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15 TEMMUZ DEMOKRASi VE MiLLi
BiRLiK GUNU’NDE KONYA TEK SES!

Türkiye’nin bağımsızlığını hedef alan Fetullahçı Terör Örgütünün hain
15 Temmuz darbe girişiminin 5. Yıldönümünde Konya tek ses oldu.
Konya Valisi Vahdettin Özkan:
"Türk milleti, tarih boyunca birçok
badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde
büyük zaferler kazanmıştır
Cumhurbaşkanımız
Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin özverisiyle,
15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışması karşısında da unutulmaz
bir destan yazılmıştır. Bu duygu
ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla
anıyorum" dedi.
Başkan Altay “15 Temmuz darbeye
karşı destansı mücadelenin adıdır”
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin her döneminde zulme başkaldıran, hürriyeti uğruna canından
geçen aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi “Ya hürriyet ya şahadet” parolası ile meydanlarda
cansiperane bir mücadele verdiğini belirterek,
“15 Temmuz darbeye karşı verilen destansı mücadelenin adıdır” dedi.
Başkan Angı: “15 Temmuz gecesi
Türkiye’nin darbeler tarihi bir daha
açılmamak üzere kapanmıştır”
Başkan Hasan Angı, “15
Temmuz, demokrasi tarihimizin
en önemli dönüm noktalarından
olan, birlik ve beraberliğimizi
perçinleyerek devletimizin bütünlüğüne karşı kasteden hainlere karşı milletimizin büyük bir
zafer kazandığı günün adıdır” dedi.
Başkan Kavuş: “15 Temmuz, aziz
milletimizin istiklali uğruna bu
topraklara vurduğu son mühürdür”
Kavuş; “Allah’ın yardımı, milletimizin feraseti ve cesaretiyle
başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına
ve Türk milletine başsağlığı diliyor, verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen kardeşlerime de Cenab-ı Hak’tan sağlık,
afiyet ve güzel bir ömür temenni ediyorum. Allah
bu aziz millete bir daha böylesi acı ve karanlık
geceler yaşatmasın” dedi.
Başkan Kılca: 15 Temmuz inancın,
cesaretin ve zaferin adıdır

Başkan Hasan Kılca, “15 Temmuz akşamı destan yazan ve ihaneti önlemek için göğsünü siper
eden gazilerimize, tüm milletimize de bir kez daha şükranlarımı
sunuyorum” dedi
Başkan Pekyatırmacı;
'Kahraman milletimizin yazdığı destanlar
kelimelerle anlatılamaz'
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Milletimizin
yazdığı her kahramanlık destanı tarihe derin izler düşmüştür”
diyen Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı Türk milletinin vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yaptı.
Bu mücadelenin ve zaferin sahibi Türk milletidir,
milletimizin tüm fertleridir.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk:
15 Temmuz'u Unutmayacağız,
Unutturmayacağız
Konuk; “Sokaklara meydanlara dökülen, tankın, tüfeğin karşısına dikilip meydanı boş bırakmayan demokrasi aşığı milyonlar
ile birlikte millet iradesine kast
eden zorbaları alt etti. Kahramanlıklarıyla demokrasimizi muhafaza etmemizi
sağlayan şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha
rahmetle ve minnetle yad ediyorum, Rabbim onlardan razı olsun" dedi.
Müsiad Konya Şube Başkanı Kağnıcı:
“15 Temmuz darbe girişimini ilk tank
sesinin duyulduğu andan itibaren
güçlü bir öfkeyle kınıyoruz"
M. Hilmi Kağnıcı, “15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı
sunuyorum. Milletimizin yazmış
olduğu destanın yıl dönümünde
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü tebrik ediyorum” ifadelerini
kullandı.
KTB Başkanı Çevik: “15 Temmuz bir milattır”
Çevik, “FETÖ’nün hain saldırısına korkusuzca
direnen, destan yazan aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet
diliyorum. O zulmet dolu gecede fedakarca, kahramanca, ardını önünü
düşünmeden işgalcilerin karşısına
dikilen gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk:
“Asım’ın nesli diyordum ya
nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek!”
#15Temmuz Destanı’nın 5. yıl
dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.
Başkan Oprukçu: “15 Temmuz bir
bağımsızlık destanıdır"
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu “Aziz milletimizin
vatanı uğruna ellerinde hiçbir şey
olmadan tankın, topun, silahın
önünde durması ile bir zafer gecesine, demokrasi şölenine dönüşen
bir gece olarak tarihteki yerini almıştır” dedi.
Konya Esnaf Ve Sanatkarlar
Odaları Birliği tarafından esnafa
5 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı
KONESOB Başkanı Muharrem Karacak, “15
Temmuz’da devletimize ve demokrasimize karşı
yapılan hain darbe girişimi karşısında milli irademize sahip çıkıp Şehadet Şerbetini içen tüm
Şehitlerimizi saygı ile anarken, gazilerimizi de
minnet duygularımızla selamlıyorum” dedi.

Konya’da 15 Temmuz etkinliklerinde
şehitler dualarla yad edildi
Konya protokolü şehitlerin mezarlarını tek tek
ziyaret ederek çiçek bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Öge, şehitler için
dua etti. Bazı şehit aileleri de şehitlerini yalnız bırakmayıp kabirleri başına gelerek dua etti. Konya
Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindeki protokol
üyeleri şehit aileleri ile sohbet etti. Şehitliği ziyarete gelen 3 yaşındaki şehit kızı Mina babasının
mezarına çiçek bıraktı. •HABER MERKEZİ
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Konya’daki Büyükşen
çifti cinayetinde 24 gözaltı

Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil
Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden
Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak
görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri
(JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.
Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat
23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çiftin kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde
oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli
bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla
Büyükşen’i tüfekle vurularak öldürüldü. Başına
dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü
numarası yaparak kurtuldu.
Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor
Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada bir sonucu ulaşılamazken, cinayete kurban
giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin doktor
olan oğulları Uğur Büyükşen’in görevinden istifa
ederek anne ve babasının katillerinin bulunması
için ulusal yayın yapan televizyon programına çıkarak yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için
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Jandarma Genel Komutanlığınca özel
olarak görevlendirilen jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri görevlendirildi. JASAT ekipleri ve Konya
İl Jandarma Komutanlığı tarafından
Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin çok sayıdaki adrese şafak
vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarında
da arama yapıldı. Konya İl Jandarma
Komutanlığına götürülen şüphelilerin
sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Konya Cumhuriyet
Başsavcılığından açıklama
Konya’da yaklaşık 3 yıl önce işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti
soruşturmasına yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama
yapıldı. Açıklamada, "3 Eylül 2018 tarihinde Konya
ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen’in öldürülmesi olayı ile
ilgili yapılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet
Başsavcılığımızın talimatı ile 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi
olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanmıştır.

İkamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam
ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu,
kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. •İHA

Yazır karakol binası yükseliyor
Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan Yazır Karakol Binası’nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Mahallenin önemli bir eksiğini tamamlayacak olan karakol binasının
ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan Yazır
Karakol Binası’nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Mahallenin önemli bir eksiğini tamamlayacak olan karakol binasının ekim ayı içerisinde
tamamlanması planlanıyor.
Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaçla-
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rı doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni
hizmet binaları kazandırmaya devam ediyor. Bu
kapsamda ilçenin yoğun nüfuslu mahallerinden
olan Yazır’a yapılacak olan karakol binasında inşaat çalışmaları devam ediyor. Bodrum, zemin
ve üzerinde iki kattan oluşan Yazır Karakol Binası tamamlandığında içerisinde 4 adet nezarethane, teknik alanlar, bürolar, toplantı odası,
mutfak, çok amaçlı salon, yemek salonu, çalışma odası, aktivite ve kondisyon odası, soyunma
odası ve duşlar yer alacak. Ekim ayında açılması
planlanan merkez 5 milyon 900 bin TL’ye mal
olacak.
"Selçuklu’ya yakışır bir
karakol binası inşa ediyoruz"

JASAT’tan yasa dışı kenevir
ekenlere operasyon
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Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarmanın yasa dışı kenevir ekenlere yönelik yaptığı operasyonda 400 gram kubar esrar ile 34 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli JASAT Tim Komutanlığı
ve Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Alhan Mahallesinde ikamet eden A.K. (53)
isimli şahsın evinin bahçesinde bulunan arazi içerisinde
uyuşturucu madde bulundurduğu ve yasadışı ekim yaptığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan
ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Evde ve bahçede yapılan aramada yaklaşık 400 gram kubar esrar ve
34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli
Ö.B. (56) ve Y.K. (29) gözaltına alındı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından şüpheliler,
adliyeye sevk edildi. •İHA

Selçuklu’nun gelişerek büyüdüğünü buna
bağlı olarak mahalle ihtiyaçlarının da arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, "Konya Valimizin öncülüğünde
Emniyet Müdürlüğümüz ile protokolünü imzaladığımız Yazır Karakol Binasının yapımını sürdürüyoruz. 2 bin metrekarelik inşaat alanıyla çok
güzel bir hizmet binasını Yazır Mahallemize kazandıracağız. Merkez tamamlandığında emniyet
teşkilatımızın vatandaşlarımıza güzel bir ortamda hizmet sunmasına katkı sağlayacak. İnşallah
Ekim ayı içinde tamamlayıp hemşehrilerimize
hizmet vermesini hedefliyoruz. Yatırımımızın ilçemize, emniyet camiamıza ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu. •İHA

Ucuz
diye aldığı
külçe
altın sahte
çıktı
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın ucuz
diye 10 bin liraya aldığı külçe altın sahte çıktı.
Olay, 17 Haziran Perşembe günü Ereğli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında alışveriş yapan ismi açıklanmayan bir vatandaşın yanına
gelen biri kadın 2 kişi, ellerinde külçe altın olduğunu söyleyerek alması durumunda ucuza vereceklerini söyledi. Şüpheliler 22 bin lira değerinde olduğunu
söyledikleri külçe altını 10 bin lira karşılığında satmak
istedi. Şüphelilerin ikna ettiği vatandaş, 10 bin lira
karşılığında külçe altını aldı. Daha sonra kuyumcuya
giderek altının sahte olduğunu fark etti ve durumu
polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri şahısların
yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma
sonucunda polis, tespit ettiği şüphelilerin Mersin istikametine gittiklerini belirledi. Ereğli İlçe Emniyet
Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanması için
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi. •İHA
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Eşinin kaynar suyla yaktığı
Rukiye A: “Ölmek istemiyorum”
www.konyagazetesi.com.tr

Konya’da kendisini ve bir buçuk yaşındaki çocuğu kocası tarafından
sıcak su ile yakılan Rukiye A., Kocasının 3 yıl 9 ay ceza almasına tepki
göstererek, “ölmek istemiyorum. Kızım için hayatta kalmak istiyorum,
hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.

Konya’da kendisi ve bir buçuk yaşındaki çocuğu kocası tarafından sıcak su ile yakılan Rukiye
A., kocasının 3 yıl 9 ay ceza almasına tepki göstererek, “Ben orada ölebilirdim. Acılarım ağrılarım
geçmeden o birkaç aya belki de dışarıda olacak.
Belki de yarım bıraktığını devam ettirecek ve beni
öldürecek. Ben kızımın annesiz kalmasından korkuyorum. Benim kızım annesiz büyüsün istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kızım için hayatta
kalmak istiyorum, hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.
Olay, 9 Ocak’ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Rukiye A. (23) 6 yıldır evli olduğu eşini kahvaltı yapmak için uyandırması üzerine tartışma
çıktı. Tartışmanın ardından Ali A. (28) eşinin ar-

kasından gelerek sırtına sıcak su döktü. Sıçrayan
sıcak su kızlarının ayağına da sıçrayarak yandı.
Komşularından yardım isteyerek hastaneye kaldırılan Rukiye A. tedavi altına alındı. Olayın ardından Rukiye A.’nın şikayetçi olması üzerine Ali A.
gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Yapılan
itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Ali A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından sıcak suyun ’silah’ olarak değerlendirilmesi üzerine
eşini yaraladığı gerekçesiyle Ali A.’nın 1 yıldan 4,5
yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla
kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada mahkeme Ali A.’yı
’Silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama’
suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı ardından
iyi hal indirimi vererek 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Ali A.’ya kızına karşı ’taksirle yaralama’ suçundan
ise bin 500 lira ceza verdi.
Mahkemenin ardından karara tepki gösteren
Rukiye A., “Olay, 9 Ocak’ta sabah eşimi kahvaltıya uyandırdığımda yaşandı. Geceden uykusuz
olduğunu ve uyumak istediğini söyledi. Ben de
uykusuz olduğumu söyledim. Aile kahvaltısı yapalım istedim sonra da uyumak istediğini söyleyince
tamam dedim. Sonra çocuğumla birlikte kahvaltı
yapıyorduk yer sofrasında. Yer sofrasını hazırlamamı o istemişti zaten. Sonra biz kahvaltı yaparken
geldi arkamdan sıcak su döktü ve hakaretlerde
bulundu. Sonra elimden telefonumu aldı beni banyoya sürükledi.

Evden çıkmama asla izin vermedi. Ambulans,
polisleri ve ailemi aramak istedim ama hiçbir şekilde izin vermedi. Daha sonra ikinci denemede
komşuma sığındım. Sonra ambulans beklemeden
kızını da sormadan kapıyı kilitleyip bırakıp gitti”
dedi.
“Ölmek istemiyorum”
Dava sürecinde de Ali A.’nın birbirinden farklı
ifadeler verdiğini anlatan Rukiye A., “Başka muhabbetlere girdi. Ben böyle bir karar olacağını kesinlikle beklemiyordum, çok daha iyi bir karar bekliyordum. Kendime ait çocuğumla birlikte huzurlu
bir yuva kurmaya çalışıyorum ben. Şu an bu karardan sonra benim düzenim tamamen altüst oldu.
Tekrardan evimi taşımaya başladım. Şu an evimi
taşımakla uğraşıyorum. Güvende değiliz korkuyoruz, sokağa çıkamıyoruz sokağa çıktığımızda arkamızdan birisi mi gelecek takip mi ediyorlar zarar
verecekler diye korkuyorum, sürekli korkarak yaşıyorum. Benim daha izlerim ve acılarım geçmedi,
tedavilerim hala devam ediyor. Ben bu sıcak havalarda hala ensemi ve sırtımı kapatmak zorundayım güneş görmemesi için. Ben orada ölebilirdim.
Acılarım ağrılarım geçmeden o birkaç aya belki de
dışarıda olacak. Belki de yarım bıraktığını devam
ettirecek ve beni öldürecek. Ben kızımın annesiz
kalmasından korkuyorum. Benim kızım annesiz
büyüsün istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kızım
için hayatta kalmak istiyorum, hak ettiği cezayı almasını istiyorum” diye konuştu. •İHA

TAZİYE
Değerli büyüğümüz,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Konya İl Müdürü Tuncay Karabulut’un
kıymetli annesi

