti temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’DAN KATLEDİ
LEN AİLENİN YAKINLARINA
TAZİYE ZİYARETİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’da si-

lahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği Dede-
oğulları ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde 
bulundu.

Bakan Soylu, taziye ziyareti için Antalya’dan 
Konya’ya geldi. Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahal-
lesi’ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu aile ya-
kınlarına taziyelerini ileterek bir süre evde kaldı. 
Bakan Soylu, daha sonra taziye evinden ayrıldı. 
•HABER MERKEZİ
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Konya’daki bu meslek lisesi,
Türkiye’de parmakla gösteriliyor

Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki Mehmet Tuza 

Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Türkiye genelinde mesleki 

ve teknik eğitim veren okullar 
arasında Endüstriyel Otomasyon 

Teknolojileri Alanı ve Metal 
Teknolojileri Alanı’nda en yüksek 

taban puan sıralamasına göre 
ilk sırada, makine teknolojileri 

alanında ise üçüncü sırada 
öğrenci alan okul oldu.

Türkiye’nin havuç ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan 

konya’da, üretim aşaması tek tek 
ine bir işcilikten geçiyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitim veren 
okullar arasında Endüstriyel Otomasyon Teknolo-
jileri Alanı ve Metal Teknolojileri Alanı’nda en yük-
sek taban puan sıralamasına göre ilk sırada, maki-
ne teknolojileri alanında ise üçüncü sırada öğrenci 
alan okul oldu.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Türkiye’nin 3. büyük OSB'si olan Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde eğitim hayatına devam 
eden protokol okulu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarısını değerlen-
dirdi. Başkan Kütükcü, “Bu yıl da Konya’nın en çok 
tercih edilen meslek lisesi olduk” dedi.

Kütükcü, “Okulumuzda 120 kontenjanımızın 
tamamı doldu. Ayrıca en yüksek taban puan sı-
ralamasında mesleki ve teknik eğitim uygulayan 
okullar arasında Türkiye genelinde endüstriyel 
otomasyon teknolojileri alanı ve metal teknoloji-
leri alanında birinci, makine teknolojileri alanında 
üçüncü sırada yer aldık. Emeği geçen tüm öğret-
menlerimize ve okulumuzun en büyük destekçisi 
olan sanayicilerimize teşekkür ediyor, yeni gelen 
öğrencilerimize de hoş geldiniz diyorum” şeklinde 
konuştu.

ARANAN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİREN OKUL
Değerlendirmesinde Mehmet Tuza Pakpen Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde teorik ve uygula-
malı eğitimin birlikte verildiğinin altını çizen Kütük-
cü, “Okulumuzda 4 atölye binamız var. Sınıflarda 
teorik eğitimler verilirken, bu atölyelerde teorik eği-
timler uygulamaya dönüşüyor. Ayrıca fabrikalar-
da sağladığımız staj imkanları ile öğrencilerimizin 
üreten ve aranan insan kaynağı olarak yetişmesini 
destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Kütükcü, pro-
tokol okulu olan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde tüm öğrencilere ücretsiz 
öğle yemeği, ücretsiz servis imkanı ve yurt imkanı 
sağlandığını, belirlenen kriterler çerçevesinde burs 
verildiğini, ayrıca bu imkanların yanı sıra sosyal te-
sisler, halı saha ve kapalı spor salonu gibi alanlarda 
da öğrencilerin sosyal gelişimlerine destek verildi-
ğini sözlerine ekledi. •HABER MERKEZİ

Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 
65’ini karşılayan Konya’da üretim ağı her geçen yıl 
genişlemeye devam ediyor. Hasadın bu yıl zama-
nında yapıldığını söyleyen üreticiler, yıl boyunca 
aşamalı söküm sayesinde birçok ülkeye ürettikleri 
havuçları gönderiyor.

Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin 
nüfuslu Kaşınhanı Mahallesi’nde Türkiye’nin ha-
vuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i karşılanıyor. 
Çiftçiler, ekimini yaptığı havuçların yaklaşık 120 
gün boyunca itinalı bir şekilde bakımını yapıyor. 
Temmuz ayının ilk haftasında başlayan havuç sö-
küm işlemiyle yoğun bir çalışma temposu devam 
ediyor. Tarladan makineler yardımıyla sökümü ya-
pılan havuçlar, traktörlerle fabrikaya getirilerek yı-
kama havuzuna dökülüyor. Burada yaklaşık yarım 
saatlik bir işlemin ardından taşıma bantlarıyla tez-
gaha dökülen ürünler, fabrikada bulunan yaklaşık 
45 kişilik ekip tarafından seçilerek torbalanıyor. 
Tek tek seçilen havuçlar, paketlenerek satışa su-
nuluyor.

Yıllardır bölgede havuç üretimi yapan Kaşın-
hanı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, “Havuç 
üretimi 1983’ten beri, buralarda ise 2000 yılından 
sonra daha da fazlalaştı. Türkiye genelinde ise 

yüzde 65 ile 70 arasında tekabül ediyoruz. Havuç 
ekimi Şubat 15 gibi başlar ama ocak ayında eken 
arkadaşlarımız da var, tül altı ekeriz. Daha sonra 
ise normal ekimler olarak nisan ayında ekimi ya-
pılır. Bu şekilde ekimler kademe kademe yapılıyor. 
Şimdi 150 dönüm ekiyorsak, 20 dönümünü tül altı 
ekiyoruz. Bu ekimleri ise biz dokuzuncu aya kadar 
sökülecek şekilde ekimini tamamlarız. Havucun 
da tazeliğini belirleyecek zamanları var. İnsan na-
sıl doğar, genç olur, yaşlanır, havuç da bu şekilde 
belirli günleri var. 120 günde tam olgunlaşır, 120 
günden sonra ise kendinden yemeye başlar diye-
biliriz, yani yaşlanır” dedi.

"Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, 
Bulgaristan ve Arap ülkelerinin çoğuna gidiyor"

Üretilen havuçların gönderildiği noktaları an-
latan havuç üreticisi Çetin, “Biz ürünlerimizi he-

men hemen bütün ülke pazarlarına gönderiyoruz. 
Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulga-
ristan ve Arap ülkelerinin çoğuna gidiyor. Tabii 
yurt içine de gidiyor ama tabii burada pazar alanı 
biraz daha ağır. Bizim hedefimiz örnek veriyorum 
ben kendim 140 dönüm havuç ektim bu süreçte, 
seneye de 140 dönüm ekebilmeyi hedefliyorum. 
Fazla açılmadan, çünkü açıldıkça masraflar çoğa-
lıyor. Buğday, fasulye, baklagiller ve meyve olsun 
hepsine teşvik veriliyor ama bu zamana kadar biz 
havuca hiç teşvik almadık. Oysa ki tarım üretimin-
de en ağır maliyetli olan ürünlerden birisi havuç. 
Devletimizden tek isteğimiz havuca teşvik veril-
mesi” ifadelerini kullandı.

Havuç işinde işçi bulmakta zorlandıklarını ifa-
de eden Mehmet Çetin, tarımda Suriyeli ve Afgan-
lıların çalıştığını belirtti. •İHA

Konya’da üretilen havuçlar
dünya pazarlarına gönderiliyor
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Buğday rekoltesinde büyük düşüş
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya 

Ovasında buğday hasadı devam ediyor. Geçen 
yıla oranla rekolte ve kalitede büyük oranda düşüş 
yaşandığını belirten Meram Ziraat Odası Başkanı 
Murat Yağız, sulak alanlardaki ekimlerde 30 civarı 
kıraç alanlarda ise yüzde 51 oranında düşüş oldu-
ğunu söyledi.

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da 2 milyon 
200 bin hektarlık bir ekim alanında yıllık yaklaşık 
2,5 milyon ton buğday üretimi yapılıyor. Konya’ya 
geçen yıl Temmuz ve Aralık aylarında 80 milimet-
re yağış düşerken, bu yıl sadece 30 milimetre ya-
ğış düştü. Yağış yetersizliğinden dolayı kuraklıkla 
karşı karşıya kalan Konya Ovasında sulanabilir ve 
kıraç alanda bu yıl büyük oranda rekolte ve kalite-
de düşüş yaşandı.

“SULANABİLİR ARAZİDE YÜZDE 30
CİVARINDA KAYBIMIZ VAR”
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 

dünyada ve ülkemizde yaşanan küresel ısınma 
kaynaklı su kaynaklarımızın da yetersiz olmasıy-
la beraber sulanabilir arazilerde hasat döneminin 
sonuna yaklaşıldığını belirterek, “Geçtiğimiz gün-
lerde kırsal alanlarda hububatta arpa ve buğday 
hasadımız tamamlandı. Şuan için sulu arazilerde 
hasatta sona gelirken, rekoltede büyük kayıplar 
yaşıyoruz. Sulanabilir arazilerde yaklaşık yüzde 
30 civarında kaybımız var. Yani geçen yıllarda 
dekarda bir ton alırken şuan için aldığımız ürün 
600 ile 700 kilograma düşmüştür. Bunun yanında 
sadece rekolte kaybımız değil ürünlerdeki kalite 
kaybımızda yukarı seviyelere kadar çıktı. İnşallah 
önümüzdeki dönemlerde böyle bir kuraklıkla karşı 
karşıya kalmayız” dedi.

YAĞIŞ YETERSİZLİĞİNDEN EKİNLER
BÜYÜMEDİ, BİÇERDÖVERLER ARAZİYE
GİREMEYİNCE KOYUNLARA YEM OLDU
Yağız, “Kuraklığa dayanaklı çeşitleri ekmemize 

rağmen bu yıl sıcaklıkların hat safhada olmasıyla 
Nisan ve Mayıs’ta beklenen yağışların olmaması 

sonucu Konya’mızın birçok yerinde biçerdöverle-
rin araziye girme şansı olmadı. Biz de bu alanları 
koyunlara yem olarak otlattık. Sulu arazilerde ise 
normalde 3 veya 4 sulama yaparken bu yıl 6 veya 
7 sulama yapmamıza rağmen taban suya hasret 
olduğu için şuan rekoltemiz 600 ile 700 kilograma 
kadar düşmüş durumda. Bu da Konya ortalama-
sında yüzde 51 ürün kaybına sebep olurken bunun 
yanında da kaliteyi de kaybettik” şeklinde konuş-
tu.

Başkan Yağız çiftçilere uyarılarda bulunarak, 
“Önümüzdeki yıllarda üreticilerimizin bu kurak-
lığın devam etme tehlikesine karşı nadasa yer 
bırakmaları, hemen sürmeleri yani en azından 
yağmadığı halde biraz daha nadas alanlarını ge-
nişletmemiz gerekiyor. Ürünü 200 ile 300 kilogram 
arttırmamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kul-
landı.

Konya Ovasının su ve desteklemeleri hakkında 

konuşan Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Ya-
ğız, “Bizim ülkemizde artık denize ve boşa giden 
suların Konya ovasına biran önce çevrilmesi ge-
rektiğini, bu suyu Konya Ovasına aktarmadığımız 
takdirde yer altı suları da sürekli her yıl 5 ile 10 
metre aşağıya gitmesinden dolayı ilerleyen yıllar-
da bizi daha fazla sıkıya düşürebilir. Bakanlığımı-
zın ve hükümetimizin biran önce denize akan su-
yun Konya Ovasına çevrilmesini denememiz lazım. 
Bununla beraber sulamayla Tarım Bakanlığımızın 
desteklemelerini ve basınçlı sulama, damlama 
sistemi, yer altı sulama sistemleri gibi sistemleri 
biran önce yayarak üreticilerimize desteklerini de 
yüzde 50 oranından 70 oranına çıkartarak var olan 
suyu en tasarruflu şekilde kullanmalıyız” ifadele-
rini kullandı.

Yıllardır çiftçilik yapan Ali Sami Biçen, “Geçen 
yıl üretim ağımız iyiydi ama bu yıl yağışlar olmadı-
ğı için rekolte ve kalitemiz düşük” dedi. •İHA

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi 
öncülüğünde hayata geçirilen ve toplu konut 
hamlelerinin 41’incisi olan 252 konutluk ’Akın-
cıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli 
düzenlenen törenle atıldı.

Karakulak Mahallesi’nde inşasına başlanan 
toplu konut projesi, toplamda 27 bin 53 metre-
karelik kentsel dönüşüm alanında hayata geçe-
cek. Projede 135 metrekarelik 100 adet 3+1 ve 
100 ile 85 metrekarelik 54 adet daire bulunacak. 
Kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje 
daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifa-
de eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
asıl amaçlarının gönüllere hoş bir seda ile doku-
narak şehrin tamamına köprü kurmak olduğunu 
belirtti.

