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DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞENLER -2

Günün birinde pazarcılardan bir teklif aldım. Bazıları, Cuma günü
Sarayönü’nde kurulan pazara gittiklerini ve istersem beni de götürebileceklerini söylüyorlardı. Öğlene kadar orda çalışacak, öğleden
sonra Konya’daki pazarlara gelecektim. Bu benim için büyük bir fırsattı. Çünkü Sarayönü’nde hiç çaycı yoktu ve ben iki yerde daha fazla
kazanma şansına sahiptim. Sabahın üçünde pazarcılarla beraber Sarayönü’ne gitmeye başlamıştım. Pazarcılar bana müşteri buluyordu
bu yüzden hasılatım gerçekten çok güzeldi. Sarayönü’ne gittiğimi
duyan bazı esnaf da Pazartesi günü Çumra’da kurulan pazara da
gelmemi istediler. Artık herkes termos çayının tadını biliyordu ve artık
ben satıcılar tarafından sevilen birisiydim.
Kimse bana ismimle hitap etmiyordu, herkes bana “Termos” diye
hitap ediyordu. Bu işimi ne kadar iyi yaptığımı gösterdiği için seviniyordum. Çay satmanın yanında aynı zamanda fotoğraf çekmeye
de devam ediyordum. O günlerde babaannem gözünden rahatsızdı
ve kanserdi. Her hafta babamla birlikte Ankara’ya tedavi için gitmek
zorunda kalıyorlardı. Babamın elindeki avucundaki tek gelir kaynağı
olan emekli maaşı ise yetmiyordu. Ben de babama yardımcı olabilmek için kazandığım paraları ona veriyordum. Babama her para
verdiğimde bana söylediği “Oğlum senin yardımlarının bereketi çok
büyük, Ninenin o kadar duasını alıyorsun ki, bu çabaların hiç boşa
gitmeyecek emin ol.” sözleri hâlâ kulaklarımda.

Kendime bir hedef
belirlemiştim.

Pazarda ne kadar çok kişiye kendimi tanıtırsam, çayımı
tattırırsam ben ekmeğimi daha rahat kazabilecektim.
Bunun için ise daha çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Konya’daki
Pazar yerlerini öğrenmeye başlamıştım, tabi aynı zamanda oradaki
kişilerde beni tanımaya başlamıştı. Her gün iki ayrı yere kurulan Pazar yerlerine giderek değişik müşterilerle tanışıyordum. Bu pazarlara
ne kadar erken gelirsem ataların deyimiyle “sabahın bereketini” yaşarsam o kadar çok müşterim olacaktı. Çünkü diğer çaycılar geç geliyordu dolayısıyla birçoğunun tadını bilmediği termos çayıyla herkesi
tanıştırabilirdim. Düşüncelerimde ne kadar haklı olduğum zamanla
ortaya çıkıyordu. Termosumdan çay içenler artık sadece benim müşterilerim olmaya başlamışlardı. Öyle müşterilerim vardı ki elemanları
ile beraber günde 150 – 170 çay içenler bile vardı ve ben bu müşterilerime çoğu zaman yardım etmekten büyük zevk alıyordum. Eşyalarımı taşıyan ahbaplarıma akşamları yardım ettikten sonra, diğer
pazarcıların eşyalarını arabalarına taşımalarına da yardım ederdim.
Bu kadar yoğun tempodan hiçbir zaman deyim yerindeyse “gocunmadım”. Ben çalışmayı seviyordum, ben yeni insanlar tanımayı ve
tanışmayı seviyordum, ben yardım etmeyi seviyordum.
4

Ben her sabah çok erken saatlerde kalkıp pazara gittiğim için satıcılar çayın yanında tost gibi yiyeceklerin olup olmadığını da soruyorlardı. Tost makinem olsaydı bu istekleri de yerine getirebilirdim
ama zaten eşyalarımı başkaları Pazar yerine getiriyordu. Bir akşam
bu konuyu aileme açtım. Bir pikapımın olması durumunda yiyecek
de satabileceğimi ama şu an için bunu gerçekleştiremediğimi söylediğimde öğretmen olan Necati Abim de teyit etmişti bu düşüncemi.
Bir gün eve geldiğimde ise evin önünde 1976 model bir Anadol pikap
vardı ve marangozda yapılan iki çekmeceli masa tentenesi ile beni
bekliyordu.