Münire Karabulut’un
vefatını üzüntü ile öğrendik.
Merhumeye Allahtan rahmet, kederli
ailesine başsağlığı dileriz.
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Konya Şeker’den 57 milyon
210 bin TL’lik nakit avans desteği
Konya Şeker, bahar aylarında gübre, tohum, ilaç gibi ayni ve Ramazan
Bayramı öncesi verdiği nakdi destekler ile 1 ay önce verdiği 27,9 milyon
TL mazot avansından sonra şimdi de 57 milyon 210 bin TL’lik nakit
avansı Kurban Bayramından 10 gün önce üreticilerin hesabına aktardı.
Bir yandan pandemi sürecinde yaşanan zorluklar ve belirsizlikleri aşmaya, bir yandan da bu yıl
yaşanan kuraklık ve düzensiz yağışların tarladaki
ürüne daha az zarar vermesi için yoğun bir gayret
gösteren, üreticiyi bu süreçlerin hiçbirinde yalnız
bırakmayan Konya Şeker, Kurban Bayramı öncesi de
üreticiyi desteksiz bırakmadı. Bayram öncesi nakit
avans desteği ile ilgili bir açıklama yapan Konya Şeker yetkilileri avansın üreticilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Ödenecek avansla Konya Şeker, bir taraftan üreticinin gönlünce bir bayram geçirmesi için
üzerine düşeni yaparken, üreticinin çapa ve sulama
masrafları için destek verirken, öte yandan piyasaya
çıkacak nakit para aynı zamanda Konya’nın dört bir
yanında çarşının, pazarın da hareketlenmesine vesile olacak.
Konya Şeker yetkililerinin yaptığı nakit avans
ödemesi ile ilgili değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK
Genel Başkanı Recep Konuk, pandemi ile mücadelede belli bir mesafenin alındığını, aşılamada yakalanan başarı ile de hayatın kısmende olsa normalleştiği bir süreçte olduklarını söyledi. Kısa sürede hem
ülkenin hem bütün dünyanın salgından kurtulacağını ümit ettiklerini belirten Başkan Recep Konuk,
“Ekonomide, ticarette tekrar canlılık yaşanacak.
Umudumuz bu yönde. Ama her şey normalleştikten
sonra unutmamamız gereken hususlar var. Birincisi
küreselleşmiş bir dünyada nasıl fırsatlar değerlendirebilenler için dalga dalga yayılıyorsa, sıkıntılar
ondan da hızlı yayılıyor. Bugün inşallah üstesinden
geleceğimiz sıkıntıların başka şekilde karşımıza çıkmayacağının garantisi yok ve biz bu süreçte şunu
öğrendik; dünya küresel ama zorluklarla mücadele milli bir mesele. O nedenle sağlıkta güvenlikte,
özellikle de gıda da kendi kendine yetebilmek hayati önemdedir. Yaşadık gördük, sağlık sisteminin
yetersiz olduğu ülkelerde bırakın tedaviyi hastalar
tecrit dönemleri yaşadı. Yine yaşadık gördük, sağlık
malzemeleri, dezenfektan gibi salgınla mücadelede
kilit ürünler için ülkeler korsanlık yaptı, uluslararası
ticaret kurallarını rafa kaldırdı. Keza yaşadık gördük,

salgın başlayınca ilk insanların aklına gıda stoklamak geldi, ilk boşalan market rafları gıda reyonları
oldu. Üretici ülkelerin birçoğu tarım ürünleri ihracatını yasakladı ya da sınırlandırdı. Tarım ürünlerinin
fiyatları tüm dünyada görülmemiş seviyelere çıktı. O
nedenle feraha çıktığımızda yaşananları unutmayacağız ki, bir daha karşımıza çıktığında aynı sıkıntıları
yaşamayalım. İkinci unutmamamız gereken husus,
dünyada çoğu ülke bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da yetersiz besleme ile mücadele etti. Ülkemizin pandeminin zorluklarının üstüne
gıda sıkıntısı çekmeden bu süreci atlatmasını sağlayan ise salgına rağmen çifti çubuğu ihmal etmeyen,
işine dört elle sarılan Türk çiftçisidir. Gelecekte de
karşımıza çıkabilecek ve dünyada ticareti etkileyebilecek savaş, salgın, gerginlik her türlü küresel
çarkların dönmesini engelleyecek krizlerde gıda güvenliğimizin teminatı yine Türk çiftçisidir ve Türk
çiftçisinin ülkemiz için gıdada daha güçlü bir tahkimat yapması için yapmamız gereken tek şey dille
bolca takdir edilen üreticiyi elle de desteklemektir.
Yani övmek, teşekkür etmek bir erdemdir ancak hiçbir güzel söz üreticinin finans sorununa çare bulacak çözümler üretmenin ve girdilere uygun şartlarda
erişmesini sağlayacak adımları atmanın, kuraklıkla
boğuşurken tarlasına su akıtmanın, ürettiği ürünü
ederinden satacağı pazarlama organizasyonlarını
kurmanın yerini tutamaz” dedi.
"Yıllardır hiçbir bayramda
kenara çekilmedik"
Kurumların da insanlar gibi karakteri olduğunu,
insanların karakterinin insanlarla ilişkilerinden, kurumların karakterinin yaklaşımlarından, duruşlarından belli olduğunu kaydeden Recep Konuk, “Nasıl
gündelik hayatta bir yaraya merhem olmayan insanlar olduğu gibi halden anlayan insanlar varsa, iş
dünyasında da ekonomide de bilançolarından başka
şeyi gözü görmeyen ticaretlerinden başka kaygıları
olmayan şirketler olabileceği gibi halden anlayan,
hayatın içinde, bilançolarındaki başarıları kadar iş
yaptığı insanların hayatını kolaylaştırdıkları ölçüde
kendini başarılı sayan kurumlar da olur. Hatta bazı

kurumların yani Konya Şeker gibi şirketlerin ise yatırımlarının, ticaretlerinin gayesi bizatihi temsil ettiği insanların hayatını kolaylaştırmak, onların işini
büyütmektir. Konya Şeker ve onun gibi kurumlar
için hiçbir ticari başarı insanların hayatına pozitif
manada dokunmanın yerini tutmaz. Malum önümüz
Kurban Bayramı. Bayramda üreticiler de her meslekten, her işten vatandaşımız gibi akrabasına, eşine,
dostuna gönlünce ikramda bulunmak, çocuklarını,
ailesini sevindirmek ister. Yani bu gönlünce olmasa
bile yeterince harcama yapabilecek bir bütçe gerektirir. İçinden geçtiğimiz günler üreticinin gelirinin ya
olmadığı ya cüzi miktarda olduğu günler. Çünkü, tarladaki birkaç ürün hariç henüz hasadın yapılmadığı,
yapılsa, satılsa bile üreticinin henüz parasını alamadığı günler. Öte yandan birçok ürün için hala üretici
masraf yapmaya devam ediyor. Çapaydı, sulamaydı,
ilaçtı, gübreydi, elektrikti, mazottu hepsi gider demek. Bu giderleri yani hem tarladaki masrafları hem
bayram harcamalarını kendi imkanlarıyla karşılayabilecek üreticilerimiz elbette vardır. Ama biz halden
anlayan bir kurum olarak masraf ve harcamaların
altından nasıl kalkacağından endişe eden bir üretici ortağımız bile olsa onu düşünmek zorunda, onun
yükünü hafifletmek, onun hanesine de bayram sevinç ve coşkusu ile huzurunu ulaştırmak zorundayız.
Yıllardır hiçbir bayramda kenara çekilmedik. Bugün
de çekilmiyoruz, bundan sonra şartlar ne olursa olsun üreticimizle yükü paylaşmaya devam edeceğiz.
Çünkü kurumları kurum yapan gelenekleridir. Konya Şeker bayram avansı ile sadece üreticimize karşı
vazifesini yapmakla kalmıyor, kendi geleneğimize ve
duruşumuza sahip çıkıyor” diye konuştu. •İHA