"Her projemiz Karatay’ın geleceğine
atılan bir imzadır"
Başkan Hasan Kılca, Akıncıpark Toplu Konut 

Yapı Kooperatifi içerisinde 20 bin m2’lik yeşil 
alanın yer alacağını dile getirerek, “Tek ama-
cımız; gönüller fethetmek, yüreklerde hoş bir 
seda, tatlı bir hatıra bırakmak. Bu sebeple şehri-
mizi imar ederken önceliğimiz gönüllere dokun-

mak, gönüllerden şehrimizin tamamına köprüler 
kurmaktır. Karatay için geliştirdiğimiz her pro-
je de ilçemiz için yeniliklerin kapısı, Karatay’ın 
geleceğine atılan imzadır. Bu bağlamda bele-
diyemiz öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 3 ay 
önce kuraları çekerek hak sahiplerini pandemi 
dolayısıyla dijital platformlardan canlı yayınla 
belirlediğimiz Akıncı Park Toplu Konut Yapı Koo-
peratifi’nin temel atma sevincini hep birlikte ya-
şıyoruz. Karakulak Mahallesi, Büyükkumköprü 
Caddesi ve Sarıcami Sokak kesişimi ile Balçelebi 
Caddesi ve Tinat Sokak kesişimindeki iki farklı 
ada ve parselden oluşan projemiz toplam 27 bin 
53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında inşa 
edilecek. Projemizde 135 metrekarelik 100 adet 
3+1 ve 100 ile 85 metrekarelik 54 daire buluna-
cak” dedi.

Karakulak Mahallesi’nde yükselecek olan 
toplu konut hamlesi ile Karatay’ın prestij ivme-
sinin artacağını ifade eden Kılca, konuşmasının 
devamında ise şunları söyledi: “Bu projeyi bir 
yapı projesi olarak değil, bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak görüyoruz. Karakulak Mahalle-
mizde hayata geçen 252 konutluk Akıncı Park 

Toplu Konut Yapı Kooperatifi içerisinde yer alan 
konutlarımızı toplamda 20 bin metrekarelik yeşil 
alanla çevreliyoruz. Çocuk oyun parkları ve din-
lenme alanları, yürüyüş yolları, yeraltı otoparkıy-
la vatandaşlarımızın çok daha konforlu, mutlu 
ve huzurlu bir yaşam alanlarına kavuşmasına 
imkân sunuyoruz. Yine bu projemizle düzenli 
ve güvenli yapılaşmayı hızlandırmayı, özel gi-
rişimleri özendirmenin yanı sıra burada ikamet 
edecek hemşerilerimize modern bir yaşam ala-
nı sunmayı hedefliyoruz. Bölgeyi çok daha ge-
niş kapsamlı bir dönüşümün merkezi haline de 
getirecek bu ve daha birçok projemizle amacı-
mız; şehrimizi ve ülkemizi bugünden başlayarak 
müreffeh yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır” 
şeklinde konuştu.

Karatay’ın geleceğe hızlı ve emin adımlarla 
ilerlediğini ifade eden AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç de Karatay Belediyesi’nin 
birçok alandaki yatırımlarıyla öncülük yaptı-
ğı gibi konut hamleleriyle de güzel yatırımlara 
imza attığını ifade etti.

Konya belediyelerinin yaptığı hizmetlerin 
saymakla bitirilemeyeceğini ifade eden AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Orta-
gedik ise temeli atılan toplu konutun Karatay 
Belediyesi’nin 41’inci projesi olmasının vatan-
daşların Karatay Belediyesi’ne duyduğu güve-
nin göstergesi olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüm projeleri ve yapılan diğer 
hizmetler ile Karatay’ı modern seviyelere ulaş-
tıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
teşekkür eden MHP Konya İl Başkanı Remzi Ka-
raaslan da Akıncıpark Toplu Konut Yapı Koope-
ratifi’nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediye-
si’nin 41. toplu konut hamlesi olan Akıncıpark 
Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, dualar 
eşliğinde atıldı. •İHA

Karatay Belediyesi’nden
yeni toplu konut hamlesi
Karatay Belediyesi’nden
yeni toplu konut hamlesi
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Türkiye’nin bisiklet şehri olan Konya’da Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bisikletli ulaşım uygula-
maları dünyaya anlatılıyor.

Bisikletli ulaşımda Türkiye’ye öncü ve örnek 
çalışmalara imza atan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Londra’da bulunan Chartered Instutite of 
Logistic and Transport bünyesinde yer alan PTRC 
Education and Research Services tarafından bu 
yıl 19’uncusu düzenlenen Ulaşım Uygulayıcıları 
Toplantısı’na katıldı. Çevrimiçi olarak gerçekle-
şen toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet 
uygulamaları takdir topladı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü 
tarafından yapılan sunumda, “Konya Büyükşehir 
Belediyesi Bisikletli Ulaşım Uygulamaları” hakkın-
da bilgi verilirken; Konya Bisiklet Master Planı, ku-
rumsal yapılanmada sürdürülebilir ulaşımın yeri, 
550 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet köprüleri, 
bisiklet tamir istasyonları, Akıllı Bisikletli Ulaşım 
Sistemi mobil uygulaması, bisikletliler için trafik 
ışıkları, iki katlı bisiklet parkları, bisiklet bekleme 
istasyonları, bisiklet tramvayı, bisiklet taşınabilen 
otobüsler, bisiklet empati eğitimi, bisiklet yolları 
denetim ekibi, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri, 
bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşları ile kurulan diyalog ve ortak çalışmalar 
gibi Konya’daki bisiklet konusunda yapılan çalış-
malar anlatıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve 

uygulayıcıların katıldığı, Türkiye’den ise yalnızca 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yer aldığı toplan-
tıda 2 gün boyunca 108 farklı sunum gerçekleşti-
rildi. •İHA

YEREL YÖNETİMLER

Konya Büyükşehir’in bisiklet
uygulamaları dünyaya anlatılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet 
şehri Konya’da hayata geçirdiği örnek 

bisiklet uygulamalarını dünya ile 
paylaşıyor.

Konya’nın merkez Meram İlçe Beledi-
yesi ekipleri Köyceğiz Caddesi’nde altya-
pı çalışmalarını tamamladı. Caddenin 1 
kilometrelik kısmında sıcak asfalt serimi 
gerçekleştirilirken yenilenen kaldırımlar 
ve yol çizgileriyle bölgeye yeni bir hüviyet 
kazandırıldı.

Meram Belediyesi, ilçe genelinde alt-
yapı çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Asfalt çalışmalarının yanı sıra yeni 
açılan yollar, parke, bordür, tretuvar, tamir 
ve bakım işlerini sürdüren Meram Beledi-
yesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
2021 çalışma programı dahilinde yer alan 
Köyceğiz Caddesi’ni yeni yüzüne kavuş-
turdu. Yeniden hizmet vermeye başlayan 
cadde ulaşım açısından daha konforlu hale 
geldi. Meram’ın farklı noktalarında aynı 
anda yol yapım ve yenileme çalışmalarının 
devam ettiğini belirten Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Göreve geldiği-
miz günden bu yana mahallelerimizin ih-
tiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüme 
kavuşturma konusunda kolları sıvadık. Bu 

kapsamda hemşehrilerimizin yaşam stan-
dardını yükseltecek daha konforlu yollara 
kavuşması adına ilçemizin dört bir nokta-
sında ekiplerimiz çalışmalarına hız kazan-
dırdı. Son olarak şehrimizde yaşayan he-
men hemen herkesin bildiği Huzurevi’nin 
de bulunduğu Köyceğiz Caddesi’ni baştan 
aşağı yeniledik” dedi.

Köyceğiz Caddesi’nde yapılan ça-
lışmaların detaylarını paylaşan Başkan 
Mustafa Kavuş, “İlk etapta caddemizin 1 
kilometrelik kısmında sıcak asfalt serimi 
ile birlikte parke bordür çalışması gerçek-
leştirildi. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alan-
da 2 bin 400 ton sıcak asfalt kullanılırken 
yine yaklaşık 3 bin metrekare parke döşe-
me işi yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte ilçe-
mizin kıymetli alanlarından olan Köyceğiz 
Caddesi yeni bir hüviyete kavuşmuş oldu. 
Hemşehrilerimize yol yapım çalışmala-
rı boyunca gösterdikleri sabır, anlayış ve 
hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ede-
rim. Yenilenen Köyceğiz Caddesi hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu. •İHA

Meram’da Köyceğiz 
Caddesi yenilendi

Derebucak-Gencek 
mahalle yolu 
tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Derebucak ilçe çıkışı ile 
Gencek Mahallesi arasındaki 5,6 kilometrelik yolu tamamla-
yarak hizmete açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sorumluluk ala-
nında bulunan mahalle yollarında kaliteyi yükseltmek için 
çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, şehri daha güzel yarınlara hazırlamak 
için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, bu kapsamda 
mahalle yollarında kalitenin ve standardın yükselmesine 
büyük önem verdiklerini söyledi. Yeni Büyükşehir Yasasıyla 
ilçelerde yollar başta olmak üzere büyük değişimlerin ya-
şandığını aktaran Başkan Altay, “2021 yatırım programına 
aldığımız Derebucak ilçe çıkışı ile Gencek Mahallesi arasın-
daki 5,6 kilometrelik yolu tamamlayarak hemşehrilerimizin 
hizmetine sunduk. Yaklaşık 1 milyon 700 bin liraya mal olan 
yolun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Altay, bu yıl Konya genelinde planladıkları 400 kilomet-
relik mahalle yolu hedefini gerçekleştirmek için gece gün-
düz demeden çalıştıklarını da sözlerine ekledi. •İHA
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay’ın başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden 
bin 183 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği’nin (TDBB) yönetim kurulu toplantısı Kon-
ya’da gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki toplantıda 
TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 10 bin yıldır 
şehir hayatını sürdürmeyi başarabilmiş dünyadaki 
ender yerleşim alanlarından birisi olduğunu belirt-
ti. Türk Dünya Belediyeler Birliği’nin 30 farklı ül-
keden belediyeyi içinde barındıran Türkiye’nin tek 
uluslararası birliği olduğuna dikkat çeken Başkan 
Altay, “Başkanlığını yürütmekten de büyük onur 
duyuyorum. Bugüne kadar hizmet eden herkese 
de teşekkür ediyorum. TDBB olarak pandemi son-
rasındaki ilk yurt dışı ziyaretimizi Bosna Hersek’e 
gerçekleştirdik. Oradaki kardeşlerimizle koordi-
nasyon toplantısı düzenleyerek mülteci konusu 
başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bu-
lunduk. TDBB olarak kardeş Bosna Hersek’in ya-
nında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bununla 
beraber geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Barış Hareka-
tı’nın 47. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret ettik. Kıbrıslı Türk 
kardeşlerimiz için adada eşit hak ve adalet anla-
yışının hakim kılınması için gerekli desteği göste-
rerek sürdürülebilir bir gelecek temennimizi dile 
getirdik. Konya Büyükşehir olarak KKTC’de önem-
li çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Kapalı Maraş 
ilk defa açıldığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi oradaki dü-
zenlemelerde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 
Son ziyaretimizde de Diyanet İşleri Başkanlığımız-
la birlikte Kıbrıs’taki yaz kurslarına kaydolan 5 bin 
çocuğumuza bisiklet hediye ettik” dedi.

“AZERBAYCAN İLE KARDEŞLİĞİMİZ
HER DAİM SÜRECEK”
TDBB olarak Azerbaycan’ın Karabağ zaferini 

yeniden kutlayan Başkan Altay, “Azerbaycan ile 
kardeşliğimiz her daim devam edecek. Bu dönem-
de Ermeni kışkırtmaları olsa da ortada çok büyük 
bir zafer var. Son yıllarda kazanılmış en büyük za-
ferlerden birini Azeri kardeşlerimiz cephede sa-
vaşarak kazandı. Birlik ve beraberliğimize destek 
olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Pandemiyle mücadelede aşı konusunun öne-
mini bir kez daha vurgulayan Başkan Altay, “Pan-
deminin etkisi azaldı, normalleşmeye geçtik ama 
20 milyonun üzerinde insanımız henüz aşı olmadı. 
Onun için buradan TDBB olarak hem Türkiye’de 
hem gönül coğrafyamızda insanların aşı konusun-
da gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyo-

rum. Milli aşımızda da sona geldik. İnşallah gönül 
coğrafyamızdaki ülkelerin aşıya erişimi konusun-
da da Türkiye önemli bir çalışma yürütecek” ifa-
delerini kullandı.

TDBB olarak bugüne kadar çok önemli çalış-
malar yürüttüklerini belirterek konuşmasını sür-
düren Başkan Altay şunları kaydetti:

“Özellikle kültür ve medeniyetimize sahip çık-
mak, birlik ve beraberliğimiz artırmak, belediye-
cilik tecrübesini artırmak konularında çok önemli 
faaliyetler yürütüldü ama pandemi sürecinde yeni 
bir dünya oluşuyor. Bundan sonra inşallah hep bir-
likte şehirlerimizin ve ülkelerin gelişmesi için çaba 
sarf edeceğiz.”