Zeki Dursun

Zed Haber Ajansı

Tost makinesi ve tüp bile vardı. 60 litrelik, üç demlikli bakır çay kazanı
ile birlikte artık çaylarımı bu kazandan verebilecektim. İşte o an dünyalar benim olmuştu. Ehliyetim olmadığı için Pazar yerlerine babam
sabah namazından sonra beni bırakıyordu. Pikabımla çıktığım ilk iş
günümü kesinlikle unutmuyorum. Henüz pazarcılar gelmeden termosumda çay hazırdı. Kazandaki çayım demlenene kadar beni idare
edebiliyordu. Ayrıca peynirli ve sucuklu tostlarımı da önceden hazırlamıştım ki pazarcılar tost istediğinde vakit kaybetmek istemedim. Onlar istediğinde hemen ısıtıp verecektim. Sanki küçük bir tezgah değil,
koca bir şirket kurmuştum. O kadar heyecanlı ve sevinçliydim. Yavaş
yavaş esnaf Pazar yerine gelmeye başlamıştı. Benim tezgahı gördükçe önce şaşırıyorlar sonra da benimle koyu bir sohbete dalıyorlardı.
Onlarda bu durumdan memnun kalmışlardı. Siftah yapmam için ise
hemen tost ve çay istiyorlardı. İlk gün olduğu için kimseden para
almak istemiyordum ama onlar zorla bana tostun ve çayın parasını
veriyorlardı. Pikabın parasını ödemem için paraya ihtiyacım olduğunu
söylüyorlardı.
Kapalı çay tepsisine koyduğum 20-25 çay bardağı ile tezgahlara birer çay bırakıyordum. Artık kimseye çay içer misiniz diye sormuyordum bile. Kimin çay isteyebileceğini, kimin ne kadar şeker aldığını,
kimin nasıl çay içtiğini çok iyi biliyordum ve ona göre tezgaha çay
bırakıyordum. Bütün Pazar esnafına çay servisi yaptıktan sonra ben
de kendime 5 dakika sigara ve çay molası veriyordum. Çayımı ve sigaramı içtikten sonra tekrar Pazar yerini dolaşıp boş çay bardaklarını
topluyordum. Akşam olup hesaba gittiğimde ise kazan dibini getirdikten sonra hesabı görelim demeleri üzerine yedekte daima demli
bir çaydanlık bırakıyordum. İsteyenlere son çaylarını veriyor, onların
dostluklarını kazanıyordum. Bu benim için çok keyifli anlardı.

Fotoğraf işlerini de çay servisleri arasında yapıyordum, çok da güzel
kareler yakalıyordum. Hiç unutmuyorum, çok soğuk bir kış günüydü.
Elleri donmuş vaziyette simitlerini satmaya çalışan birkaç çocuk bir
araya gelmiş satıcılardan toplayıp yaktıkları kartonlarla ısınmaya çalışıyorlardı. Kendilerinin de fotoğraflarını çekmemi isteyince ben de
onları kırmadım ve fotoğraflarını çektim. Her zamanki gibi fotoğrafları
çıkarmak üzere Beta Color’a gittiğimde o gazeteci abiyle karşılaşır
mıyım acaba diye düşünerek biraz oyalanıyordum orada. Fotoğraf
dükkanının kapısının her açılmasıyla birlikte beni gördüğünde gazeteci abinin bana “Acar muhabir” demesi çok hoşuma gidiyordu.
Çektiğim fotoğraflara bakıyor, içlerinden beğendiğini alıyor ve “Acar
muhabir”e benden bir 36 poz ver diyordu dükkan sahibine. Ben bu
sözleri duydukça yaptığım işten daha büyük bir keyif alıyordum. O
çektiğim simitçi çocukların fotoğrafını da almayı ihmal etmedi. Çektiğim fotoğrafları müşteri kazanabilmek için çok uygun fiyata verdiğim
için artık herkes benden fotoğraf çekmemi istiyordu. Ve ben günde
36 pozu bitiremezken, iki 36 pozu bir günde bitirmeye başlamıştım.
Bana göre fotoğraf bir sanattı ve ben bunu yapmaktan büyük keyif
alıyordum. Gazeteci abinin benim fotoğraflarımı alıp beni ödüllendirmesinden de anlaşıldığı üzere bu işi iyi yapıyordum.
Gökten zembille inmedim...
Hayatı çok zorluklarla kazandım...
Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez: Hayatında dert ve sıkıntı
çekmemiş olan kişiler, mutluluğun kıymetini anlayamazlar.
Diğer yazılarımı bekleyin..................
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HAYATIN İÇİNDEN

Gleneksel toplumlarda, bir kadın ve erkeğin ilişkilerinin resmiyete dönmesiyle beraber oluşan ilk ortak hayaldir anne baba
olmak… bu heyecanlı yolculuğa çıkışta
her şey toz pembe hayallerle başlar ve
öyle ilerler. Odası nasıl olsun, kim bakacak, hangi oyuncakları alalım, vb. derken
cinsiyeti ne olacak, adı ne olacak, kime
benzeyecek söylemleri ortada dolaşmaya başlayıncaya kadar. Bu söylemler bazen karı koca arasında kalamayınca, iki
tarafın anne babalarına hala ve teyzelerine kadar ulaşabilir. Çocuk doğmadan ilk
tatlı ya da bazen çok ciddi gerginlikler de
böylece başlar. Bu durumun boyutu öyle
bir noktaya gelir ki çocuğun sağlıklı bir
şekilde dünyaya gelip gelmeyeceği bile
göz ardı edilir.
Yine böyle bir durumun sonunda kucaklarına erken doğum, oksijensiz kalma,
down sendromu, cerebral palsy, yaygın
gelişimsel bozukluklardan otizm, gelişimsel gerilik, epilepsi ve daha nice farklı tanılanan çocuklardan biriyle karşı karşıya
geldikleri ana kadar… işte o an çocukla
ilgili kurulan tüm olumlu hayallerin tatlı telaşların yerini suçlamalar alır. Çoğunlukla
da kadına anneye dair bir suçlama gelişir.
Ardından da çocuğuyla beraber yalnız
bırakılma durumu oluşur. Sen doğurdun
sen bak çığlıkları etrafta yükselirken, henüz lohusalığının bile tadını çıkaramamış,
bir evlat sevgisi yaşayayım derken evlat
acısıyla her şey kursağında kalan anneler
kadınlar…