Bera Holding 5 şirketiyle yine zirvede

2020 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu sonuçları açıklandı. Bera Holding A.Ş. listede 5 şirketi ile yer alarak, toplamda 1 milyar 634
milyon TL’lik üretimden satış cirosu elde etti. 2020
yılı için Konya Sanayi Odası’na bağlı şirket sayısı,
İSO İkinci 500 Liste’sinde bir azalarak 14 şirket ile
temsil edildi. Bu 14 şirket 2019 yılına kıyasla satışlarında yüzde 13’lük artış gösterdi ve 4 milyar 949
milyon TL satış hasılatı gerçekleştirdi. Bera Holding ise, Golda Gıda A.Ş.’nin listeye dahil olması
ile yüzde 64’lük anlamlı artış sağladı ve tek başına Konya Sanayi Odası’na bağlı satışların yüzde
19,6’lık dilimini realize etti. Holding Yönetiminden
yapılan açıklamada; “Pandeminin tüm olumsuzluklarına karşın üretimde, istihdamda, ihracatta gerçekleşen bu başarı bizleri gururlandırmıştır. Bera
Holding iştirakleri olarak ülkemizin sanayi üretimine katma değer üretmeye devam edeceğiz. 2021
yılı için hedefimiz listedeki şirket sayımızı artırmak
olacaktır” denildi.
İSO LİSTESİNİN 23 YILLIK
MÜDAVİMİ KONYA KAĞIT
Konya Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin
Tunç Efe, “Şirketimiz 1998 yılından bu yana aralıksız olarak 23 yıldır İSO ilk 500 ve ikinci 500’de
yer almaktadır. 2020 yılında pandeminin etkisiyle
dünya kağıt talebi belli kağıt türleri hariç okulların
ve üniversitelerin kapanması, sanayi üretimindeki
azalış, hizmet sektörünün ve reklam tanıtım, promosyon ve fuarların durma noktasına gelmesi, kağıt tüketimlerini olumsuz etkilemiştir. Dünya kağıt
sanayi, dünya genelinde, istihdamlarda azalmalara yol açmasına rağmen Konya Kağıt herhangi bir

istihdam azalmasına yol açmadan, üretimini durdurmadan, kısa çalışma ödeneğine başvurmadan
zorlu pandemi koşullarıyla mücadele etmiş İSO
İkinci 500 Listesi’ndeki yerini korumuştur. Konya
Kağıt, Türkiye ve yurtdışındaki Milli Eğitim Bakanlıklarının kitap ihalelerinin ana tedarikçisi olması
sebebiyle bu süreçten asgari düzeyde etkilenerek
çıkmıştır. Konya Kağıt, önümüzdeki dönemde yine
Türkiye, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerinde
kitap ihalelerinin ana kağıt tedarikçisi olma azminde ve kararlılığındadır” dedi.
GOLDA GIDA TEKRAR İSO İKİNCİ 500 LİSTESİNDE
“Pandemi süreci gıda konusunda yeterliliğin
ne denli stratejik öneme haiz olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır” diyerek sözlerine başlayan Golda Gıda A.Ş. Genel Müdürü Fatih Doğan, “Bu sorumluluğumuzun farkında olarak ülkemizin artan
gıda ihtiyacını karşılarken, 83 ülkeye yaklaşık 20
milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. 400
kişiye doğrudan, 1600 kişiye dolaylı olarak bölge
insanımıza istihdam sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi süreci özelinde raf ömrü uzun, stoklanabilir ana tüketim ürünleri olan un, makarna,
bakliyat gibi ürünlere öncelik vermemiz olmuştur.
Birçok kısıtlama ve yasağa rağmen Golda Gıda olarak ürün tedarikinden tüketiciye erişime kadar sıra
dışı efor sarf edilmiştir. Gerek online satış sitemiz
gerekse genişlettiğimiz satış pazarlama ağımız ile
pandeminin etkilerini askeri seviyeye indirmeyi
başardık. Hâlen yeni pazar araştırmaları ışığında
hedefimiz 2022 yılı içinde farklı ürün yatırımlarımız
ile uzak doğu pazarında yer almak olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.
“İHRACATLA BÜYÜMEYİ KALICI HALE
GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, “2020
yılına hedefler doğrultusunda iyi başladık. Mart
ayındaki pandemi tedbirleri ile beraber iç piyasada
ciddi bir durgunluk söz konusu oldu. İhracata ağırlık vermek suretiyle üretime ara vermeden devam

ettik. İhracat yaptığımız pazarlardaki kapanmalar
ve ticarette yavaşlamalara rağmen çok geniş pazarlarda ürünlerimizi sattığımız için süreçten daha
az etkilendik. Amerika kıtasından Uzakdoğu’ya kadar birçok pazara ihracat yapmaktayız. Yeni normale dönüşle beraber özellikle kamu bankaları öncülüğünde faizlerin de düşmesi ile birlikte inşaata
gecikmiş olan bir talep patlaması yaşandı. Birçok
sektörde firmalar fiyat bazlı rekabet etmekte olup,
bu durumun ülke ekonomisi ve şirketlere orta ve
uzun vadede bir getirisi olmadığını düşünüyoruz.
Belirli pazarlara özel ürünler için AR-GE ve tescil
çalışmaları yapıyoruz. Kapasitemizi doldurmak ve
üretim gücümüzü akamete uğratmamak için ihracata öncelik vermeye devam edeceğiz” dedi.
“AVRUPA’DA ÜRETİMİN DURMASI,
TÜRKİYE’DE ÜRETİM ARTIŞINA SEBEP
OLDU”
Türkiye’de MDF üretimi yapan 12 entegre tesisten biri olan Divapan A.Ş.’nin Genel Müdürü
Muzaffer Aydemir, “MDF üretiminde dünyada
ikinci, Avrupa’da birinci olan bir sektörün aktörü
olmak gurur verici. Divapan’ın Türkiye’deki Pazar
payı yüzde 5 – yüzde 10 arasında değişmektedir.
Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde oldukça güçlü
olan firmamız son zamanlarda başta İstanbul ve
Marmara olmak üzere diğer bölgelerde de ciddi bir
pazar payı artışı sağlamıştır. Kapanmanın yaşandığı Mart-Nisan-Mayıs aylarında fabrikamızda üretim hiç durmadığı gibi hiçbir personelimizi işten
çıkartmadık. Gerek iskontolar, gerekse ödeme kolaylıklarıyla bu süreci daha rahat atlatmaları noktasında proaktif bir yaklaşım sergiledik. TSE tarafından verilen “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni
sektörümüzde ilk alan firma olduk. Sektörümüzde
2020 Haziran ayı ile birlikte üretim miktarlarında
ciddi artışlar yaşandı. Özellikle Avrupa’daki fabrikaların üretimlerini durdurmaları, ihracat noktasında Türkiye’deki kurulu kapasitenin üst seviyelerde
üretim yapmasına sebep oldu” diyerek sözlerini
tamamdı. •HABER MERKEZİ
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Konya yeni bir yaşam merkezine
kavuşuyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi
inşaatında incelemeler gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanında yapımı hızla
devam eden Millet Bahçesi inşaatında incelemeler
gerçekleştirdi. Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birisinin Konya’da inşa edildiğini ifade
eden Başkan Altay, inşaatta zemindeki işlemlerin
tamamladığını ve üst yapı işlemlerinin sürdüğünü
söyledi. Konya yemeklerinin yer alacağı restoranı,
Millet Kıraathanesi ve Millet Kütüphanesi’nin de
içinde olduğu bir merkezin şehre kazandırılacağını dile getiren Başkan Altay, “Aynı zamanda her
yaştan insanın spor yapabileceği; koşu alanları,
basketbol sahaları, tenis kortlarıyla birlikte bir
yaşam merkezi ile içinde caminin de bulunduğu
bir medeniyet merkezi inşa ediyoruz. Yine her yaş
grubundan insanımızın geleceği ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğimiz bir gençlik merkeziyle
birlikte Konya’nın en güzel camilerinden birisi de
yapılmış olacak” ifadelerini kullandı.