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELERİ 150 BİN
FİDAN BAĞIŞLAYACAK
Türkiye’de çok büyük bir yangın felaketi ya-

şandığını, Manavgat’ta, Marmaris’te, Bodrum’da 
ve başka şehirlerde çıkan yangınlarla ciddi mü-
cadele verildiğine değinen Başkan Altay, “Bu-
ralarda yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Belediyelerimiz, şu anda 
orada yoğun bir söndürme çalışması yürütüyor. 
İnşallah biz de TDBB Yönetim Kurulu olarak ya-
nan ormanların yeniden ihyası konusunda bir ini-
siyatif alacağız. Türk Dünyası belediyeleri olarak 
ormanların yeniden canlanması için 150 bin fidan 
bağışlayarak yangın bölgesinde bir hatıra ormanı 
oluşturacağız inşallah. Tabii çeşitli terör söylenti-
leri ve bağlantıları konuşuluyor, buradan bunu da 
kınıyoruz. Hangi canlıya zarar verilirse verilsin bu 
insafsızlıktır. Çevre diye her gün sosyal medyada 
gündem edenlerin bu konuda sessiz olmalarının 
da buradan altını çiziyoruz.

Türkiye’yi Gezi olaylarında kaosa sürüklemek 
isteyenlerin, o gün sosyal medyada dünyayı ne-
redeyse yerinden oynatanların bugün burada en 
ufak bir şey yazıp çizmiyor olmaları da ilginçtir. 
Ama terörün her türlüsüyle Türkiye Cumhuriyeti 
mücadele edecek ve başarılı olacaktır. Orada gö-
rev alan tüm itfaiye ekibimize, polisimize, aske-
rimize sağlık çalışanlarımıza da başarılar diliyo-
rum” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE BÜYÜK DEVLETTİR”
Toplantıda söz alan Azerbaycan Nerimanov 

Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev, “Türk halkının 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önün-
de saygıyla eğiliyorum. 30 yıldır içimizde yara olan 
Karabağ’ı siz kardeşlerimizle birlikte kurtardık. O 
yarayı kesip attık. 44 günlük muharebede Türki-
ye’nin dünyada büyük ses getiren silahlı insansız 
hava aracı Bayraktar bütün dünyayı darmadağın 
etti. Biz tam galip geldik. Türkiye büyük devlettir. 
Türkiye, Karabağ muharebesinde dünyaya gös-
terdi ki yenilmez. Türkiye gibi gardaşımız olduğu 
için mutluyuz” diye konuştu. Kıbrıs Türk Belediye-
ler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı 
Mahmut Özçınar, “Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Kapalı Maraş açılımında gösterdiği katkı ne-
deniyle teşekkür ederiz. TDBB’nin kuruluşundan 
beri görev almam sebebiyle bu birliğin önemini 
çok iyi biliyorum. Ve bu birliğin Türk dünyasına 
katkı, destek ve iş birliği getirmesi ve devamlılığı-
nı sağlaması da en büyük arzumuzdur” dedi.

“BU COĞRAFYALARDA HİZMET
EDEBİLMEK ÇOK KIYMETLİ”
Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları 

kapsamında Konya’da bulunan ve toplantıya katı-
lan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 
Ayşe Keşir, “Benim için bu coğrafyalarda hizmet 
edebilmek çok kıymetli. Belediyecilikte özellikle 
savaş sonrası ya da yeni kurulan şehirlerde bele-
diyecilik çok kıymetli. Çok doğru bir yerdesiniz. 
Konya deneyimi başta olmak üzere Türkiye bu an-
lamda çok tecrübesi olan bir ülke. Özellikle Cum-
hurbaşkanımızla birlikte AK Parti belediyeciliği 
ortaya çıktı ve arkadaşlarımızın ciddi tecrübeleri 
var. O konuda TDBB kimliğiyle bütün belediyeleri-
miz hep birlikte bu coğrafyalarda hizmet alışveri-
şinde bulunalım” ifadelerini kullandı.

“TDBB ÇOK ÖNEMLİ”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 

Milletvekili Leyla Şahin Usta da şunları söyledi: 
“TDDB bizim için bir gurur tablosu, onur tablosu. 
Sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Birlik 
ve beraberlik içinde olduğumuzda bize dayatılan 
hiçbir algıyı, yanlışı kabul etmediğimizin; tam 
tersine doğru işlerimizi dünyaya iyi bir şekilde 
gösterebileceğimizin farkındayız. TDBB o yüzden 
çok önemli. Başkalarının bize anlattıklarını değil, 
birbirimizi yüz yüze dinleyerek, temas ederek ne-
ler yaptığımızı anlatmamız ve paylaşmamız bu 
açıdan çok kıymetli.” TDBB Genel Sekreteri Fahri 
Solak’ın birliğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkın-
da bilgilendirmede bulunduğu toplantıda yönetim 
kurulu üyesi belediye başkanları da görüşlerini 
ifade ettiler. •İHA

YEREL YÖNETİMLER

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 

başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden 
1.183 üyesi bulunan Türk Dünyası 

Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 
yönetim kurulu toplantısı Konya’da 

gerçekleştirildi.

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Kültür ve
medeniyetimize sahip çıkmak için çalışıyoruz”
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Konya’daki katliamla ilgili 
AK Parti’den açıklama

POLİTİKA

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya’da aynı 
aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, “Kardeşliğe fitne 

sokma çabaları boşa çıkacak” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik ‘Konya’da bir aileden 7 kişinin canice 
öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi 

lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz’ dedi.

Konya’da 7 kişinin katledildiği 
silahlı saldırı ile ilgili siyasi 

partiler, milletvekilleri, belediye 
başkanları ve STK temsilcilerinin 

katılımıyla basın açıklaması 
yapıldı. Açıklamada, saldırıyı 

gerçekleştiren şüphelinin 
yakalanması için tüm imkanların 

seferber edildiği, cinayeti etnik bir 
çatışma gibi sunanların amacının 

provokasyon olduğu belirtildi.

Konya’daki aile katliamıyla
ilgili ortak açıklama

MHP Konya İl Başkan’ı 
Karaarslan: Kardeşliğe fitne 
sokma çabaları boşa çıkacak

Konya’da 7 kişinin katledildiği silahlı saldı-
rı ile ilgili siyasi partiler, milletvekilleri, belediye 
başkanları ve STK temsilcilerinin katılımıyla basın 
açıklaması yapıldı. Açıklamada, saldırıyı gerçek-
leştiren şüphelinin yakalanması için tüm imkan-
ların seferber edildiği, cinayeti etnik bir çatışma 
gibi sunanların amacının provokasyon olduğu be-
lirtildi.

Gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından 
araştırmalar çok yönlü devam ederken, AK Parti, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Par-
tisi (BBP), İYİ Parti temsilcileri, milletvekilleri, be-
lediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsil-
cilerinin katılımıyla Mevlana Meydanı’nda basın 
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını katılımcılar 
adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta yaptı. Elim ve herke-
sin vicdanını sızlatan olayla ilgili Konyalılar ola-
rak bir basın açıklaması yapmak üzere bir arada 
olduklarını ifade eden Usta, Konya’yı temsil eden 
hem siyasi partilerden hem de sivil toplum kuru-
luşlarından katılımcılar olduğunu ifade etti.

Usta açıklamada şunları kaydetti:
“Konya’nın merkez Meram ilçesinde 30.07.2021 

tarihinde yedi vatandaşımızın uğradığı silahlı sal-
dın sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhu-

riyet Başsavcılığımızca soruşturma yapılıyor olup 
olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli 
tüm işlemler başlatılmıştır.

Dün meydana elim hadisenin faili olduğu ka-
mera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin 
yakalanması için tüm imkanlar seferber edilmiş-
tir. Aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği 
olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren 
ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüp-
heli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli iş-
lemler sürmektedir. Söz konusu işlenen cinayeti 
etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokas-
yondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden 
provokatif amaçlan ve açıklamaları olanlar ülkede 
kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma heveslisidirler. 
İnsanların acıları üzerinden siyaset yapanların, 
Türkiye’nin kardeşliğini hedef alanların amacı ül-
kede nefret söylemi üretmektir.

Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma de-
ğilken bunu Türk-Kürt çatışması olarak gösteren 
odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi 
hedef almaktadır. Bu topraklar üzerindeki kar-
deşlik sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar 
üzerinden provokasyon üretenlerin hesaplan hep 
boşa çıkacaktır. Irkçı nefret söylemleri üretmeye 
çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluktur. 
Konya’mızın, Türkiye’mizin birlik ve beraberliğine 
kastetmeye çalışanlar hedeflerine asla ulaşamaz-
lar ve buna kimsenin gücü yetmez. Allah birlik, 
beraberlik ve kardeşliğimize zeval getirmesin. 
Kaybettiğimiz 7 cana bir kez daha Allah’tan rah-
met diliyor, olayın aydınlatılması için çalışan yet-
kililerimize kolaylıklar diliyorum. Konunun sonuna 
kadar takipçisi olacağız. Ailemizin acısı hepimi-
zin, tüm Konya’mızın ve Türkiye’mizin acısıdır. Ai-
lemizin yanındayız.” •İHA

Karaarslan, konuya ilişkin yazılı 
açıklamasında, olayda hayatını kay-
bedenlere Allah'tan rahmet, yakın-
larına baş sağlığı diledi.

Vatandaşları, olayı farklı yönlere 
çekmeye çalışanlara itibar etmeme-
leri konusunda uyaran Karaarslan, 
açıklamasında şu ifadeleri kullan-
dı: "Bugün şehrimizde yaşanan bu 
üzücü olay, iki aile arasında yıllardır 
devam eden bir husumetin sonu-
cunda yaşanmış, olayın failleri em-

niyet güçlerimizce tespit edilmiştir. 
Failler inşallah en kısa zamanda 
yakalanarak adalete teslim edile-
cektir. Birtakım çevreler tarafından 
Konya'daki kardeşliğe fitne sokma 
çabaları boşa çıkacak, Konyalı kar-
deşlerimiz oyuna gelmeyecektir.

MHP Konya İl Başkanlığı olarak 
yaşanan vahşi saldırıyı kınıyor, ola-
yın yakından takipçisi olduğumuzu 
kamuoyuna duyuyoruz." •HABER 
MERKEZİ

Sözcü Çelik sosyal medyadan 
yaptığı açıklamada şu ifadeleri 
kullandı; Konya’da bir aileden 7 
kişinin canice öldürülmesi hepi-
mizin yüreklerini yaktı. Bu canice 
eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere 
Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bir husumetten kaynaklı ger-
çekleştirilen bu canice olayın fail-
leri yakalanacak ve en ağır şekilde 
cezalandırılacaktır.

Canice gerçekleştirilen bu ola-
yı etnik bir çatışma gibi sunanla-
rın amacı provokasyondur. Canice 
gerçekleştirilen bu olay üzerinden  
provakatif açıklamalar yapanlar, 

katliam siyasetinin temsilcileridir.
İnsanların acılarını suistimal 

edip, Türkiye’nin kardeşliğini he-
def alanlar, “nefret siyaseti” üreti-
yorlar. Bu canice olayın bir husu-
metten kaynaklandığı bilinmesine 
rağmen etnik bir çatışma gibi su-
nulması Türkiye’deki kardeşliğe 
dönük bir nefret siyasetidir...

Katliam ve nefret siyaseti üret-
meye çalışanlara asla müsaade 
etmeyeceğiz. Türkiye’nin birlik ve 
beraberliğine kastetmeye çalışan-
lar, hedeflerine asla ulaşamazlar, 
buna kimsenin gücü yetmez. •HA-
BER MERKEZİ
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CHP Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener, Konya’da 7 
kişinin öldürülmesine ilişkin, 

“Soruşturma safhası yargı 
süreçlerinde gizlidir ve delillerin 

kararmasına yol açabilecek 
sonuçlar doğuracağı için de 

bunların açık seçik bir şekilde 
tartışılması, konuşulması, 

soruşturma evrakında yer alacak 
bilgilerin kamuoyuna yayılması 

hukuk düzenimizde uygun 
görülmemektedir” dedi.

Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü
olaya ilişkin açıklama

AK Parti Kadın Kollarından Konya’da
“Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” toplantısı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’den

Şener, partisinin Konya İl Başkanlığında, An-
kara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu, Parti Meclisi Üyesi Semra Din-
çer ve CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ile dün 
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayı 
değerlendirdi.

Yaşanan olay sonrasında herkesin üzüntülü 
olduğunu vurgulayan Şener, CHP olarak konunun 
değerlendirilmesi ve taziye sunmak amacıyla Kon-
ya'ya geldiklerini söyledi.