Sema KAVAK

Psikolog – Psikoterapist -Aile Danışmanı
Evlilik ve Çift Terapisti - Cinsel Terapist
www.semakavak.com

bakım becerilerini yerine getiremeyen bir
erkek çocuğun banyosunu yaptıran, gezmeye gittiğinde çocuğunun aynı yaştaki
diğer çocuklarla arasındaki farkı gördüğü
her an içi yanan bir kadından bahsediyoruz. Okula gittiğinde kapı önünde bekleyen tek anne olmaktan bahsediyoruz.
Görüntüsünden davranışından dolayı
sürekli farklı bakışlara maruz bırakılan,
akraba oturmalarına davet edilmeyen
bir anneden bahsediyoruz. Kendi hastalandığında çocuğunu bırakacak hiçbir akraba ya da paralı bir kuruluş bulamayan
bir anneden ve daha yaşadığı birçok şeyi
anlatırken kelimelerin boğazda düğümlendiği bir anneden bahsediyoruz.
Böyle bir anneden eşiyle, akrabalarıyla
çevresiyle ilişkilerini organize edebilmesi
bekleniyor. Oysa ki, babanın görevi para
kazanan, evin ve çocuğun ihtiyaçlarını
gideren bir pozisyondan öteye geçmeli…
Akrabalar ise daha çok destek veren ilgi
gösteren bir konuma geçmeli… Eğer siz
birinci derece yakınları olarak bunu yapamıyorsanız, dışardakiler, yerel yönetimler,
okullardaki öğretmenler, vb. bu çocuğu
ve anneyi kabul etmeyen herkes haklı
konumda olacaklar.
Oysa ki kime sorsanız inandıkları dinde
koşulsuz hoşgörü ve kabul var… Ancak
her zaman ki gibi önce en yakınımızdakine göstermemiz gerekeni, en son layık
görmemiz de insanlığın en doğal hali.

Yaklaşık 20 yıldır Özel eğitime ihtiyaç duyan, özel gereksinimli çocuklarla çalışan
bir psikolog olarak, anneleri çoğunlukla
yalnız görmek ve artık yılların getirdiği
yorgunluklarla baş etme çabalarında
psikosomatik rahatsızlıkları (fiziksel hiçbir bulgusu olmadığı halde elde kolda
uyuşma, ağrı, baş dönmeleri, vb.) , depresyonu, sosyal fobiyi, anksiyete / kaygı
bozukluklarını ve obsesif kompulsif bozuklukları / takıntılı davranış ve düşünmelerini yoğun olarak görüyor olmak beni
bugün bu yazıyı yazmaya itti.
Sevgili babalar, kayınvalideler ve akrabalar… Hiçbir anne özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak için bu yolculuğa çıkmıyor… Bu yolculuk normal çocuğun gelişim
sürecindeki gibi çok da olağan gitmiyor…
Nöbet geçirecek korkusuyla 15 yaşındaki
kızıyla yan yana nefes nefese yatan bir
annenin, gece uykusu düzenlenmemiş
huzursuzlukları gece artan bir otistik çocuğa eşlik ederek sabahlayan bir anneden bahsediyoruz. 17 yaşına gelmiş öz
7
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MERAM BELEDİYESİ

Neler Yapıyor ?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılmış olan
Belediye Başkanlığı seçimlerine adaylığını
koyan, belediye encümen üyemiz Fatma
Toru Hanımefendi deneyimi ve azmiyle
hak ettiği yere gelmiştir. Yüksek bir oyla
seçilip, mazbatasını almış ve başkan olmuştur. Tebrikler ziyaretler derken; yapılacak olan işlere de geç kalındı. Fatma Toru
Hanımefendi başkanlık sıfatını alınca tecrübelerini hayata geçirmesi biraz zaman
aldı gibi… Bunun üstüne bir de Meram’a
civar köylerde katılınca yoğunluk arttı.
Belediye Başkanımız ve ekibi tabiri caizse
sudan çıkmış balık misali; ne yapacaklarını şaşırmış duruma gelmişlerdi.

Mustafa Ceylan
İş Adamı

Meram’ı Yeni Yolu, Yaka Yolunu ve Eski
Yolu ancak yan yollar yaparak çözebilirsiniz. Meram Bağları artık şarkılarda ve
mazilerde kalacak. Her şeyin önüne geçti. Belediyelerimizin ulaşımla yakından ve
uzaktan hiçbir alakaları yoktur. Konya’nın
bu güne bile cevap verecek durumu yok.
Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısı
hızla artarken Konya Belediyelerimiz neden buna karşı hazırlık yapmamakta ve
alt yapıya gereken önemi vermemektedir.
Bu gelecek nesillere yapılan bir haksızlık
değil midir?