2021 sonuna kadar tamamlanacak
Millet Bahçesi’ni 2021 yılı sonu itibariyle tamamlamayı planladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Camiyi de 2023 yılına yetiştirmenin çabası
içindeyiz. Yapımı TOKİ tarafından üstlenilen proje

www.konyagazetesi.com.tr

için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a
ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden Konya’nın hayallerini
gerçekleştirmek için çalışıyoruz” açıklamalarında
bulundu. •İHA

Eşsiz Konya manzaralı Sille
Seyir Tepesi hizmete sunuldu
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da yayın yapan
basın kuruluşlarının temsilcilerine Seyir Tepesini tanıttı. Basın kuruluşu
temsilcileri ile birlikte tepeyi gezen Başkan Pekyatırmacı, parkla ilgili
detaylı bilgiler verdi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi
tarafından Sille Mahallesinde bulunan tepeye
kazandırılan Sille Seyir Tepesi eşsiz Konya manzarasıyla hizmete sunuldu.
Selçuklu Belediyesi, Sille Mahallesi Yeni Sille
Caddesi üzerinde bulunan tepeyi park ve seyir
tepesine çevirdi. Tepede şehre hakim olan alanda yapılan peyzaj çalışmaları sonrasında yapılan
Selçuklu Seyir Tepesi, eşsiz şehir manzarası ile
Selçuklu’nun gezilecek yerleri arasında yer aldı.
14 Temmuz itibariyle vatandaşların hizmetine
sunulan 50 bin metrekarelik alana yerleştirilen
Seyir Tepesi’nde 119 kamelya, 35 bin metrekare
yeşil alan, çim spor sahası, 210 araçlık otopark,
lavabo, mescit gibi sosyal alanlar bulunuyor.
Ayrıca tepeye çıkan yolda Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri sıcak asfalt uygulaması yaparak yolu yeniledi. Bin 300 metre rakımda bulunan tepenin
yaklaşık bir milyon metrekarelik kullanım alanının içerisinde ikinci etap proje çalışmaları kapsamında restoran, çay bahçesi ve bir de kamp alanı
oluşturulması planlanıyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da yayın yapan basın kuruluşlarının
temsilcilerine Seyir Tepesini tanıttı. Basın kuruluşu temsilcileri ile birlikte tepeyi gezen Başkan
Pekyatırmacı, parkla ilgili detaylı bilgiler verdi.
"Seyir Tepesi manzarası ile ziyaretçilerini büyüleyecek”
Seyir Tepesi ile ilgili açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eşsiz
Konya manzarasını temiz hava ile buluşturan Seyir Tepemiz, Selçuklu’nun önemli mekanlarından
bir tanesi olacak. Burada müthiş bir manzara
var. Konya’nın en kuzeyi olan Ardıçlı’dan Meram

Köyceğiz’e kadar tüm Konya’yı görebiliyoruz.
Burada inşallah yaklaşık bir milyon metrekarelik
alan içerisinde düzenlemelerimizi yapıyoruz. İlk
etap olan mesire alanımızın düzenlemelerini tamamladık. Yaklaşık elli bin metrekarelik alanda
mesire alanımızın düzenlemesini yaptık. Son on
gündür vatandaşlarımızı yaptığımız paylaşımlarla meraklandırdık ama artık onlar da bu Seyir Tepemizle buluşabilecekler. 14 Temmuz itibariyle
hemşehrilerimiz buraya gelerek pikniklerini yapabilecekler. Mesire alanımızda mangal yapılmasını şu anda arzu etmiyoruz. Burası çok farklı bir
alan bütün hemşehrilerimizin buraya gelmesini,
buradan istifade etmesini istiyoruz. Biz burada
bütün hazırlıkları yaptık. Yeşil alanıyla, çimiyle,
kamelya, lavabo, mescitleriyle bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sıcak yaz günlerinde burada hem serinleyecekler hem de Konya’nın hiçbir
yerinden göremeyecekleri Konya manzarasıyla,
panaromik bir görüntü ile buluşmuş olacaklar.
Projenin devamında çay bahçesi ve yukarıdaki
restorasyon alanlarındaki planlama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çalışmalarımız bittikten sonra hemşehrilerimizin hizmetine açmayı
planlıyoruz. Hemşehrilerimizin temiz havasıyla
nefes alacağı, rahatlayacağı günün stresini atabilecekleri güzel bir mekan oldu. Belediye olarak
gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu alanda da yine
bir kamp alanını hızlıca oluşturmak için çalışıyoruz. Burada hem günübirlik etkinliklerin yapılabileceği hem de çadırlarını kurup konaklama yapabilecekleri bir kamp alanını Konya’mızın şehir
merkezine yakın bir alanda kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı. •İHA

Meram Yer Altı
Katlı Otoparkı
hizmete açıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Meram Yer
Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, önemli bir ihtiyacı karşılayacak
ve hizmete açılan bin araçlık Meram Yer Altı
Katlı Otoparkın 1 Ağustos’a kadar ücretsiz olduğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı. Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram’a gelen ziyaretçilerin otopark ihtiyacını giderecek önemli
bir hizmetin daha hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bin aracın
park yapabildiği katlı otoparkın 28 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Devam eden Meram
Çamlıbel Çevre Düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından bölgenin eski cazibeli günlerine kavuşacağına inandıklarını dile getiren
Başkan Altay, “Meram’a ve Konya’ya yakışır bir
otoparkı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş
bulunuyoruz. Otoparkımız ayrıca 1 Ağustos tarihine kadar ücretsiz kullanılabilecek. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.•İHA