İl yönetiminde olayla ilgili bilgi alışverişinde 
bulunduklarını, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve 
Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ile görüştük-
lerini anlatan Şener, "Şehir Hastanesi'ne geçtik. 
Bu menfur olay sonrası hayatını kaybeden 7 va-
tandaşımızın yakınları, akrabaları, sevenleri hep 
hastane önündeydi. Onlara taziyelerimizi sunduk. 
Duygularını, düşüncelerini aldık. O aileden hayat-
ta tek kalan evlatlarıyla görüştük.

Taziyelerimizi sunduktan sonra duygularını, 
düşüncelerini kendisinden aldık. Ailenin büyük 
babası yine orada hastanenin önündeydi onunla 
da konuştuk, ona da taziyelerimizi bildirdik." diye 
konuştu.

Şener, bu menfur olayın Konya'da 100 yıllardır 
var olan sevgi ortamını, Türk-Kürt kardeşliğini ze-
deleyemeyeceğini vurguladı. Konya'nın yüzyıllar-
dır sevgi kültürü oluşturduğunu, tüm Anadolu'ya 
bu sevgi ve kardeşlik duygularını yayan müstesna 
kentlerden biri olduğunu dile getiren Şener, şöyle 
devam etti:

"Bu bölge Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin, 
Ahi Evran'ın yaşadığı, sevgi, dostluk, kardeşlik 
duygularını Anadolu insanına 800 yıl önce aşıla-
dığı ve perçinleştirdiği bir bölgedir. Konya'nın kül-
türü budur, bu kültür bu kentte her zaman sevgiyi, 
dostluğu, kardeşliği, hısımlığı, akrabalığı, birbiri-
nin hukukuna saygıyı geliştirmiştir. Barış kenti ol-
muştur her zaman. Bu barış duyguları bugüne ka-
dar varlığını sürdürmüştür. Hiçbir zaman etnik ve 
inanç farklılıkları nedeniyle insanlarımızın birbiri-
ne kin, düşmanlık duygusu taşımadığı, birbirleri-
ni hoş görmeyi tarihi birikimleriyle, milli birikim-
leriyle öğrendiği bir kentteyiz. Bu olayın da yine 
aynı şekilde birliğimizi, beraberliğimizi zedeleme-
yeceğini ve bu kentte, bu ülkede Kürt-Türk ayrımı 
yapmaksızın, etnik inanç düşünce farklılıklarını bir 
ayrışma konusu haline dönüştürmeden birlikte ku-

caklaşarak yarının güçlü ülkesini inşa edeceğimizi 
düşünüyoruz."

Şener, ülkede farklı düşünen insanların, fark-
lı etnik grupların olduğunu ama tüm yurttaşların 
bu ülkenin vatandaşı olarak bir arada yaşamaktan 
mutlu olmaları, enerjilerini sinerjiye dönüştürme-
lerinin en temel öncelik olduğunu söyledi.

"BUGÜN HASSAS BİR GÜNDÜR"
Şener, olayın ayrıntısına girmenin yargı açısın-

dan doğru olmadığını vurgulayarak şunları kay-
detti:

"Soruşturma safhası yargı süreçlerinde gizlidir 
ve delillerin kararmasına yol açabilecek sonuçlar 
doğuracağı için de bunların açık seçik bir şekil-
de tartışılması, konuşulması, soruşturma evra-
kında yer alacak bilgilerin kamuoyuna yayılması 
hukuk düzenimizde uygun görülmemektedir. An-
cak şunu bilmemiz gerekmektedir ki bugün has-
sas bir gündür ve bu tür olaylar cereyan ettiğinde 
duygularımızla, heyecanlarımızla, nefretlerimizle 
konuştuğumuz zaman ülkemize faydalı olamayız. 
Ülkemize faydalı olmanın yolu özellikle siyasetçi-
ler açısından faydalı olmanın yolu duygularımızı 
yeri gelecek içimize gömeceğiz, bağrımızı duy-
gularımızın hislerimizin mezarı haline getireceğiz 
ama aklımızla mantığımızla konuşup, aklımızla ve 
mantığımızla hareket edeceğiz ve geleceği planla-
yacağız. Bu ülke açısından en kaçınılmaz ana çizgi 
olmak zorundadır." •HABER MERKEZİ

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafın-
dan 81 ilde planlanan “Kadın emeği, Türkiye’nin 
istikbali buluşmaları” kapsamında “Kadınlarla Bü-
yük Türkiye Yolunda” programı Konya’da gerçek-
leştirildi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafın-
dan düzenlenen “Kadın emeği, Türkiye’nin is-
tikbali buluşmaları” programı Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlendi. Programda kadın koo-
peratifleri ve kadınların başrolde olduğu başarı 
hikayeleri ile devletin bu konulardaki teşvik ve 
destekleri katılımcılara anlatıldı. Programda konu-
şan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 
Ayşe Keşir, Türkiye genelinde 41 noktadaki yan-
gınlardan dolayı üzüntülerini dile getirerek, “Bu 41 
noktada farklı niyetlerle farklı şekilde aynı anda ol-
ması aslında başka sorular da getiriyor. Ama şunu 
bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bu her 
bir yangını çıkartanı bulacak ve hesabını soracak 
güçtedir. Geçmişte de yangınlar oldu ve bu yan-
gınlardan sonra orada yanan her bölgenin birinde 
yapılan ağaçlandırmalar sayesinde orman alan-
larımızı tekrar muhafaza etmeye gayret ediyoruz. 
Elbette asırlık ormanları kısa sürede yapmamız 

mümkün değil. Orada yaşayan başka canlılar var, 
ağaçlar dışında hayvanlar var ve o anlamda ger-
çekten büyük bir varlığımız şu an yanıyor yurdun 
dört bir yanında. Ama tekrar söylüyorum Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bunların hesabını soracaktır” 
şeklinde konuştu.

Düzenlenen program sayesinde devletin des-
teklerinin tam olarak anlatılacağını ifade eden 
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Aslında biz bu-
gün konuşmayacağız, protokol konuşması olacak 
bir program değil. Bugün burada ağırlıklı olarak 
Konya’nın kamu yöneticileri, il müdürlerimiz kısa 
bilgiler verecek. Ama asıl biz Konyalı kadınların 
başarı hikayelerini dinleyeceğiz. Çünkü devletimi-
zin özellikle kadınlarımız için uyguladığı hibeler, 
destekler ve faizsiz krediler var. Biz sahada gördük 
ki bu projeyi yapmadan önce bu konular yeterince 
bilinmiyor” dedi.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, “Bu-
gün bütün imkanlarımızla seferber olup nerede 
yangın varsa onu söndürmek, nerede yara varsa 
onu sarmak vatandaşlarımızın, insanlarımızın on-
ları paylaşma zamanı.

Bugün fidan dikme zamanı, hemen hiç bek-
letmeden bizler elimizdeki fidanların hepsini top-
rakla buluşturmalıyız. Bütün Türkiye’de özellikle 
belediyelerimizle başlayan kampanyalarla biz de 
inşallah her gün her daim topraklarımızı fidanlar-
la buluşturacağız. O yakılan ormanları eski yeşil 
hallerine çevireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın, eskisinden daha canlı hale getireceğiz” 
şeklinde konuştu.

Usta, “Bugün aramızda bulunan pek çok kuru-
mumuz ve il teşkilatındaki hanımefendilerle birlik-
te burada salonda bulunanlara yeni bir heyecan ve 
motivasyon vereceksiniz bunu heyecan ve merakla 
bekliyoruz. Tabii ki Konya’nın daha önceden giri-
şimciliğini öne çıkartmış üretmiş becerikli hanıme-
fendilerini izledik. Onlardan aldığımız ilhamla ka-
dın kollarımızın açtığı bu yolda biz de hep birlikte 
hep en iyisini yapmak için bu toplantıdan büyük 
bir heyecanla çıkacağız” ifadelerini kullandı. •İHA
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş, özellikle yaz ay-
larında ishalin çocuklarda ciddi sorunlara neden 
olmasının ani su ve tuz kaybına bağlı olduğunu 
belirterek, çocukların su kaybından yetişkinlere 
oranla çok daha fazla etkilendiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynel 
Abidin Taşbaş, yaz mevsiminde çocuklarda gö-
rülen hastalıklar ve ishal hakkında bilgiler verdi. 
Özellikle yaz mevsiminde artış gösteren ishalin, 
çocukların en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından 
biri olduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Taş-
baş, besinler aracılığıyla geçen enfeksiyonların 
genellikle gastroenterit olarak bilindiğini, ishal 
ve kusma şikayetlerine yol açtığını, bu nedenle 
yazın diğer mevsimlere oranla ishal sorunlarının 
daha sık görüldüğünü kaydetti. 3 aydan büyük 
bebekler için bir günde 3-5 defadan daha fazla, 
sulu ve miktarca daha bol dışkılamanın ishal ola-
rak tanımlandığını aktaran Zeynel Abidin Taşbaş, 
“3 aydan küçük bebekler için ise; günde 10-12’den 
fazla, miktarca bol, bezden taşacak gibi sulu kaka, 
ishal olarak tanımlanır. Bez kullanan bebeklerde, 
bez kakanın suyunu çekebilmektedir. Bu nedenle 
aileler kakanın ne kadar sulu olduğunu öngöreme-
yebilir. Böyle bir durumda çocuk her zamankinden 
daha sık, peş peşe kaka yapıyorsa, bezi her za-
mankine göre daha ağır ise bu ishal olarak kabul 
edilebilir. Kakada kan ve sümük olması, çocuğun 
ateşli olması, kusmanın eşlik etmesi durumun aci-
liyetinin göstergesidir” dedi.

“Ailelerin, çocuklarındaki ishal ve kusmanın 
şiddetine dikkat etmesi çok önemlidir”
Yaz aylarında ortaya çıkan bakteriyel enfek-

siyonların genelde ateş, kusma, mide bulantısı 
ve karın ağrısı şikayetleriyle ortaya çıktığını ifa-
de eden Taşbaş, “Vücuttaki ateş bazen 39 dere-
cenin de üzerine çıkabilir. Bu dönemde çocuklar 
için asıl tehlikeli olan ishal ve kusmadır. İshal ile 
birlikte kusma vücutta ciddi oranda sıvı kaybına 
yol açmaktadır. Bu nedenle ailelerin, çocuklarında-
ki ishal ve kusmanın şiddetine dikkat etmesi çok 
önemlidir. İshalin çocuklarda ciddi sorunlara ne-
den olması ani su ve tuz kaybına bağlıdır. Çocuk-
ların bünyesi, su kaybını yetişkinlere göre daha az 
tolere edebilir ve suya karşı yetişkinlere göre daha 
hassastırlar. Bu nedenle çocuklar su kaybından 
yetişkinlere oranla çok daha fazla etkilenmekte 
ve susuzluğun karşılanmadığı durumlarda ciddi 
sağlık sorunlarına neden olabilmektedir” şeklinde 
konuştu.

“Anne sütü ishalden koruyan
önemli bir besin kaynağıdır”
Sıcak havalarda gıdaların daha çabuk bozul-

ması, mikropların daha kolay üreyebilmesi, terle-
me ile birlikte vücuttan ani tuz kaybı yaşanması-
nın yazın ishal vakalarında artışa neden olduğunu 
kaydeden Taşbaş, “Bu nedenlere, hijyen koşulla-
rının yetersizliği, atık suların içme veya temizlik 
sularına karışması da eklenince durum daha da 
ciddileşebilmektedir. Uzun süre bekletilmiş besin-
ler, uygun şekilde hazırlanmamış konserveler, iyi 
pişirilmemiş besinler, kaynağı belli olmayan içme 
suları içerisinde mikropları barındırarak ishale ne-
den olabilir. Bunların dışında özellikle çocuklarda; 
barsak enfeksiyonları (virüsler, bakteriler, parazit-
ler ve diğer mikroplar), gıda zehirlenmesi, diş çı-
karma, bazı gıdalara karşı hassasiyet (alerji), gere-
ğinden fazla meyve ve meyve suyu (özellikle elma 
ve üzüm) tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar, 
antibiyotik tedavisi, üst/alt solunum yolu enfeksi-
yonları, doğuştan metabolik hastalıklar da ishale 
yol açmaktadır. Küçük çocuklarda ishal özellikle 

kusma varlığında büyük su kayıplarına yol açar, 
yeterli su verilmediği takdirde öldürücü olabilir. 
Bu yüzden kusması olan çocuklara bol bol su içiril-
mesi gerekir. Ayrıca ek olarak yağsız çorba, pirinç 
suyu ve seyreltilmiş sütle hazırlanmış muhallebi, 
ayran, elma suyu gibi sıvılar susuzluğu önlemek, 
aynı zamanda kalori ihtiyacını karşılamak için ve-
rilebilir. Mümkün olduğunca bebeklere anne sütü 
verilmelidir. Anne sütü ishalden koruyan önemli 
bir besin kaynağıdır. Hasta olduğu zaman anne 
sütü alan bebekler daha çabuk iyileşir. Altı aylık-
tan küçük ve henüz ek gıdaya başlanmamış be-
beklerde emzirme sıklaştırılır. Bebek aldığı takdir-
de aralıklı kaynatılmış ılık su verilebilir” ifadelerini 
kullandı.