Geçtiğimiz günlerde mahalli bir gazete de
Fatma Hanım’ın Belediye binasını ve çevresini cazibe merkezi haline getireceğini
okumuştum. Zamanla bu haber doğruluğunu kanıtladı. Uluırmak ve diğer semtlerde 100-150 bin tl’de kalan gayrimenkuller
belediye çevresinde milyon tl’ye kadar
yükseldi.
Meram Belediyesi ve diğer belediyeler
kentsel dönüşüm, park-bahçeler ve kongre merkezleri yaparak birbirleri ile yarış
içindeler. Konya’nın gelişmesi için yapılması gereken projeler… Kentsel dönüşüm
yaparken yanlış imar uygulaması yapılıyor. Yoğunluğu tek taraflı vererek ulaşımı zorlaştırıyorlar. Belediye Başkanımıza
soruyorum; Ulurmak yolundan hiç geçti
mi? Bu yolun hali ne olacak? Trafik alt üst
durumda bu yolu kullanmadı ise kullanıp
görsün. Aynı durumda olan diğer semtlerimiz Kaşınhanı, Çarıklar, Boruk Tolu,
Çomaklı buralarda hiçbir değişiklik yok.
Eskisinden daha kötü diyebilirim. Daha
önce de yazmıştım; Antalya Hatıp üst
geçidi hala düzeltilmedi. Bunun yanı sıra
Tapunun oradaki alt geçitte yanlış çizilen
projelerden bir tanesi. Bu projeleri çizen
mühendisler daha önce çizim yapmışlar
mı? Ya da çizildikten sonra proje üstünden
yorum yapılmadı mı? Merak ediyorum.
Hatıp Harmancık Yolundaki petrol nasıl
zarar görür mü? diye düşündüler acaba…
Meram Yolu son zamanlarda moda olan
cafe ve restaurantlarla dolu izinli mi, değil mi bilmiyorum. Akşamları ışıl ışıl güzel
bir görünüm veriyor. Bu işletmelere ruhsat
verilirken otopark hiç mi aklınıza gelmiyor.
Yol üstüne park edilen araçlardan dolayı
yoldan geçmek mümkün değil… Yaka yolunda da durum aynı Meram Eskiyol’un
şimdilik böyle bir sorunu yok ama yakında
oralarda da bu gibi sorunlar olacak.
9
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Esra Kahveci

Endüstri Mühendisi

Olimpiyat Oyunları Rio

2016’da “TÜRKİYE”
Sporseverlerin bildiği üzere sporda 2016 yılı olimpiyat yılı oldu.
Her ne kadar yoğun gündeme sahip olsak da, Türk sporcuları
takip etmeyi bırakmadık. Peki biz 2016 Olimpiyatlarında kısaca
ne yaptık?
55’i erkek, 48’i kadın toplam 103 sporcuyla mücadele
verdiğimiz, Rio’da ülkemiz 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz
madalya kazanarak, 41. sırada yer aldık. Altın madalya
ve gümüş madalyaların çoğu Ata sporumuz güreşten
geldi. Madalya tablomuz ve sporcularımızın isimler aşağıdaki gibidir.
Madalya
1 Altın		
2 Gümüş
2 Gümüş
2 Gümüş
3 Bronz		
3 Bronz Cenk
3 Bronz Soner
3 Bronz		

Sporcu			Spor
Taha Akgül		
Güreş
Selim Yaşar		
Güreş
Rıza Kayaalp		
Güreş
Daniyar İsmayilov
Halter
Yasmani Copello
Escobar
İldem			
Güreş
Demirtaş		
Güreş
Nur Tatar		
Taekwondo

Madalya sayıları Türk sporseverler açısından az olsa da,
Türkiye’de spora verilen değer ile karşılaştırdığımızda
bu madalyalar ülkemize fazlasıyla yetiyor(!) Belki futbola verdiğimiz değerin %10’unu olimpiyat sporcularına
verseydik, şu an 1’den fazla Taha Akgül’lerle gururlanıyor olabilirdik. Amatör sporların ve sporcuların parlatıldığı Türkiye dileğiyle...

Sporcularımıza 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya
için tebrik ederiz.
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BİZ KAÇ KİŞİYİZ.?....