YEREL HABER
YÖNETİMLER

<16-31 Temmuz 2021

7

Karatay Belediyesinden iki sosyal
tesis daha
www.konyagazetesi.com.tr

Karatay Belediyesi tarafından Akörenkışla ve Yağlıbayat Mahallerinde yapımları tamamlanan sosyal
tesislerin açılışları düzenlenen
törenle gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerinde
yapımları tamamlanan sosyal tesislerin açılışları
düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Hizmet ve yatırımlarını ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına göre hayata geçiren Karatay Belediyesi,
yapımlarını tamamladığı Akörenkışla ve Yağlıbayat Sosyal Tesislerini Yağlıbayat Mahallesi’nde
düzenlenen toplu bir törenle hizmete açtı. Toplamda 1 milyon 300 bin liraya mal olan tesisler vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezi olması beklenirken tesislerin açılış töreninde konuşan
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok amaçlı
olarak hizmet vermesine yönelik tasarlanan sosyal
tesislerin mahallelere değer katacağını belirtti.
“Karatay’ı yatırımlarımızla
ilmek ilmek işliyoruz”
İlçede gerçekleştirdikleri her yatırımda vatandaşların isteklerini göz önünde bulundurduklarını
ve bu doğrultuda Karatay’ı sosyal donatı alanlarıyla ilmek ilmek işlediklerini ifade eden Başkan
Hasan Kılca, 7 sosyal tesisin daha müjdesini verdi.
Hasan Kılca, “Karatay için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için
gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi
sürecini en iyi şekilde değerlendirerek ve hemşehrilerimizin bizden talepleri doğrultusunda ilçemizi
ilmek ilmek hizmetle dokuduğumuza inanıyoruz.
Bunu yaparken de vatandaşlarımızın talep, istek
ve önerilerini almaya büyük özen gösteriyoruz.
Karatay’ımızı merkezde olduğu gibi merkeze uzak
mahallelerde de sosyal donatılarla geliştiriyoruz.
Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Akörenkışla ve
Yağlıbayat sosyal tesislerimizi 9 ay gibi kısa bir
sürede tamamlayarak hizmete açıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerin yanı
sıra 80 mahallemizin tamamında hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizle, ilçemizin çehresinin
değişmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarımıza
aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. 7 mahallemize sosyal tesis projesinin daha müjdesini vermek
istiyorum. Acıdort, Büyükburnak, Zincirli, Esentepe, Divanlar, Yavşankuyu ve Kızören mahallelerimize de sosyal tesis yapmak için kolları sıvadık.
Bu projeler, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırırken bizleri daha fazla çalışmaya ve üretmeye
de teşvik ediyor. Çünkü hemşehrilerimizin memnuniyeti motivasyon ve enerjimizi daha da arttırıyor. Şu anda Belediyemizin harman sezonundayız. 100’e yakın noktada merkez mahallelerimizde,
merkeze uzak mahallelerimizde, sanayi alanlarımızda ekiplerimiz çalışıyor. Alt yapı, park bahçe,
binalarımızın onarımı gibi birçok alanda hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için yoğun bir tempoyla üretmeye devam ediyoruz. İnşallah bugüne
kadar olduğu gibi, bundan sonra da Karatay’ımızı
geleceğe hazırlama adına işimize daha büyük bir
aşk ve şevkle sarılmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yarınların bugünden inşa edildiğini
biliyor buna göre çalışıyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin özellikleri hakkında da davetlilere bilgi verdi. İlçenin her noktasına insana dokunan hizmetler götürdüklerine
vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Sosyal Tesislerimiz; muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon ve işyerlerinden oluşuyor. Her iki tesisimizin maliyeti çevre
düzenlemesiyle maliyeti 1 milyon 300 bin lira. Temelini attığımız her proje bizleri daha çok heyecanlandırırken, açılışını yapıyor olmak da bizler
için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı oluyor her bir
proje aslında bir sonraki projemize yeni bir ufuk
açmış oluyor. Bugünden yaptığımız her hizmet
geleceğimizin inşasına koyduğumuz birer tuğla
taşıdır. Biz, yarınların bugünlerden inşa edildiğini biliyoruz ve yaptığımız hizmetleri görev olarak
değil, ilçemizi güzel yarınlara ulaştıracak adımlar
olarak görüyoruz.
Yağlıbayat’taki Savatra Antik Kent ile ilgili olarak da kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Selçuk Üniversitemizin işbirliğinde kazı çalışmaları başlıyor. Buradaki
tarihi de inşallah gün yüzüne çıkaracağız. Bunun
da müjdesi buradan verelim. Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerimize kazandırdığımız, hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bu tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum”
diye konuştu.
“Karatay Belediyesinin takdir
edilecek çalışmaları var”
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, ilçeye kazandırılan sosyal tesislerin hayırlı olmasını
dileyerek Karatay Belediyesi’nin projelerine değindi. Parlar, “Karatay Belediye Başkanımız Hasan
Kılca, henüz görev süresinin ortasında olmasına
rağmen bir görev dönemine sığmayacak kadar
projeyi Karatay’a kazandırdı. Kendisi bir ibadet
aşkıyla çalışıyor ve gerçekten çok takdir edilecek çalışmaları var. Bütün imkânlarını kullanarak
güzel çalışmalara imza atıyorlar Önümüzdeki dönemde daha da güzel müjdeleri ve çalışmaları var.
Bu mahallemizdeki okul, bu dönemde yapıldı. Yine
sosyal tesis, çevre düzenlemeleri, diğer mahallelerimizdeki yol ve parke çalışmalarıyla ilçemizin
dört bir yanında güzel hizmetler var. Yağlıbayat ve
Akörenkışla sosyal tesislerimizin vatandaşlarımı-

za hayırlı olmasını diliyor, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Karatay hizmette hız kesmiyor”
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç
de Karatay Belediyesinin güzel çalışmalar yaparak
hizmette hız kesmediğini belirerek, “Karatay değişiyor, Karatay gelişiyor. Karatay Termal Tatil Köyü
ile geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Lavanta
Bahçesi ile sağlık ve eğitim yatırımları ile sosyal
tesisleri ve daha sayamayacağız birçok hizmet ve
projesi ile ilçemiz bir başka Karatay olma hedefini
çoktan gerçekleştirdi bile. Hizmetlerinden dolayı
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve tüm
ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Akörenkışla ve
Yağlıbayat’a kazandırılan sosyal tesislerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“Karatay her geçen gün güzelleşiyor”
Karatay Belediyesinin birçok alanda ilçenin
yaşam standardını yükselten hizmetler sunduğunu söyleyen MHP Karatay İlçe Başkan Vekili Ahmet Şalvarlı ise, “Karatay Belediye Başkanımız
göreve gelmeden ‘Bir Başka Karatay’ sloganıyla
çalışmalarına başlamıştı. Şimdi geçmişe dönüp
baktığımızda gerçekten de başkanımız dediği gibi
Karatay’ı her geçen gün daha da güzelleşen, her
geçen gün biraz daha modernleşen bir ilçe haline
getirdi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından her iki sosyal tesisin
açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışın ardından
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindekiler, Yağlıbayat Sosyal Tesisi’nde incelemelerde
bulundu. İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile
Başkan Hasan Kılca ile beraberindekiler; Yağlıbayat’taki açılış programının ardından Akörenkışla
Mahallesi’ne de geçerek toplu açılışı gerçekleştirilen Yağlıbayat Sosyal Tesisi’nde de inceleme
yaptı.
Törenlere, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sami Sağdıç, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç,
MHP Karatay İlçe Başkan Vekili Ahmet Şalvarlı,
Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. •İHA

Beyşehir Gölü temizliği için alınan katamaran göle indirildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan “Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi
İş Birliği Protokolü” çerçevesinde; gölde oluşabilecek kirliliğin önlenmesi, gerekli teçhizatın taşınması ve acil durumlarda kullanılmak üzere bakanlık desteğiyle temin edilen 1 adet katamaran
Beyşehir Gölü’ne indirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasındaki “Beyşehir Gölü’nde
Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği
Protokolü” kapsamında alınan bir adet katamaran
(yük taşıma salı) göle indirildi. İmzalanan protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
destekleriyle temin edilen katamaranın Beyşehir
Gölü’ne indirme programına; Şarkikaraağaç Kay-

makamı Onur Yılmazer, Şarkikarağaç Belediye
Başkanı İsa Çarkacı, Konya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Hülya Şevik, Beyşehir Belediyesi Başkan
Yardımcısı Zeki Ağmaz ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman
katıldı. Katamaran; gölde oluşabilecek kirliliğin
önlenmesi, oluşan atıkların taşınması, yapılacak
inceleme ve araştırmalarda gerekli teçhizatın taşınması ve kurulumu, acil durumlarda ve bölgede
oluşabilecek hayati ihtiyaçların temininde kullanılacak. Ayrıca; Beyşehir Gölü ve havzasının ekolojik
durumunun değerlendirilmesi, su seviyesi-su kalitesi izleme istasyonları projesi kapsamında ölçüm
ve analizi ile önümüzdeki süreçte gölde yapılacak
araştırma ve incelemelerde de katamaran kullanılacak. •İHA
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Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı
Konya Barosu’nda Mustafa
Aladağ güven tazeledi