“İshal kesici ilaçlar ile ishalin
durdurulmaması gerekmektedir”
Çok iyi temizlik yapmanın, dışkıdan iyi arınma-

nın, elleri akan suyun altında sabunla en az 2 da-
kika yıkamanın rota virüsünü önlemek için önemli 
olduğunu hatırlatan Taşbaş, "İshal kesici ilaçlar 
ile ishalin durdurulmaması gerekmektedir. Çünkü 
vücuttaki toksin ve zehir bağırsaklar vasıtasıyla 
dışarı atılır. Eğer ilaçlar ile ishal durdurulursa bak-
teri, toksin vücutta normalden daha fazla kalır ve 
kana karışıp vücuda zarar verebilir. İshalin diyeti 
yoktur. İshal olan çocuğun canı ne istiyorsa o veril-
melidir. Zaten iştahsız olacağı için yağlı ve şekerli 
besinlerin verilmemesi gerekir. Genel olarak halk 
arasında bilinen patates püresi, yoğurt, peynir, pi-
rinç lapası doğru besinlerdir ama bunların yanın-
da vücudunun ihtiyacı olan enerjiyi alabilmesi için 
istediği besinler de verilmelidir. Bazı anneler ağız-
dan su verilmesinin sakıncalı olduğuna inanıp ço-
cuklara su içirmezler. Halbuki, içebildiği kadar; az 
az, sık sık su verilmesi su kaybının önlenmesi açı-
sından önemlidir. Gazlı ve şekerli içeceklerin isha-
le faydalı olduğuna inanılır. Bu düşünce tamamen 
yanlıştır. Şeker oranı yüksek içecekler bağırsaklar-
dan su kaybını artırmaktadır. Vücudunun ihtiya-
cından fazla su vermek de çocuğun sağlığına zarar 
verebilir. Aşırı su verilmesi çocuğun midesinin bu-
lanmasına ve kusmasına neden olabilir. Kusma ile 
mideden su ve tuz kaybı yaşanabilir” dedi.

Rota virüs aşısına da değinen Taşbaş, “Rota 
virüsü oda sıcaklığında yaşayabilen en bulaşıcı 
mikroplardan biridir. Tüm ishallerin yüzde 60’ı rota 
virüsünden kaynaklanmaktadır. İlk 2 yaşa, hastane-
ye yatmayı gerektirecek kadar ağır ishallerin yüzde 
80’i de rota virüsü kaynaklıdır. Rota virüs aşısı ishal 
nedeniyle hastaneye yatmaları önlemede önemli 
bir korunma şeklidir” diye konuştu. •İHA

SAĞLIK

Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin 
Taşbaş, ishalin çocuklarda ciddi 
sorunlara neden olmasının ani 

su ve tuz kaybına bağlı olduğunu 
belirterek, çocukların su 

kaybından yetişkinlere oranla çok 
daha fazla etkilendiğini söyledi.

Yaz aylarında ishal çocuklarda
ciddi sorunlara neden olabiliyor

Gebelikte TSH düşüklüğü olanlara endokrin kontrolü uyarısı
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzma-

nı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Gönülalan, 
gebeliğin ilk 3 ayında tiroit hormonları-
nın bozulabildiğini belirterek, TSH dü-
şüklüğü olan hastaların bir endokrin 
kontrolü olması gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Endok-
rinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Gülsüm Gönülalan, gebelik 
sırasında yaşanan tiroit bozuklukları 
hakkında bilgiler verdi. Çoğu gebenin 
daha öncesinde bir tiroit hastalığı olma-
yıp, gebelik kontrolleri sırasında TSH dü-
şüklüğüyle karşılaşabildiğini ifade eden 
Gülsüm Gönülalan, “Çoğu zaman da 
panik halinde ‘acaba doğumla ilgili, ge-
belikle ilgili bir sıkıntı olabilir mi?’ diye 
çok endişeli gebelerimiz oluyor. Gebeli-

ğin ilk 3 ayında tiroit hormonlarımız bo-
zulabiliyor. Plasentadan salgılanan Beta 
HCG, tiroit bezimizi uyararak gebeliğin 
ilk 12 haftalık bölümünde geçici tiroit bo-
zuklukları oluşturabiliyor. Bu da genelde 
ilerleyen gebelik haftasıyla birlikte kendi 
kendine düzeliyor ve tedavi gerektirmi-
yor. O yüzden özellikle TSH düşüklüğü 
olan hastalarımızın bir tiroit bezi hasta-
lığına bağlı mı, yoksa gebeliğin fizyolojik 
dediğimiz normal ilk 12 haftasında görü-
len bir tiroit bozukluğu mu? Bunu anla-
mak gerekir. Yapılan tetkiklerle bunları 
anlayabiliyoruz. Tedavi gereken hasta-
larımızı seçebiliyoruz. O yüzden mutlaka 
gebeliğinde TSH düşüklüğü olan hasta-
larımızın bir endokrin kontrolü olması 
gerekmekte” diye konuştu. •İHA
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Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kargın, obezitenin hiper-
tansiyon kalp, şeker hastalığı, eklemlerde kireçlenme, uyku bozuklukları 
ve psikolojik bozukluklar için en büyük etken olduğunu belirterek, fazla 

kilolardan kurtulmak için her yolu deneyip hala obeziteden kurtulamayan 
bireyler için en iyi çözümün obezite ameliyatları olabileceğini söyledi.

Obezite ve fazla kilolar kronik
hastalıklara öncü oluyor

Her burun akıntısı alerjik değildir

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman 
Kargın, obezitenin hipertansiyon kalp, şeker has-
talığı, eklemlerde kireçlenme, uyku bozuklukları ve 
psikolojik bozukluklar için en büyük etken olduğunu 
belirterek, fazla kilolardan kurtulmak için her yolu 
deneyip hala obeziteden kurtulamayan bireyler için 
en iyi çözümün obezite ameliyatları olabileceğini 
söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uz-
manı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kargın obezite ame-
liyatları ile ilgili bilgiler verdi. Yaz öncesi her sene 
başlanan diyetler, yapılan beslenme planları ve spor 
programları sonrası zayıflamanın çoğu zaman hüs-
ranla sonuçlandığını kaydeden Dr. Süleyman Kargın, 
“Fazla kilolarımız dış görünüşümüzdeki can sıkıcı 
hal kadar iç organların da gün be gün hızla hasara 
uğramasına yol açmakta ve bize kronik hastalıkla-
ra öncü olmaktadır. Hipertansiyon, kalp hastalık-
ları, şeker hastalığı, eklemlerde kireçlenme, uyku 
bozuklukları, üreme bozuklukları ve hatta psikolojik 
bozukluklar için en büyük etken obezite ve fazla ki-
lolardır. Bu nedenle eğer gerçekten fazla kilolardan 
kurtulmak için her yolu denediniz ve hala obezite-
den kurtulamadıysanız en iyi çözüm obezite ameli-
yatları olabilir. Obezite ameliyatları artık toplumun 
her kesiminde en çok konuşulan ameliyatlar haline 
gelmiştir. Bu nedenle çoğu insan kulaktan dolma bil-
gilerle ameliyatlar hakkında kaygılara ve ön yargıla-
ra sahiptir” dedi.

“Hiç diyet yapmadan ameliyatları
olmayı önermiyoruz”
Obezite ameliyatlarının temelde 2 çeşit oldu-

ğundan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kargın, 
“Bazıları sadece midenin küçültülmesi esasına da-
yalı (ki bunun en iyi örneği tüp mide ameliyatıdır) 

ameliyatlar olup bazıları ise hem midenin küçültü-
lüp hem de yenilen gıdaların emilimini bozarak (en 
iyi örnek gastrik bypass ameliyatları) daha kalıcı bir 
kilo kaybı sağlamanın yanında, kronik hastalıkları 
da tedavi edecek şekilde işlev gören ameliyatlardır. 
Günümüzde en sık yapılan ameliyat tüp mide ameli-
yatları olmakla birlikte gastrik bypass ameliyatların-
da kronik hastalıklarda daha fazla gerileme ve daha 
yüksek başarı alındığını biliyoruz. Ancak sizin için 
en uygun ameliyata hasta ve doktorun ortak karar 
alması gerekiyor. Ameliyat için uygunluğunuzu vü-
cut kitle indexi dediğimiz parametre ile indexinizi 
buluyoruz. Eğer indexiniz 40 ve üzerindeyse ya da 
35 ve üzerinde iken tansiyon, şeker hastalığı gibi 
başka hastalıklarınızda varsa bu ameliyatlar için uy-
gunsunuzdur. Tabii ki ameliyat öncesinde en az 1 yıl 
diyet yapmanıza rağmen kilolarınızı veremediyseniz 
ameliyatları yapıyoruz. Hiç diyet yapmadan ameli-
yatları olmayı önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüp mide ameliyatının, laparoskopik (kapalı) 
yöntemle karından açılan ve en büyüğü 1 santimetre 
olan, 5 delikten girilen aletlerle midenin yüzde 80-85 
kadarının kesilmesi işlemiyle yapıldığını anlatan Dr. 
Kargın, “İki mekanizma ile kilo veriyoruz. İlki kalan 
midemiz 3-4 lokma ile çabuk doyabiliyor; ikincisi de 
alınan mide bölgesinde açlık hormonu salgılayan 
hücreler de çıkarıldığı için vücutta sürekli bir tokluk 
hali oluşmaktadır. Bu sayede 7-8 ay içerisinde faz-
la kilolarımızın yüzde 70-80’inden kurtulmak müm-
kündür. Hatta bazı hastalarımızda fazla kiloların 
tamamından kurtulduğuna şahit oluyoruz. Obezi-
te ameliyatları tüm ameliyatlar gibi risk barındırır. 
Ancak toplumda bu ameliyatların riskleri bilinenin 
çok üstünde yankı uyandırmaktadır. Her ameliyatta 
görülen komplikasyon denilen istenmeyen durum-
lar obezite ameliyatlarında da yüzde 10-15 oranında 
görülmektedir. Aslında komplikasyonların nedeni 
yine obezitenin kendisidir. Çünkü aşırı kilo ve buna 
bağlı oluşan hastalıklar bu ameliyatların risklerini 
artırmaktadır. Ölüm oranları ise bin hasta içinde 4 
hastada görülebilmektedir. Kapalı ameliyatlar ve ar-
tan deneyimlerimiz istenmeyen durumların oluşma-
sını en aza indirmiştir. Maalesef ki toplumumuzda 
bu ameliyatların çok riskli olduğu ve yapılmaması 
gerektiği en çok bilinen yanlışlardan biridir. Halk 
arasında en çok yanlış bilinen bilgilerden birisi de 

budur. Bu konunun iyi analiz edilmesi gerekir. Obe-
zitenin en iyi tedavisi yeme alışkanlıklarının değişti-
rilmesi, sosyal ve psikolojik yemek yeme duygusun-
dan uzaklaşılmasıdır. Bu ameliyatlar aslında yeme 
bozukluğu olan obez bireylere yeni bir sayfa açmayı 
ve onları hem zayıflatarak hem doğru beslenme şek-
lini zorla öğretiyor. Hastalarımıza 1-1,5 yıllık süreçte 
fazla kilolarını vermenin yanında sürekli beslenme 
eğitimi vererek doğru beslenme şeklini de öğretiyo-
ruz. Bu sayede uzun süre kilo almadan yaşayabili-
yorlar. Maalesef bazı hastalarımızda uyumsuzluk ve 
doymasına rağmen sürekli kalorili gıdaları alma eği-
limi sonucu geri kilo alma olabiliyor. Bu başarısızlık 
oranı ise yüzde 15-17 hastada görülebiliyor” şeklin-
de konuştu.