Tarihimize bakalım, geçmişte çok değil
120 sene evvel bu toprakların asli unsurları; vatandaşları KİM’ ler di? Bilir misiniz?
Hangi kabile diğerlerini istemiyorsa lütfen geçmişe, biz kimiz ne haldeyiz. Diye
baksın... Bu toprakların insanlarını ayıklayalım, ayrıştıralım bakalım kimler kalacak
geriye….
Ermeniler terk etsin diyecek oluyorum
amma Mimar Sinan’ı, eserlerini; Süleymaniye, Selimiye camilerini, Mihrimah Sultan
Camii ‘ni ve daha nice hanlar, hamamlar,
köprüler, say say bitmez…
Balyan Ailesi’ni; Çırağan ve Dolmabahçe
Saraylarını, Kuleli Askeri Mektebi, Selimiye Kışlası, Malta Köşkü ve Bezmiálem
Valide Sultan Camii, Ortaköy Camii, Hamidiye Camii, Pertevniyal Valide Sultan
Camii ve daha nice dünyanın hayranlıkla
izlediği mimarilerini de alsınlar giderken
götürseler…
Ve Ermeniler giderken sanat camiasından
kesinlikle Adile Naşit’i, Onno Tunç’u, Ara
Güler’i, Ayhan Işık’ı da alıp götürsünler…
Cem Karaca da şarkılarını alıp gitmeli ki
tam olsun. Bizden başkası kalmasın…
Türk tiyatrosunun kurucusu Agop Vartiyan’ı (Güllü Agop) Nubar Terziyan’ı vs.
unutmasınlar. Ermeniler hepsini alıp gitseler keşke diyorum.
Rumlar da gitsin istiyorum. Giderken mutlaka o güzel cumbalı ahşap evleri, şehirlilerin ise “Ah bir tane satın alabilsek” diye
hayal ettiği Rum taş evlerini ve Arnavut
kaldırımlarını da götürsünler istiyorum.
Denizcilik sektörünü öğrendiğimiz hatta
balık ile ilgili ne biliyorsak öğrendiğimiz
bu insanlar- ahali kimi neyi varsa alsın da
gitsin.
Kürtler, Yaşar Kemal’i, Ahmet Arif’i, İsmet
İnönü’yü, Bülent Ecevit’i, Turgut Özal’ı halayları, düğünleri, ağıtlarını, şarkılarını…
Deniz Gezmiş’i, Yılmaz Güney’i, Ahmet
Kaya’yı, Erol TAŞ’ı, İbrahim Tatlıses’i Hülya Avşar’ı sanatçıları ne bileyim işte bütün
profesörlerini, öğretmenlerini, vs. alıp da
gitmeli.

Mustafa Ülker
Ulk Yapı Turizm

Peki ya, Ahmedi Xani’yi , Mevlana Bağdadi’yi, Bediüzaman Said-i Nursi, İdris-i Bitlisi’yi, Bedirhan Aşireti’ni, Şeyh Said’i, Selahattin Eyyubi’yi, Şeref Han, Faki Tayran,
Mem’u Zin i vs.vs.vs. daha neler…Hepsi
bu diyarlardan gitsin bakalım ne olacak….
Araplar Battal Gazi’yi, kebaplarını ve tavlalarını… Bulgarlar şarkılarını türkülerini,
“Arda boyları”nı, akıtmalarını, börek- çöreklerini, tatlı bozalarını… Naim Süleymanoğlu’nu ve Sabahattin Ali’yi…alıp da
gitmeli.
Çerkezler de terk etmeli burayı… Ama
terk ederken Türkan Şoray’ı, Türk edebiyatının içinden Ömer Seyfettin’i çekip alsınlar istiyorum. Nazım Hikmet Ran ve isterlerse Çerkez Ethem’i de götürsünler …
Lazları Karadeniz’in yürekli evlatlarını,
fıkralarını, takalarını, horonu, hamsiyi,
mıhlamayı ve Topal Osman’ı hatta Kazım
Koyuncu ’yu… Tayyib Erdoğanları Dursunları, Fadimeleri ,Temelleri kaçırıp kovalasınlar bakalım….mesela Süryanileri, kaburga dolmalarını, içli köftelerini, Coşkun
Sabah’ı ve Anılar şarkısını da alabilmeli
giderken mesela…
Romanlar çingeneler toplasın sazlarını,
Neşet Ertaş’larını gömsünler gavur topraklarına Aşık Veyselleri de alıp götürsünler ve türkülerini de götürsünler istiyorum
giderken. Aynı ırkımız, dilimiz ve dinimizle
bir tek biz kalalım istiyorum.

Sonra birbirimize bakalım uzun uzun…
Ve soralım istiyorum. Biz kimiz? diye. Kaç
kişilik bir paçavra-Çapulcu kaldık diye….
Nasıl olduysa bir siren sesi duyduk. Radyodan anons geçiyordu.; KIZILAY… bangır
bangır kan anonsu yapıyor “Kanamalı bir
hasta için acil taze kana ihtiyaç varrrr….”
Çok şükür bu hasta için Kürt Kanı, Türk
Kanı, Arap Kanı lazım demiyorlar.
Hz. Muhammed’den, Fatih Sultan Mehmed’den öğrendiğimiz hoşgörüyü ne zaman kaybetmişiz biz?..