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, “Türkiye’nin
en büyük, en güzel şehirlerinden bir tanesine
Emniyet Müdürü olarak atanmak bizim için ayrı
bir gurur ve onur meselesi” dedi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet
Müdürlüğüne atanan Engin Dinç,
yeni görevine başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan
kararname ile Emniyet Müdürü
Engin Dinç Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Emniyet Müdürü Engin Dinç, yeni görev yeri
Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde düzenlenen törenle
karşılandı. Tören mangasını selamlayan Dinç, daha sonra kendisini karşılayan mesai arkadaşları
ile tanıştı.
Eskişehir gibi güzel bir il-

den, Yunus Emre’nin diyarından
Şems-i Tebrizi ve Hazreti Mevlana’nın diyarına geldiklerini belirten Emniyet Müdürü Engin Dinç,
“Türkiye’nin en büyük, en güzel
şehirlerinden bir tanesine emniyet
müdürü olarak atanmak bizim için
ayrı bir gurur ve onur meselesi. Bu
doğrultuda devlet büyüklerimize
ayrıca şükranlarımızı arz ediyorum. Bu şerefli göreve bizi layık
gördükleri için ben şimdiden hem
Konyalı vatandaşlarımıza, hem
emniyet teşkilatı mensuplarımıza
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
•İHA

Konya Havalimanında
Sedat Onaylı dönemi

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Konya Baro
Başkanlığı Seçimi’nde oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.
Konya Barosu Başkanı Mustafa
Aladağ, Konya Baro Başkanlığı Seçimi'nde oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.
Bugün Konya Adliyesi'nde gerçekleştirilen seçimde, avukatlar,
Mustafa Aladağ, Murat Çiçek, Fatih
Ruşen ve Ramazan Fahri Ercan için
oy kullandı.
Mustafa Aladağ, 1095 oyla başkanlığa yeniden seçilirken, Avukat
Fatih Ruşen 506, Avukat Ramazan

Fahri Ercan 320, Avukat Murat Çiçek ise 265 oy aldı.
Başkan Aladağ, konuya ilişkin
açıklamasında, huzur ve güven ortamında bir seçim süreci yürüttüklerini söyledi. Mesleğin onuru ve
hukukun üstünlüğü için, yönetim,
denetleme ve disiplin kurullarıyla,
büyük bir gayretle çalışmaya devam
edeceklerini belirten Aladağ, seçim
sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
•HABER MERKEZİ

Ali Şeker dualarla anıldı

Kırmızı et sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından AKŞEKER Grup’un kurucusu merhum Ali Şeker 1.
ölüm yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.
Uzun yıllardır Konya Havalimanı İşletme Şefliği
görevini sürdüren Sedat
Onaylı Konya Havalimanı
Müdürlüğüne atandı.
2011 yılından bu yana Konya
Havalimanı İşletme Şefliği görevinde bulunan Sedat Onaylı Konya
Havalimanı Müdürlüğü görevine
atandı.
Sedat ONAYLI KİMDİR.
1977 yılında Seydişehirin Yenicami Mahallesinde Mehmet ve
Şerife ONAYLI'nın iki çocuğundan
ilki olarak dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitim ve öğretimini Seydişehir'de tamamladıktan sonra 2007 yılında Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1999-2001 yılları arasında Etibank Aliminyum Tesislerinde özel
sektör bünyesinde çeşitli görevlerde 2 yıl çalıştı.
1999 (DMS) Devlet Memurluk
Sınavı ile 2001 yılında DHMİ Nevşehir Kapadokya Havalimanına
ARFF Memuru olarak atanarak,
2001-2011 yılları arasında görev
yaptı.
2011 yılında bağlı olduğu kurum tarafından yapılan görevde
yükselme sınavı ile 2011yılında
DHMİ Konya Havalimanı İşletme
Şefliğine atandı.
29 HAZİRAN 2021 tarihi itibari
ile İşletme Şefi olarak görev yaptığı DHMİ Konya Havalimanına, Havalimanı Müdürü olarak atandı.
Emine ONAYLI ile evli olup,
Beyza, Ahmet Emin ve Mehmet
Emin isimlerinde üç çocuk babasıdır. •HABER MERKEZİ

53 yaşında kansere yenik düşen
ve 9 Temmuz 2020’de vefat eden
AKŞEKER Grup’un kurucusu Ali
Şeker vefatının 1. yılında dualarla
anıldı.
Şeker ailesi, Akşeker Grup şirketlerinde çalışanları, yakın dostları
ve Ali Şeker Vakfı Kur’an kurslarındaki öğrenciler merhum hayırsever
işadamı Ali Şeker için dualar okudu. Konya’daki Üçler Mezarlığı’nda
okunan duaların ardından, Akşeker
sosyal tesislerinde öğle ve akşam

yemeği verildi.
Ali Şeker Vakfı’nın Erzurum’da
yaptırdığı Kur’an kurslarındaki talebeler de merhum işadamı Ali Şeker
için dualar okudu.
Ali Şeker’in gerek iş dünyasında ve gerekse bir aile reisi olarak
herkese örnek olduğunu belirten
Akşeker Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammed Şeker de, babalarının
dalgalandırdığı bayrağı hiç indirmeden onun izinden gideceklerini
vurguladı. •HABER MERKEZİ
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Konya Veteriner Hekimleri Odası’ndan
Kurban Bayramı öncesi uyarılar
www.konyagazetesi.com.tr

Konya Veteriner Hekimleri Odası
Başkanı Mesut Koçak, yaptığı
açıklamada, Kurban Bayramı
öncesi merak edilen soruları
cevaplandırdı.

İşte Koçak’ın açıklamaları:
"Kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak
ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak
kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Kurbanın acı çektirmeden, çevreyi kirletmeden sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kesimi, insan sağlığının
korunması için önemlidir.
Kurban döneminde yaşanan yoğun hayvan hareketleri ve büyük miktarlarda hayvan kesimlerinin
yapılması hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı
açısından büyük riskler ortaya koymaktadır. Gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmaması halinde
insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlikeler
ortaya çıkabilmektedir.
Bu nedenle; Konya Veteriner Hekimleri Odası
olarak Kurban Bayramı öncesi yetkililere, hayvan
sahiplerine ve kurban kesecek vatandaşlarımıza;
kurbanlıkların nakli, seçimi, kesim sırasında ve kesim sonrasında insan ve hayvan sağlığı açısından
dikkat etmeleri gereken hususlar, çevrenin kirletilmemesi ve hayvan refahı konusunda alınması gereken tedbirler ve etlerin muhafazası konularında gerekli bilgileri halkımızla paylaşmanın yararlı olacağı
kanaatindeyiz.
Tarım ve Orman Bakanlığımız, bu yıl için ülkemiz genelinde kurbanlık vasfı taşıyan 1milyon 350
bin büyükbaş, 3 milyon 700 bin küçükbaş olmak
üzere toplam 5 milyon civarında kurbanlık bulunduğunu açıkladı.
Son yıllardaki kurban satışları göz önüne alındığında, 2021 yılında da geçen yıla yakın bir oranla
960 bin büyükbaş ve 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim yapılacağı tahmin edilmektedir.
İlimiz ise hayvansal üretim ve hayvan sayısı
bakımından ülkemizde önemli bir yer almaktadır.
İlimiz 946.080 büyükbaş hayvan varığı ile birinci
sırada, 2.845.000 küçükbaş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde 2021 yılı kurban
bayramında kesilecek yeterli sayıda büyükbaş ve
küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Kurbanda 239.680
adet kesilebilecek büyükbaş, 516.748 adet kesilebilecek küçükbaş hayvan mevcudumuz vardır.
Kurbanda, yaklaşık olarak 900 bin büyükbaş ve
2,5 milyon küçükbaş hayvanın nakli ve kesimi yapılmaktadır. Bu miktar, ülkemizde yıllık olarak kesilen
hayvan miktarının yaklaşık %25dir. Bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve
kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt
yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunun yanında, kullanılamayan
hayvansal yan ürünler nedeniyle büyük ekonomik
kayıplar oluşmaktadır. Özellikle, veteriner hekim
kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa
sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın
hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta
ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli risk oluşturmaktadır. Kurbanlık
hayvanların, sokaklarda dolaştırılması, meydanlarda bekletilmesi, satın alınan hayvanların evlerin
bahçelerinde, balkonlarda tutulmaları ve uygun
olmayan yerlerde kesilmeleri tehlikenin boyutunu
daha da arttırmaktadır. Bu konuda, kurban kesen
vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir.
İnsanlarda görülen hastalıkların % 61’i hayvan
kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından
gıdaların ortaya koyduğu riskin de % 90’ı hayvansal
kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu
tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması
açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması son derece önemlidir.
Veteriner Hekimler olarak Kurbanda;İnsan
sağlığının ve hayvan sağlığının en üst düzeyde
korunması, hayvanların, hayvan refahı ve hijyen
kurallarına uygun olarak kesilmesi, Çevre kirliliğinin önlenmesi,Kurban Bayramının kurban ruhuna
uygun bir şekilde kutlanması temel amacımız ve
görevimizdir…
Hasta ve Kurbanlık olma niteliği taşımayan
hayvanlar kurban etmek istemiyorsanız, Gebe hay-