“Obezite tüm sistemlerimizi etkilemektedir”
Ameliyat sonrası en çok bilinen, en büyük yan-

lışlardan birisinin de ömür boyu katı yemek yiyeme-
me korkusu olduğunu kaydeden Kargın, “Ameliyat 
sonrası ilk bir ay aşamalı olarak beslenme evreleri 
yapıyoruz. Ancak bir ayın sonunda katı gıdaları tü-
ketmekte sorun olmamaktadır. Hastalar her türlü 
gıdaları tüketebilirler. Ancak zayıflama sürecinde 
şekerli ve kalorili gıdalardan uzak durmasını öneri-
yoruz. Ameliyat sonrası ömür boyu yiyemeyeceğiniz 
gıda olmamakla birlikte sadece küçük porsiyonlar 
halinde tüketme alışkanlığı oluşacaktır. Ameliyat 
sonrası hastalarımın görüşlerine çok değer verir ve 
onlardan çok tecrübeler edinirim. Aslında çoğunun 
düşüncesi de benzerdir. İlk ay kontrollerine geldikle-
rinde hepsinin söylediği en önemli şeyler ‘ben daha 
önce nefes almıyormuşum’ ve ‘ben daha önce uyu-
muyormuşum’ olmaktadır. Gerçekten obezite tüm 
sistemlerimizi etkilemektedir. Zayıflamak sadece 
dış güzellik katmayacaktır. Aynı zamanda hipertan-
siyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, astım, 
dizlerde ağrılar, uyku bozuklukları, adet bozuklukları 
gibi daha birçok hastalığınızdan kurtulmanıza vesile 
olacaktır. En önemlilerinden biri de özgüven artışı, 
toplumda yer edinme ve bireylerin topluma yeniden 
kazandırılmasındaki rolü üstlenecektir. Kısaca özet-
lersek, obezitenin ve oluşturduğu hastalıkların pen-
çesindeyseniz yaşadığınız tüm zorlukların üstesin-
den gelmek için obezite ameliyatları size hem sağlık 
hem de güzellik katacak tercihler olmaktadır” diye 
konuştu. •İHA

Sıklıkla alerjik burun akıntısıyla karıştırılabilen 
beyin omurilik sıvısı kaçağının erken tespit ve teda-
visi hayati önem taşıyor.

Sıklıkla alerjik nedenlerle oluşsa da bazı burun 
akıntısı vakaları çok daha önemli bir soruna işaret 
edebilir. Bu sorunların başında ise beyin omurilik sı-
vısı kaçağı gelir. Bu durum genellikle kafa travması 
ya da burun bölgesinden ameliyat geçiren kişilerde 
rastlanıyor. Beyni içinde barındıran sıvı, beyin za-
rında delinmeye bağlı olarak burun yoluyla dışarıya 
akıyor. Oluşturduğu komplikasyonlar nedeniyle bu 
vakaların erken tespit ve tedavisi hayati önem ta-
şıyor. Son dönemde Yakın Doğu Üniversitesi Hasta-
nesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından 
birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda 3 hasta be-
yin omurilik sıvı kaçağı nedeniyle ameliyat edilerek 
sağlığına kavuşturuldu.

Prof. Dr. Ferhat Erişir: “Tedavi edilmeyen
boyun omurilik sıvı kaçağı menenjite
neden olabilir.”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun 

Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ferhat Erişir, son dönemde daha sık rastla-
nır hale gelen beyin omurilik sıvısı kaçağı vakaları-
nın, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar oluş-
turacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, hastalar tarafından beyin 
omurilik sıvı kaçağının alerjik akıntı ile karıştırıldığı-
nı söyleyerek, “Beyin omurilik sıvısı burundan nezle 
tarzında saydam bir sıvı şeklinde atılır. Bu nedenle 
birçok hastamız alerjik şikayet diye doktor doktor 
dolaşır. Oysa birçok komplikasyona neden olabile-
ceğinden beyin omurilik sıvısı kaçağının biran önce 

tespiti hayatidir. Örneğin beyin açık olduğundan en 
ufak bir mikrop menenjite sebep olabilir” uyarısında 
bulundu. Beyin omurilik sıvı akıntısının bazen kendi-
liğinden durabildiğini ancak bunun iyileşme anlamı-
na gelmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Erişir, “1 hafta, 
10 gün veya 1 ay kadar hiç akıntı olmayabilir. Ancak 
bu tam anlamıyla iyileşme demek değildir. Hala be-
yine giden bir mikrop enfeksiyona neden olabilir” 
dedi.

Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu: “Burundan damlayan 
berrak sıvı veya genizde tuzlu su tadı beyin
omurilik sıvısı kaçağının habercisi olabilir”
Beyin omurilik sıvısı kaçağı ameliyatları Kulak 

Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Si-
nir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından birlikte ger-
çekleştiriliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 
uzmanı Dr. Hüsnü Koşucu ise beyin omurilik sıvısı ile 
ilgili, “Beyinde üretilip, tüm beyin ve omurilik yüze-
yinde devir daim eden beyin omurilik sıvısının dışa-
rıya kaçışı beyin zarı ile engellenmiştir. Ender olarak, 
zardaki yırtık veya defekt nedeniyle beyin omurilik 
sıvısı dışarıya sızabilmektedir. Sızıntı en çok burun-
da görülmektedir” ifadesini kullandı. Beyin omurilik 
sıvısı kaçağı kendini burundan damlayan berrak sıvı 
veya genizde tuzlu su tadı ile belli ediyor. Bu bul-
gular pek önemli gözükmese de menenjit ve beyin 
iltihaplarının gelişmesine neden olabiliyor. Menenjit 
ise hafif sakatlıktan koaya kadar varan ciddi kompli-
kasyonlara neden olabiliyor.

Artık tedavisi çok daha kolay
Beyin omurilik kaçağına neden olan beyin zarı 

yırtıkları, önceleri kafa tabanının açılması ve yama 
konması şeklinde büyük bir ameliyatla tedavi edili-
yordu. Ancak günümüzde tedavi teknolojinin de iler-

lemesiyle burundan daha kolay ve daha az kompli-
kasyonla gerçekleştirilebiliyor. Alerjik burun akıntısı 
ile karşı karşıya olduğunu düşünerek Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Zehra Ecersoy 
da bu yöntemle sağlığına kavuşan hastalardan.

Geçirdiği travma sonrası burnundan sıvı gelme-
ye başlayan Zehra Ecersoy, ilk başlarda alerjik bir 
durumla karşı karşıya kaldığını düşünüyor. Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurmasıyla ya-
şadığı burun akıntısının sebebinin boyun omurilik 
sıvısı kaçağı olduğu ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Ferhat 
Erişir, sıvı kaçağı iki kez durduğu için Zehra Ecer-
soy’un ameliyatını ertelediklerini ancak, akıntının 
tekrar başlaması üzerine ameliyat kararı alarak has-
tayı sağlığına kavuşturduklarını söylüyor.

Sağlığına kavuşan Zehra Ecersoy ise duygula-
rını “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gördü-
ğüm tedavi ile sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. 
Doktorlarım sayesinde yaşıyorum. Hastanede çok 
iyi bir bakım gördüm. Bugün tüm şikayetlerim sona 
ermiş durumda ve kendimi gayet iyi hissediyorum” 
sözleriyle ifade eti. •İHA
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Bakan Varank: “2022’nin sonunda yerli
otomobilde seri üretime geçeceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, yerli otomobilde 
dünyada rekabetçi olacak önem-
li bir projeyi hayata geçirdiklerini 
belirterek, Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu (TOGG) tarafından 
üretilecek yerli otomobilde çalış-
maların planlandığı şekilde devam 
ettiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, birtakım ziyaret-
ler için Bilecik’e geldi. AK Parti 
İl Başkanlığı ziyaret eden Bakan 
Varank, İl Başkanı Serkan Yıldı-
rım’dan il hakkında bilgi aldı. Daha 
sonra gazetecilerin sorularını ya-
nıtlayan Bakan Varank, "Yerli oto-

motiv ile ilgili şuanda çalışmalar 
planlandığı şekilde devam ediyor. 
Biliyorsunuz biz 2019’un sonunda 
dediğimiz gibi 2022’nin sonunda 
bu araçların seri üretime hazır hale 
gelmesiydi. Bursa’da fabrika inşa-
atı son sürat devam ediyor.

Araçta tedarikçilerin çoğu tes-
pit edilmiş durumda. 2022’nin so-
nunda seri üretim araçları biz gö-
rebileceğiz.

Artık 2023 yılında da normal 
satışlar muhtemelen başlar. Ama 
şu anda hedeflendiği, planlandı-
ğı şekilde her şey devam ediyor. 
İnşallah aracımıza kavuşacağız" 
dedi. •İHA

Mevcut diskin yanına takılan SSD
diskler performansı olumsuz etkiliyor

Oyunda deneyimi artıracak
yeni Excalibur Gaming
aksesuarlar tanıtıldı

Bilgisayar kullanıcıları ta-
rafından hızlı olduğu için sık-
ça tercih edilen SSD diskler, 
mevcut hard disklerin yanına 
takıldığında cihazı yorduğu ve 
performansı olumsuz yönde 
etkilediği kaydedildi.

Son zamanlarda bilgisayar 
kullanıcılarının sıkça taktırdığı 
SSD (Solid State Drive), mev-
cut hard diskle birlikte takıldığın-
da bilgisayarda performans kaybı-
na neden oluyor. Yeni teknoloji ile 
üretilen bilgisayarlarda kurulu bir 
biçimde gelen SSD sürücüler, daha 
eski bilgisayar kullanıcıları tara-
fından mevcut hard diskin yanına 
monte ediliyor.

Mevcut hard diskin yanına ta-
kılan yeni nesil disklerin bilgisa-
yarın performansını etkileyeceği-
ni söyleyen ve Eskişehir’de uzun 
yıllardır bilgisayara tamir, bakımı 
yapan İsmail Demirkapı, bu tarzda 
yapılan işlemeler sonrasında ciha-
zın iki farklı diske veri kaydetmeye 
çalıştığını ve bunun da bilgisayarı 
oldukça yoracağını ifade etti. Bil-
gisayarlarına SSD disk taktırmak 
isteyen kullanıcılara tavsiyelerde 
bulunun tamirci Demirkapı, “Eski 
model bilgisayarlara kendi hard 
disklerinin yanı sıra hızlı olması 
dolayısıyla tercih edilen SSD (Solid 
State Drive) takılmasını önermiyo-
rum. Sebebi ise hem kendi plakalı 
had diski hem de sonrandan DVD 

okuyucusu sökülerek takılan SSD 
adındaki sürücüler bilgisayarı yo-
ruyor. İnsanlar SSD’yi kullanıcılar 
bilgisayarları daha da hızlı çalış-
sın diye taktırıyorlar. Hard disk ve 
SSD aynı bilgisayarda aynı anda 
bulunursa, cihaz verileri iki diske 
de kaydetmeye çalışacak bu da 
bilgisayarı oldukça yoracak bir iş-
lem. SSD sürücü taktırmak isteyen 
kullanıcılara tavsiyem plakalı hard 
diski söküp yerine SSD sürücüsü-
nü takmaları.

Eğer böyle yaparlarsa kullanı-
cılar, enerji kaybının önüne geçme-
nin yanı sıra, kullandıkları cihazın 
hızı artacak ve daha uzun ömürlü 
oluyor. Ben aynı uyarıyı, dükkânı-
ma gelip cihazlarına bu hızlı sü-
rücü hard diskin yanına taktırmak 
isteyenlere de yapıyorum. Bazı 
müşterilimiz kendi disklerini alıp 
sadece montajını yaptırıyorlar. 
Parça ve işçilik dâhil 300 liradan 
başlayan fiyatlarla müşterilerime 
yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye 
konuştu. •İHA

Oyun deneyimini doruklarda ya-
şamak ya da oyunda güce hükmet-
mek, doğru aksesuar kullanımından 
geçiyor. Türkiye’nin teknoloji mar-
kalarından Casper’ın gücüyle des-
teklenen Excalibur da özel tasar-
ladığı yeni gaming aksesuarlarıyla 
hız, tarz ve performansı oyunculara 
sunuyor.

Farklı deneyimleri zirvede ya-
şamak ya da üstün performans ser-
gileyerek oyunun akışında kendi 
gücünü göstermek isteyen oyun-
cuların tek ortak noktasını gaming 
aksesuarlar oluşturuyor. Güç ve 
performans bilgisayarı Excalibur’un 
oyunculara özel tasarladığı yeni 
GK21 Oyuncu Klavyesi, GX21 Oyun-
cu Mouse, GH21 Oyuncu Kulaklığı 
ve GM21-M Oyuncu Mousepad’i de 
bu amaçla hız, tarz ve performansta 
rakiplerinin her zaman önünde ol-
mak isteyen oyuncuları heyecanlan-
dırmaya hazırlanıyor.