Evet, BİZ KİMİZ?
ASLIMIZ NEDİR?
NEREDEN GELDİK ?”
Hani buraların ilk sahibi sözlerini ince
ince düşünmek lazım değil mi? Etrafına
baksana kaç kişi kalmışlar, nicedir
halleri….
Saygılarımla.
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Turisti Aldatan Kendini

ve Ülkesini Aldatır
Bu senenin moda konusu, turizmde
ülke olarak yaşadığımız darboğaz.
Neredeyse bu konunun ele alınmadığı
gazete, dergi vs. kalmadı. Tabii biz de
kayıtsız kalamazdık.
Siz değerli okurlarımı gereksiz istatistiklerle sıkmadan, olaya yalnızca sosyo-ekonomik açıdan bakarak birkaç
önemli noktaya değinmek istiyorum.
Evet, turizm tüm ülkeler için önemli,
hele hele bizim gibi kendine özgü üretim teknikleri ve uluslararası markaları olmayan ülkeler için çok çok daha
önemli. Gelirlerini yalnız turizmden
elde eden bir ülke elbet değiliz, ancak
böylesi muhteşem bir coğrafyaya sahip
olduğumuz halde bunu yüksek getirili
bir turizm potansiyeline çevirememiş
olmamız ciddi bir sorun.
Bizim muhteşem coğrafyamızın onda
birine bile sahip olmayan ülkelerin,
ellerindeki kısıtlı doğal güzelliklere
rağmen nitelikli hizmet ve etkili tanıtım sayesinde bizden kat kat yüksek
gelirler elde ettiği gerçeğini göz önüne
aldığımızda, ülkemizin güzelliklerini dış
dünyaya pazarlama ve hak ettiği geliri
elde etme konusunda sınıfta kaldığımız
rahatlıkla söylenebilir.
Bu yılın turizm açısından iç açıcı geçmemesini, pek çok kişi Rusya ile yaşadığımız politik kriz nedeniyle, Rus turistin
gelmemesine bağlıyor ancak; bu krizin
farklı pek çok nedenleri olduğu da açık.
Bir kere hizmet politikamız ve tesis kalitemiz bizi birinci sırada tercih edilir kılmak için yeterli değil. Özellikle Antalya
lokasyonunda fazlasıyla modern pek
çok tesis bulunuyor olmasına rağmen
üst düzey hizmet vermeyi hala beceremiyoruz. Bununla beraber, iç turizm
konusunda yerli turiste reva görülen
olumsuz davranış biçimleri ve fiyat politikalarını hiç ele almıyorum bile. Eğer
yerli turist yanlış pek çok politika sebebiyle küstürülmese idi, yabancı turistin
az olduğu yıllarda bu problem, kendi
vatandaşlarımız ile çözülebilirdi.
Bir diğer sorun ve bence en önemli
olanı; dünya üzerinde eşine az rastlanır
özelliklere sahip doğal güzelliklerimizin
yeterli ve doğru tanıtımını beceremiyor,
onları hak ettiği şekilde pazarlayamıyoruz. Bunu yapamadığımız gibi, kendi kendini tanıtabilen ve yoğun turist
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çekebilen müstesna güzelliklerimizin
temizliğini ve düzenini sağlayamıyor,
bölgedeki tesislerin ticari kaygılarına
ve rantlarına bu eşsiz doğal güzelliklerimizi kurban edebiliyoruz. Tıpkı doksanlı yılların sonunda Pamukkale travertenlerinin su kaynaklarını bölgedeki
otellerin hoyratça kullanması ve doğal
güzelliğinin korunmasını sağlayamadığımız için o bembeyaz ve muhteşem
görüntüsünü insan eliyle kaybetmesi
gibi.
Yine bunlar gibi pek çok ihmal ve kötü
niyete kurban giden nice doğal güzelliklerimiz var. Denize akıtılan kanalizasyonlardan mı dem vurmalı, yoksa
ağaçları kesilerek asfalta ve betona
kurban edilen sulak alanlardan mı, otel
ya da konut yapmak amacıyla yakılan
ormanlarımızdan mı, yoksa müthiş verimli toprakların bulunduğu yerlere çöp
depolama tesisi kuran zihniyetten mi?
Velhasıl, hepsi aynı kapıya çıkıyor; ülkece kaybedilen doğal güzellikler ve
bunun getirdiği sorunlar. Siz ülkenizi
korumazsanız; yabancı turist elbette
sizi tercih etmez.

Cenab-ı Allah ülkemize eşsiz güzellikler
bahşetmiş. Bize düşen, bu doğal güzelliklerin tanıtımını ve temizlik sürecini
doğru şekilde yöneterek, hem bölge
insanımıza hem de dünyaya tanıtarak,
ülkemizin dünyadaki turizm pastasından en büyük payı almasına katkıda
bulunmaktır.