van kesmek istemiyorsanız,Veteriner hekimlerimizle işbirliği içerisinde olunuz,Sağlıklı ve güvenilir bir
kurban süresini birlikte yaşayalım. Kurban satış
yerlerinde görevli veteriner hekimlerden bilgi ve
destek alabilirsiniz.
KURBANLIK ALIP, KENDİLERİ KESECEK
KİŞİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ
HUSUSLAR;
Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazar ve panayırları ile hayvan borsalarının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve
özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp
satılacaktır.Bu gibi yerlerde kulak küpesi ve pasaportu olmayan sığır cinsi hayvanların alınmaları ve
satılmaları yasaktır.
KURBAN EDİLEBİLEN HAYVANLAR
Kurbanlık hayvan deve için beş; sığır ve manda için iki; koyun ve keçi için bir yaşını doldurması
gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş
olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir.
KURBANLIK HAYVAN ALACAKLARIN
DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Kesinlikle satın alınmaması gereken hayvanlar:
- Resmi Veteriner Sağlık Raporu olmayan
- Büyükbaş hayvanlarda küpesiz ve kimlik kartı
(pasaportu) bulunmayan
- Küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi bulunmayan
- Deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve
keçi için 1 yaşını doldurmamış hayvanlar
- Gebe veya yeni doğum yapmış olan
- Damızlık değeri yüksek dişi hayvanların
- Öksürüğü ve nefes güçlüğü olan
- Yutma zorluğu bulunan ve iştahsız hayvanlar
- Tüyleri karışık ve mat olan
- Anormal kokulu ishali olan, çevreye karşı
anormal tepkili veya çok duyarsız ve kısmi/genel
felçli olan hayvanlardan uzak durulmalıdır.
Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilecek
bazı noktalar;
- Dini ölçülere uygun olmalı
- Sağlıklı ve besili olmalı
- Veteriner sağlık raporu olmalı ve aşı kaydı olmalı
- Büyükbaş hayvanların pasaportları bulunmalı
- Küçükbaş hayvanların nakil belgesi olmalı
- Hayvanların kulak küpeleri olmalı
- Kurbanlık hayvanın genel görünümü canlı ve
sağlıklı olmalıdır. Her kurban satış ve kesim alanında veteriner hekimler görevlendirilmiş olup,
kurban satın alırken görevli Veteriner hekimden
destek alınması yararlı olacaktır.
- Kesim öncesi kurbanlık hayvanlar yorgun olmamalı ve kesimden önce 12 saat boyunca yem
verilmemeli, hayvanlar kesim alanına taşınması ve
kesim sırasında strese sokulmamalıdır.
- Kurbanlık hayvanları strese sokacak kötü
muamele ve hareketlerden kesinlikle kaçınılmalı,
hayvanların kesilen diğer hayvanları görmeleri engellenmelidir. Gerek kesimden önce gerekse kesim
sırasında hayvanların strese girmeleri hem hayvan
gönenci (refahı) açısından sakıncalı hem de hayvanlardan elde edilen etlerin kısa sürede lezzet ve
kalitesinin bozulmasına yol açacaktır.
Kurban Kesim Yerleri:
- Kurbanlık hayvan kesimleri öncelikle, kesim
öncesi ve kesim sonrası veteriner hekim muayenelerinin yapıldığı Tarım Bakanlığından ruhsat almış
mezbaha ve kombinalarda veya geçici kesim yerleri
olarak düzenlenen yerlerde yapılmalıdır.
- Bu imkana sahip olmayan vatandaşlarımız
kurbanlarını kendi bahçelerinde usulüne uygun
olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilirler. Kesimler temiz ve serin yerlerde yapılmalı

ve buralarda bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim
işlemi, mümkün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin
daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması yanında
kanın akması da daha iyi sağlanacaktır.Ancak, cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık
hayvan kesimler yasaktır.
Kesimde Dikkat Edilmesi
Gereken Önemli Noktalar;
- Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır.
- Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması
gerekir.
- Bıçaklar sık sık temizlenmelidir.
- Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında
kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir.
- Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir.
- Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır.
- İç organlar yüzme işini takiben en kısa sürede
çıkarılmalıdır.
- Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, memeler
karkastan uzaklaştırılmalıdır.
- Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi
maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir.
- Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır.
- Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel
çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir.
Kurban Etlerinin
Olgunlaşması ve Muhafazası
Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara
konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek etin
sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim
sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya
hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava
almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle
kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. Et ve
et ürünleri bakterilerin çoğalmaları için son derece
uygun bir ortam niteliğindedir. Uygun koşullarda
bir bakteri 12 saatte 16 milyara ulaşabilmektedir.
Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin
iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra
insan sağlığı açısından ne derece büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda fikir vermektedir.
Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et
parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber
normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu
süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha uzun
süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir.
Atık ve Tüketilmeyen Yan Ürünler
- Çevreye atılmamalı,
- Akarsulara ve kanalizasyon sularına dökülmeli,
- Üzerine toz kireç dökülerek derin çukurlara
gömülmelidir.
Bu yılda Kurban Bayramı’nın pandemiyle mücadele sürerken idrak edeceğiz, üretici ve vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor.
Pazarlarda belediyelere, üreticilerimize ve vatandaşlarımıza her zamankinden daha büyük bir
sorumluluk düşmektedir. Alışveriş yaparken önce
sağlığımızı düşünmek zorundayız.
Kurban pazarlarında ve kesim yerlerinde hijyen
tedbirlerine her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmelidir.
Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız sosyal mesafe
kurallarına uymalı, maskelerini mutlaka takmalı ve
kişisel hijyene dikkat etmelidir.
Bu yıl da pazarlığımızı birbirimize dokunmadan
sözlerimizle ve gözlerimizle yapalım.
Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım.
Hastalık etkenlerinin büyük çoğunluğu hem
insanlar hem de hayvanlar için patojendir. Bu nedenle, hayvan sağlığını ve insan sağlığını ayrı
düşünmek mümkün değildir. Bütün bu değerlendirmelerimiz insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak amacına yöneliktir.
Bu vesileyle Konya Veteriner Hekimleri Odası
olarak bütün Türk İslam Aleminin Kurban Bayramını kutlar, saygılar sunarız.” •HABER MERKEZİ
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