Excalibur GK21 ile oyunda 
güce hükmedilecek
Oyunlarda kazananı saliseler 

belirlerken, kazanmak için ihtiyaç 
duyulan hız, konfor ve ergonomik 
yapıya sahip oyuncu klavyesi ise 
Excalibur’da oyuncuları bekliyor. 
Standart mekanik klavyelere her 
alanda meydan okuyarak en hızlı 
ama en hafif tıklamalardan en sert 
tıklamalara kadar optimize edilmiş 
Excalibur GK21’in tepki süresi 5 ms, 
harekete geçme noktası 2.00 mm ve 
dayanıklılığı ise 50 milyon tıklama 
seviyesinde. Suya, toza karşı IP32 
koruma sağlayan, 6 farklı makro 
tuşu ve 18 farklı ışıklandırma modu 
ile “Led per Key” RGB teknolojisine 
sahip GK21 oyuncu klavyesi, üstün 
kalite alüminyum alaşımla güçlen-
dirilmiş, şık ve terletmeyen kauçuk 
materyalden üretiliyor.

Her oyundan galip
çıkartacak mouse
Hangi oyunsever her oyundan 

galip çıkmak istemez ki? Ultra has-
sas, ultra hızlı takip motoru ile her 
oyundan galip çıkartacak olan Ex-
calibur GX21, gerçek 16.000 DPI hız 
veren donanım ile oyunculara ışık 
hızında hareket etmeyi vadediyor. 

Üstün kalite kauçuk ile kaplı GX21, 
şık ve ergonomik tasarıma sahipken 
3 farklı bölgeye yerleştirilmiş ay-
dınlatma teknolojisi ile güçlü RGB 
deneyimi sunuyor. Her tutuş stili-
ne uygun, farklı tuşlar ile işlemleri 
daha hızlı ve kolay yapabilmek için 
7 tuşlu yapıya da sahip olan Exca-
libur GX21 Mouse, Kontrol Merkezi 
uygulamasıyla da RGB aydınlatma, 
makro tuş atama ve DPI ayarlarını 
özelleştirebilmeye olanak tanıyor.

Oyunun içinde olduran
kulaklık: GH21
“Ses kasanlar” burada mı? Daha 

keyifli ve başarılı bir oyun deneyimi 
için 7.1 3D Surround ses deneyimi 
sunan Excalibur GH21 Oyuncu Ku-
laklığı, ses kasarak rakibinin nere-
den geldiğini fark etmek isteyen 
oyuncular için tasarlandı.

Oyuncular 50 mm yapıdaki güç-
lü sürücüler ile kendini oyunun key-
fine bırakabiliyor, tak-çıkar yapıdaki 
mikrofon ve Omnidirectional tekno-
lojiyle de sesini herhangi bir kesinti 
olmadan aynı tonda aktarabiliyor. 
RGB’de son nokta olan Racing tek-
nolojisini de içerisinde barındıran 
GH21, terletmeyen özel deriden ya-
pılan premium kulak süngerlerine, 
premium metalden yapılan kulaklık 
tutucularına sahip. Ayrıca Kontrol 
Merkezi kolaylığı da yine Excalibur 
GH21 Oyuncu Kulaklığı’nda oyuncu-
lara sunuluyor.

Oyuncular için özel tasarlanan 
RGB’li Mousepad
Oyuncular için özel tasarlanmış 

RGB şeridiyle en karanlık ortamda 
10 farklı aydınlatma stiline sadece 
parmak ucuyla geçilebilen Mouse-
pad, Excalibur’da.

Özel taşlamalı üst yüzeyi ile 
hassas Mouse doğruluğunu yansı-
tan Excalibur GM21-M Mousepad, 
UV ışınları ile kaplanmış kayma en-
gelleyici tabana sahipken, orta bo-
yutu ile farenin geniş alanda rahat-
ça kullanılmasını sağlıyor.

Excalibur’un oyunculara özel 
tasarladığı yeni gaming aksesuarla-
rın tamamına https://www.casper.
com.tr/aksesuar linkinden ulaşabi-
lirsiniz. •İHA
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Konya Şehir Tiyatrosu
 “Misafir” oyunuyla sezonu açtı

Kulu’da ‘Yurtdışı Vatandaşlar
Festivali’ düzenlendi

Sanatçı İlknur Şanal da, 21 yıldır 
sanat galericiliği hizmeti verdiğini 
hatırlatarak, “şimdi burada ‘son-
suzluğun sesi’ isimli sanat evini 

açıyoruz ve sonsuzluğun sesi ser-
gisi ile sonsuz şükran köyü’ndeki 
tüm sanatçılarımızla birlikte bu 

sergiyi oluşturduk” diye konuştu.

Sanatçıların köyünde sanat 
evi ve sergisi açıldı

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahal-
lesindeki Sonsuz Şükran Köyü’nde “Sonsuzluğun 
Sesi” Sanatevi ile aynı isimli serginin açılışı ger-
çekleştirildi.

Sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu köyde, 
köy sakinlerinden Galeri Binyıl sanat galerisi sahi-
bi İlknur Şanal’a ait kerpiç ev “Sonsuzluğun Sesi” 
Sanatevi haline dönüştürüldü. Açılışı yapılan sa-
natevinde, Şükran Köyü sakinlerinden sanatçıların 
çalışmaları de sergilendi. Serginin açılışında konu-
şan Sonsuz Şükran Köyü Kurucusu Mehmet Taşdi-
ken, sanatevinde açılışı yapılan serginin herhangi 
bir sergi olmadığının altını çizerken, “Bu Sonsuz 
Şükran Köyü’nün tarihinde de önemli bir çalışma. 
İki tarafı var, birincisi çalışmanın bizatihi kendisi, 
burada yapılan iş, ikincisi de Galeri Binyıl olarak 
İlknur Şanal’ın yapmış olduğu bu etkinlik başlı 

başına özel bir önem atfediyor. Çünkü İstanbul’da 
Galeri Binyıl, tüm ressamlar, heykeltıraşlar, plastik 
sanatlarla ilgili arkadaşlarımız bilirler, önemli ve 
ciddi bir galeridir. Onun burada böyle bir Sonsuz 
Şükran Köyü’nde sergi düzenliyor olması çok an-
lamlı” dedi.

Sanatçı İlknur Şanal da, 21 yıldır sanat galeri-
ciliği hizmeti verdiğini hatırlatarak, “Şimdi burada 
‘Sonsuzluğun Sesi’ isimli sanat evini açıyoruz ve 
sonsuzluğun sesi sergisi ile Sonsuz Şükran Kö-
yü’ndeki tüm sanatçılarımızla birlikte bu sergiyi 
oluşturduk” diye konuştu. Çalışmanın kendileri 
için çok keyifli olduğunu vurgulayan Şanal, “İçi-
mizde, birçoğumuz uluslararası sanatçı. Yurtdışın-
da yaşayanlarımız var, aynı zamanda eğitmenleri-
miz, mimar arkadaşımız, aynı zamanda sanatçılar 
var. Farklı tekniklerde eserler üretiyorlar. Buranın 

özelliği; ben ütopik bir hayal kurdum. Yıl 2010 ve 
biz ilk bu köyün temelini atarken Sonsuz Şükran 
Köyü projesinin kurucusu Mehmet Taşdiken bizi 
davet ettiğinde ilk gördüğümüz bozkır, dümdüz 
olan bir alanda hayal ettim, ‘evlerimiz olacak, 
kerpiç, Anadolu Selçuklu evlerinde yaşayacağız’ 
ve ilk tabii mesleğimden de kaynaklanan bir şey 
evimi çevirebilir miyim, heyecanını duydum. Tam 
11 yıl sonra bunu gerçekleştiriyoruz hep birlikte. 
Anadolu sanatçısı çok fazla yer bulamıyor. Burada 
amacım; hem yaşasınlar, burada kalsınlar, benim-
sesinler, toprak evde soluk alsınlar. Bu Anadolu 
kültürünün içinden beslensinler, ondan sonra he-
yecanlarıyla üreteceklerini burada sergilesinler. 
Tabi hedeflerim çok farklı bugün. Bu hedefe ulaş-
manın keyfini de yaşıyorum. Tabii diğer hayalim 
ise Anadolu’nun en çok gezilen sanat evi olması” 
dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı da İlk-
nur Şanal tarafından kurdele kesilerek yapıldı. 
Sonrasında sanatçılar ve davetliler sergiyi gezdi. 
Sergide, büyük bölümü köy sakinlerinden oluşan 
ressam ve heykeltıraş, fotoğraf sanatçısı İbrahim 
Göksungur, Emrah Ateşli, Hülya Avunduk, Kamer 
Batıoğlu, Sevgi Erdaha, Hicran Fırat, Vedat Berk 
Fırat, Meltem Gikas, Serap Gümüşoğlu, Meral 
Aran Kayısı, Merve Şahin, İlknur Şanal ve Fatoş 
Yalçınkaya’nın çalışmaları yer alıyor. •İHA

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Şehir Tiyatrosu, “Misafir” 
oyunuyla sezonu açtı. Pandemi 
kuralları kapsamında sergilenen 
oyunda Türkiye’den Almanya’ya 
işçi akını durumunun ele alına-
rak önce misafir olarak çağrılan 
insanların daha sonra deformas-
yona uğraması ve uyumsuzluk 
gibi nedenlerle kovulması konu 
ediliyor. Konya’nın kültür ve sa-
nat hayatına katkıda bulunan 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, “Misafir” adlı 
oyunla yeniden izleyicisiyle bu-
luşmanın heyecanını yaşıyor. Bil-
gesu Erenus tarafından kaleme 
alınan ve yönetmenliğini Alpay 
Aksum’un üstlendiği sezonun ilk 
oyunu pandemi tedbirleri ile Sel-
çuklu Kongre Merkezinde (SKM) 
gerçekleştirildi. Akşehir’in ya-
renlik kültürüyle beraber 1960’lı 
yıllarda daha iyi bir yaşam kura-
bilmek amacıyla Türkiye’den Al-
manya’ya işçi akını durumunun 

ele alındığı oyunda, önce misafir 
olarak çağrılan insanların daha 
sonra deformasyona uğraması 
ve uyumsuzluk gibi nedenlerle 
kovulması konu ediliyor. İlk gös-
terimi yapılan oyun 4 ve 25 Ağus-
tos’ta da izleyicilerle buluşacak. 
Oyunun biletleri, Kültür A.Ş. Sa-
tış Ofisi, Şehirler Arası Otobüs 
Terminali Konya Kitapçısı, SKM 
Konya Kitapçısı ve konyasehirti-
yatrosu.com adresinde de online 
olarak temin edilebiliyor.

Konya Şehir Tiyatrosu Ağus-
tos ayı içerisinde “Mavi Kuş” adlı 
oyunla Konyalı sanatseverlerle 
buluşmaya devam edecek. Öz-
gür Kaymak tarafından oyunlaş-
tırılan, yönetmenliğini Mustafa 
Uzman’ın yaptığı sezonun ikinci 
oyununda; tren istasyonuna git-
mek üzere kasabanın tek otobü-
sü ’Mavi Kuş’ta yolları kesişen 
toplumun farklı kesimlerinden 
yolcuların sürprizlerle dolu tuhaf 
yol hikayesi anlatılıyor. •İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde bu yıl ilki 
düzenlenen Yurtdışı Vatandaşlar Fes-
tivali’ne gurbetçiler ilgi gösterdi.

Yaz aylarında İsveç başta olmak 
üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden 
50-60 bin civarında gurbetçinin geldi-
ği Kulu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB), Kulu Belediyesi 
ve Kaymakamlık iş birliğinde Kulu 
Yurtdışı Vatandaşlar Festivali düzen-
lendi. Kulu Stadyumu’ndaki festival 
yoğun ilgi gördü. Kulu Belediye Baş-
kanı Murat Ünver ve YTB Başkanı Ab-
dullah Eren’in de katıldığı festivalde 
çocuklara yönelik Rafadan Tayfa çizgi 
filmi canlandırıldı ve Kültür Bakanlığı 
Halk Müziği Orkestrası konser verdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Ku-
lu’da çok fazla gurbetçi ailenin oldu-
ğunu belirterek, bu etkinlikleri her yıl 
devam ettireceklerini kaydetti. Eren, 
“Cumhurbaşkanımızın bize bir tali-
matı var; ‘Nerede bir vatandaşımız 
varsa orada olacaksınız, nereli bir 

Türk varsa orada olacaksınız’ diye. 
Bizler genelde yurt dışında faaliyet 
gösteren bir kurumuz. Ama baktık 
Kulu’da çok fazla vatandaşımız var. 
Buraya da gelmeye, burada da ol-
maya karar verdik. O yüzden sizlerle 
beraberiz. Konya’ya hoş geldiniz, Ku-
lu’ya hoş geldiniz. Ana vatanımıza, 
sılamıza hoş geldiniz. Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımız için husu-
sen söylüyorum, bizler sizlerin yurt 
dışında çektiği zorlukları çok yakinen 
biliyoruz. Yaşadığınız ülkelerde uygu-
lanan ayrımcılığı çok yakinen biliyo-
ruz. Sizlerin bu ülkelere ne kadar zor 
şartlarda tutunmaya çalıştığını çok 
yakinen biliyoruz. YTB’yi Türkiye’de 
sizlerin bir kurumu olarak düşünün, 
öyle telakki edin” dedi.