Beslenme Çantası için

Diyetisyen Ayşe DURAN

3 Pratik Tarif
Okulların açılması ile birlikte hem
öğrencilerin hem de ebeveynlerin
beslenme ve uyku düzenlerinde değişiklikler yaşanabilir. Öğrenciler okul
döneminde bedensel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmek için yeterli
ve dengeli beslenme modeline dikkat
etmeleri gerekir. Bu konuda çocuklarını bilinçlendirmek ve sağlıklı besinlere yönlendirmek için asıl sorumluluk
ebeveynlere düşmektedir. Okul çağlarında çocukların beslenme alışkanlıkları oluşur. Sizlere bir örnekle durumu
pekiştirmek istiyorum. Anne ve babası
kahvaltı yapmadan evden çıkan bir çocuk düşünelim. Fakat anne ve babası,
çocuğuna sürekli kahvaltının öneminden bahsediyorlar ve çocuk kahvaltı
yapmayınca ona kızıyorlar. Buradaki
çocuğumuz ısrarla kahvaltı yapmamayı tercih edecektir. Çünkü çocuklar
gördüklerini yapar ve en sık gördüğü
kişinin hareketlerini rol modeli alır. Çocuklarınıza ısrar etmekten çok doğru
olanı hareketlerinizle anlatmaya çalışın. Beslenme alışkanlığı değiştirilmek
istenilen çocuk asla zorlanmamalıdır.
Çocuklarınızın geleceği için sağlıklı
pişirme yöntemleri ile sağlıklı besinler hazırlayın. Çocuğunuza tüketeceği
besinlerin sağlayacağı faydalar anlatılmalıdır. Çocuk böylece kendini baskı
altında hissetmeyecek ve severek yemek yiyecektir. Tabaklarını süsleyerek
hatta çocuğunuzla mutfağa girerek
size verdiğim tarifleri birlikte deneyebilirsiniz.

Çocuklar hangi besini ne kadar sıklıkla
tüketsin?
Çocuğun vitamin ihtiyacını karşılayabilmesi için sebzelerden en az 2-3 çeşit, meyvelerden de 3-4 çeşit tüketmesi önerilir. Besin ihtiyaçlarının doğru
karşılanması, fiziksel gelişimleri kadar
akademik başarı ve zihinsel gelişimleri için de gerekir. Okul çağındaki çocuklara özellikle yağlı tohumlar sınıfında ki fındık, ceviz ve badem mutlaka
verilmelidir. Bu kuruyemişler çocuğun
okul başarısını olumlu etkileyeceği
gibi gün içerisinde gerekli olan enerji
ihtiyaçlarını da karşılar. Omega-3’ten
zengin olan ve okul başarısında ciddi
anlamda etkisi olan balıkların haftada
2 kez tüketilmesi gerekir. Yanında bol
salata da unutulmamalıdır. Çocuklara
meyve suyundan ziyade meyvenin
kendisini verin ki posası ile birlikte tüketsin. Çünkü meyve suyunun şeker
oranı yüksektir ve çocukları daha da
şekere bağımlı hale getirebilir.
1. Doyurucu sandviç tarifi
Tam tahıllı ya da ruşeymli ekmekle hazırlanmış sebzeli, tavuklu sandviç
Ayran
1 adet elma
Çocukların ekmek alışkanlıklarını beyazdan tam tahıllı olanlara çevirmek
gerekir. Çünkü tam tahıllı ekmekler
hem B gurubu vitaminleri bakımından
daha zengin hem de bağırsakların
çalışması için daha uygundur. Peynir
seçimi çocuğa bırakılmalıdır. Protein
ve kalsiyum kaynağı olan peynir, çocuklar tarafından seçilirse tüketimi
daha kolay olur. Et, sebze, süt-yoğurt,
meyve ve tahıldan sağlanacak olan
vitamin ve mineraller çocuğun dengeli
beslenmesi için gereklidir. Böylelikle çocuğun kantin alışverişlerinin de
önüne geçilebilir.

2. Anne eli değmiş börek tarifi:
2-3 dilim börek (peynirli veya sebzeli
olabilir)
Meyve kompostosu
Sütlaç ya da puding gibi sütlü bir tatlı
Börek genellikle tüm çocukların sevdiği ve tüketimi kolay bir yiyecektir.
Enerji veren karbonhidratlar içindeyse
önemli bir besin kaynağıdır. Börek hazırlanırken süt ve yumurta gibi proteinler kullanılırsa besin değeri daha da
yüksek olur. Beyaz un yerine tam tahıl
ya da ruşeymli un kullanılmasını tavsiye ederim. Ayrıca şekerli ve boyalı
içecekler yerine evde hazırlanmış, içerisinde meyve de bulunan az şekerli
kompostolar çocuklara içecek olarak
verilebilir. Süt- yoğurt ihtiyacını karşılamak için de az şekerli sütlü bir tatlı
alternatif olarak kullanılabilir.
3. Çılgın krep tarifi:
Çikolatalı krep
Süt
Ceviz
Aslında çikolata çocukların beslenmesinde çok tercih edilen bir besin değildir. Ancak tüketim alışkanlıkları göz
önüne alındığında çikolatanın çocukların hayatında önemli bir yeri olduğu
görülür. Bu nedenle sadece tadını değiştirecek kadar az çikolatayla krepler
hazırlanabilir. Krepin içerisinde çocukların protein ve B gurubu vitamini
ihtiyacını karşılayan süt, yumurta ve
ruşeymli un bulunur. Krepin yanı sıra
beslenme çantasında bitkisel kaynaklı
omega-3 ‘ten zengin cevizde bulundurulmalıdır.
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POLİTİKANIN VİTOR’LARINA