Programa YTB Başkan Yardımcısı 
Abdulhadi Turus, İsveç İslam Fede-
rasyonu Başkanı Tahir Akan, belediye 
meclis üyeleri, Kululu gurbetçiler ve 
çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte 
katıldı. •İHA
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Konya Emniyetinden 
çocuklara

eğlenceli eğitim

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları 

Alakova Kurs Merkezi ve Mefruşat 
Atölyesi’ni ziyaret ederek, İŞ-

KUR ortaklığı ile bebek ve çocuk 
tekstili konusunda üretim yapan 

kursiyerle buluştu.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından 
7-14 yaş grubu arasındaki çocuklara trafik 

kuralları ve emniyet kemerinin önemi 
simülasyon aracıyla anlatıldı.

Başkan Altay KOMEK’te üretim
yapan kursiyerlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları (KOMEK) Alakova Kurs Merke-
zi ve Mefruşat Atölyesi’ni ziyaret ederek, İş-Kur or-
taklığı ile bebek ve çocuk tekstili konusunda üre-
tim yapan kursiyerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-

rahim Altay, KOMEK Alakova Kurs Merkezi ve 
Mefruşat Atölyesi’ni ziyaret etti. Atölyede çanta 
üretimi yapan kursiyerlerle bir araya gelen Başkan 
Altay, üreterek ekonomiye katkıda bulunan hanım-
lara kolaylıklar diledi. İş-Kur desteğiyle hayata ge-
çirdikleri projeyle ev hanımlarının KOMEK bünye-
sinde istihdam edildiğini ifade eden Başkan Altay, 

“Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta daha fazla 
yer alabilmesi ve ev ekonomilerine katkıda bulun-
maları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Bu manada KOMEK ve ASEM’lerimizde hanım kar-
deşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye dönük 
önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, kurs merkezlerinde eğitimleri-
ni tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlı-
ğı onaylı sertifika verildiğini de söyledi. Özellikle 
bebek ve çocuk tekstili konusunda üretim yapılan 
KOMEK Alakova Mefruşat Atölyesi’nde; bebek 
nevresimleri, çocuk oyun çadırları, bebek oyun 
minderleri gibi birçok farklı kategoride üretim ya-
pılıyor. Ayrıca; tulum, önlük, bone-kolluk, nevresim 
takımları, masa-sandalye, bebek ve çocuk teks-
til ürünleri üzerine ihtisaslaşan KOMEK Alakova 
Mefruşat Atölyesi’nde, atık malzeme ve ham bez 
çanta üretimleri, özel tasarım çantalar ile giyim ve 
diğer tekstil üretimleri de gerçekleştiriliyor. •İHA

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş grubu çocuklara trafik 
kuralları ile ilgili eğitim verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik 
güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ama-
cıyla Dutlukır Koruluğu Millet Bahçesinde 7-14 yaş 
grubu çocuklara eğitim verdi. Eğitimde çocuklar, em-
niyet kemerinin doğru kullanımı ve önemi, yayaların 
uyması gereken kurallar ve güvenli bisiklet kullanımı 
konularında bilgilendirildi. Çocuklara emniyet keme-
rinin önemi simülasyon aracı ile uygulamalı olarak da 
anlatıldı. Çocuklar, 360 derece dönebilen araçta, em-
niyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve hayat 
kurtardığını ters dönen araçta öğrendi. •İHA

Belediye başkanlarının eşleri
Karatay lavanta bahçesini gezdi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 
(TDBB) programı için Konya’da bulunan yerli 
ve yabancı belediye başkanlarının eşleri, Ka-
ratay Lavanta Bahçeleri’ni ziyaret etti. Bahçe 
içerisinde oluşturulan alanları gezen ve bol 
bol fotoğraf çektiren misafirler, lavanta bah-
çesine hayran kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi 
ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 
yönetim kurulu toplantısı için olarak Konya’ya 
gelen belediye başkanlarının eşleri, Karatay 
Lavanta Bahçesi’ni ziyaret etti. Karatay Bele-
diyesi tarafından Saracoğlu Mahallesi’ndeki 
90 bin metrekarelik alanda 90 binin üzerin-
de lavanta fidesinin dikilmesiyle oluşturulan 
Lavanta Bahçesi’ni gezen belediye başkanla-
rının eşleri, Karatay Lavanta Bahçesi’ne hay-
ran kaldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’nın eşi Şerife Kılca’nın misafirlere eşlik 
ettiği ziyarette belediye başkanlarının eşleri, 
eşsiz kokusu ve görsel güzelliğiyle Konya’nın 
yeni çekim merkezi olan Lavanta Bahçesi’nde 
bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner’in eşi Melahat Aydıner, “Lavan-
ta kokusuyla, rengiyle ve daha birçok özelli-
ğiyle özel bir bitki. Karatay Lavanta Bahçele-

ri’ni hep birlikte ziyaret ettik ve çok beğendik. 
Vatandaşa yönelik güzel bir hizmet, emekleri 
dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’nın çok güzel bir şehir olduğuna 
vurgu yapan Bosna-Hersek Novi Grad Sara-
jevo Belediye Başkanı Semir Efendiç’in eşi 
Aida Efendiç ise, “Konya, zaten eşsiz ve çok 
özel bir şehir. Hazreti Mevlana’nın şehri olma-
sı dolayısıyla da maneviyatı yüksek bir yer. 
Daha önce de Konya’ya gelmiştim bu ikinci 
gelişim ve buraya hayran kaldım. Karatay La-
vanta Bahçesi de her şeyiyle her yönüyle çok 
güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” ifadesini kullandı.

Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mus-
tafa Güler’in eşi Birsen Güler de, Karatay La-
vanta Bahçesi’ni çok beğendiklerini ifade etti. 
Ziyaret sırasında kendilerine ikram edilen 
Lavantalı dondurma ve gazozu çok beğen-
diklerini ifade eden Güler, “Karatay Lavanta 
Bahçesi’ne hayran kaldık. Çok güzel olmuş. 
Lavanta çok faydalı bir bitki buraya gelmiş-
ken lavantalı dondurma ve gazoz da ikram 
edildi bizlere. İlk kez yedim ve çok beğendim 
tadını. Emeği geçen belediye başkanımıza te-
şekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. •İHA
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TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stad-
yumlara giriş şartlarını belirledi. Buna 
göre seyircilerin stadyumlara alınması 
için gereken uygulamalar belli oldu. Buna 
göre seyircilerin stadyumlara alınması 
için gereken uygulamalar aşağıdaki gibi:

Süper Lig ve TFF 1. Lig için
Seyircilerin Stadyumlara Girişi:
1. Seyircilerin stadyumlara girişleri, 

HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig 
üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bi-
let alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine 
Passolig’in ulaşmasına onam vermesi 
gerekmektedir.

2. HES uygulaması ile Covid-19 aşı-
ları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği 
seyirciler stadyuma girebilirler.*

3. Aşı olmamış ve Covid-19 geçirme-
miş seyircilerin müsabaka gününden 48 
saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.

4. Covid-19 geçirmiş ancak müsaba-
ka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini 
tamamlamamış seyirciler HES onayı ile 
stadyuma girebilirler.**

5. Seyircilere yönelik HES uygulama 
sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig 
için Passolig ile yapılacaktır.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için
Seyircilerin Stadyumlara Girişi:
1. Seyircilerin stadyumlara girişleri 

Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar 
dahilinde ev sahibi kulübün sorumlulu-
ğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.

* Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarih-
lerini takip eden 14 günden sonra başla-
mak üzere 180 gün süre ile herhangi bir 
teste ihtiyaçları yoktur.

** Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 
gün süre ile test yaptırmalarına gerek 
yoktur. •SPOR SERVİSİ

www.konyatabela.com.tr | 0332 409 83 40

Siz koltuğunuzda oturun,
BİZ ÇÖZÜM ÜRETELİM

M’Poku ve Endri Çekiçi Konyaspor’da
Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı açıklandı

İkinci etap kampı için Erzurum’da 
bulunan Konyaspor, sabah saatlerinde 
gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı 

ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, anlaşmaya vardığı Demokratik Kongolu kanat 
oyuncusu Paul-Jose M’Poku’ ile Arnavutluk Milli Takım 
oyuncusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına
Erzurum’da devam ediyor

Yüksek İrtifa Kamp Mer-
kezi’nde Teknik Direktör İlhan 
Palut yönetiminde yapılan ant-
renmana tedavisine devam 
edilen Farouk Miya katılmadı. 
Alper Uludağ, Musa Çağıran, 
Artem Kravets, Serdar Gür-
ler antrenmanın ilk bölümün-

de takımla birlikte çalıştıktan 
sonra ayrı olarak hazırlıkları-
nı sürdürdü. Koşu ve ısınma 
hareketleri ile başlayan ant-
renman, 5’e 2 ile devam etti. 
Oyuncular, günün ilk antren-
manını turnuva maçları ile ta-
mamladı. •İHA

Orta saha ve sol kanatta forma giyen 
Endri Çekiçi, geçtiğimiz sezon Ankara-
gücü’nde 31 maçta 2 gol, 2 asistle oyna-
dı. 

Profesyonel kariyerinde 179 müsaba-
kaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol 
kaydeden Endri Çekiçi, Konyaspor’da 23 
numaralı formayı giyecek.

Bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıl-
lık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki 
M'Poku, daha önce Tottenham, Cagliari, 

Standard Liege, Verona, Panathinaikos 
gibi takımlarda forma giydi. Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti Milli Takımıyla 10 
kez sahaya çıkan Paul Jose M'Poku, 6 gol 
kaydetti.

Kariyerinde 359 maçta forma giyen, 
55 asist yapan M'Poku, bu müsabakalar-
da toplamda 63 gol kaydetti.

Paul Jose M'Poku, Konyaspor’da 40 
numaralı formayı giyecek.

•SPOR SERVİSİ

 Ligde ilk 3 haftanın progra-
mı şöyle:
1. Hafta

13 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Çaykur Ri-

zespor (Vodafone Park)
14 Ağustos Cumartesi:

19.15 Vavacars Fatih
Karagümrük-Gaziantep

(Atatürk Olimpiyat)
21.45 Altay-Kayserispor (Bor-

nova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Atakaş Hatayspor-Ka-
sımpaşa (Stat açıklanmadı)

15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-A-
lanyaspor (Başakşehir Fatih 

Terim)
21.45 Fraport TAV Antal-
yaspor-Göztepe (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-Fe-
nerbahçe (Stat açıklanmadı)

16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Sivasspor-İttifak Hol-

ding Konyaspor (Bahçeşehir 
Koleji Sivas 4 Eylül)

19.15 Yeni Malatyaspor-Trab-
zonspor (Yeni Malatya)

21.45 Giresunspor-Galatasa-
ray (Çotanak Spor Kompleksi)

2. Hafta
20 Ağustos Cuma:

20.30 Kayserispor-Adana De-
mirspor (Büyükşehir Beledi-

yesi Kadir Has)
21 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Gire-

sunspor (Stat açıklanmadı)
19.15 Çaykur Rizespor-Va-
vacars Fatih Karagümrük 

(Çaykur Didi)
21.45 Alanyaspor-Altay (Bah-

çeşehir Okulları)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş 

(Kalyon)

22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Kon-

yaspor-Medipol Başakşehir 
(Medaş Konya Büyükşehir)
21.45 Göztepe-Yeni Malat-

yaspor (Gürsel Aksel)
21.45 Fenerbahçe-Fraport 

TAV Antalyaspor (Stat açık-
lanmadı)

23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Sivasspor 

(Medical Park)
21.45 Galatasaray-Atakaş 

Hatayspor (Stat açıklanmadı)
3. Hafta

27 Ağustos Cuma:
20.30 Fraport-TAV Antal-
yaspor-Çaykur Rizespor 

(Antalya)
20.30 Adana Demirspor-

İttifak Holding Konyaspor
(Stat açıklanmadı)

28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yeni Malatyaspor-Gazi-

antep (Yeni Malatya)
19.15 Medipol Başakşe-

hir-Kayserispor
(Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Atakaş Hatayspor-

Alanyaspor
(Stat açıklanmadı)

21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih 
Karagümrük (Vodafone Park)

29 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Göztepe 

(Bahçeşehir Koleji
Sivas 4 Eylül)

19.15 Kasımpaşa-Galatasa-
ray (Stat açıklanmadı)

21.45Giresunspor-Trab-
zonspor (Çotanak Spor

Kompleksi)
21.45 Altay-Fenerbahçe (Bor-

nova Aziz Kocaoğlu)
•SPOR SERVİSİ

Seyircilerin stadyumlara giriş şartları açıklandı