N.Yıldız Erdal

VİTOR VE ÇEVİRMENİ
Vitor Pereira. Fenerbahçe’nin Portekizli
teknik direktörü. Bir Türk kadar heyecanlı, coşkulu ve dışavurumcu. Fatih Terim dahi Pereira’nın yanında daha az tutkulu ve uslu gözüküyor. Löw gibi, Daum
gibi de değil, Zidan gibi uzaktan bakıp,
işaret etmiyor. Mustafa Denizli gibi ağır
abi takılmıyor. Ama kime benzediği kadar kime benzemediği önemli burada.
Adam Baba filmindeki “alın size futbol,
alın size tutku, öfke, cesaret, cüret. Analar böyle teknik direktörler de doğurur
ey Türk halkının canlı versiyonu.
Teknik direktörün tekniğinde bazı arızalar var. Takım ayrı oynuyor, Pereira ayrı.
Tuhaf bir ayrı telden çalma durumu mevcut. Orkestrayı yönetirken aklında başka
müzikler var. Beethoven’in 9.senfonisi
var sahada.
Tam bir aksiyon adamı, futbolcu olabilirdi ve oyuncağı elinden alınmış bir çocuk
görüntüsünü böyle aşabilirdi. Nitekim
ülkesinin amatör kulüplerinde oynadığı
ve 28 yaşında futbolu bıraktığı için tam
hevesini almamış bir görüntü sergiliyor.
Maçın ikinci yarısında sahaya girmek isteyen bir azmi var. Maçı mı izlesek Pereira’yı mı karar veremiyoruz. Sahanın
dışında eli kolu durmuyor. Jest ve mimikleriyle sürekli tsunami etkisi yaratıyor.
Biz de çok abarttık galiba. Vitor gibi.
BEKLENTİ
Vitor da haksız sayılmaz. Türk taraftarlarının beklentisi adamı adeta sihirbaz
olmaya zorlamış ki adam “bakın benden
sihir beklemeyin ben bir sihirbaz değilim
“demiş.
Yani her şeyin ötesinde Pereira aslında
beklentilerin kurbanı da olmuş olabilir.
Yani çok psikolojik bir futbol vakası. Türkiye burası. Süper arz ve talepler, beğenme beğenmemeler ülkesi.
Pereira çooook duyarlı . Milletin beklentisinden bana ne, işimi yapar giderim
demiyor, kafama sıkar giderim diyor. Çok
etkilenmiş Türkiye’deki fanatiklerden.
Burası futbola olağanüstü anlamların
yüklendiği, adeta hayat memat duygusunun körüklendiği bir yer. Sihir beklenir
mi beklenir. Yap ne olursan ol yap, o golü
fileye koydur, attır baskısı var. Müthiş bir
sorumluluk ve çırpınma hali de olabilir.
Yani özgüven ve şımarıklık dediğimiz şey
aslında bir çocuğun mahalledeki abilere
diklenişi, kendini kanıtlama çabası da
olabilir. Elinden geleni yapmış biri gibi
değil, yapamamış biri gibi duruyor Pereira.

Küçüğüm daha çok küçüğüm şarkısındaki nağmeler. Onu anlatıyor olabilir. Bu
yüzden bütün hatalarım. Küçüğüm çok
küçüğüm bu yüzden kendime güvensizliğim. Bu yüzden korkularım. Bu yüzden
sonsuz endişem.. Gururum bu yüzden,
bu yüzden korunmasızlığım...
Kendisini çok zorluyor. Sınırlarını, bedenini, ruhunu...
Bir dalgakıran gerekiyor Pereira’ya. Gerçekten bu mu, rol mü yapıyor? Problemleri mi var, ,böyle olması mı gerekiyor.
Yoksa politik mi? Türk’ün nabzına şerbet
mi? Portekizli mi İtalyan mı? De Niro mu
Al Pacino mu?
DENİZ SARITAÇ:PEREİRA’NIN ÇEVİRMENİ
ÇEVİR ÇEVRİMEN!
Beni bana çevir. Beni başka biçimde çevir. Birebir çevirme, bazen de tersine çevir. Fenerbahçe aşkına. Yardım et bana.
Sakinleştir. Harika çevir. Mucizeler yarat.
Sen ki benim kadar hırslı ve gözü kara
olma.
Kör, sağır, dilsiz olma.
Gelelim Vitor’un çevirmenine. Sakin, kararlı, tutarlı Deniz Sarıtaç. Vitor ne kadar
hırslı ve heyecanlıysa, o, o kadar dingin
ve soğukkanlı.
Çevirmenin bir avantajı var iki değil,
beş dil biliyor. Başka ülkeleri, takımları,
futbol siyasetini, takım ruhunu biliyor.
Yani envai çeşit egoyu, dili, tavrı, sözü
Türkçe’ye çeviriyor. Adam çoklu çevirmekten, dervişlik meretebesine erişmiş.
Türlü diller, türlü haller olsa da sonuçta
meramlar aynı. Biliyor. Politikacı soğukkanlılığıyla çeviriyor. Eviriyor.
Türk Politikasına da böyle çevirmenler
gerek. Sadece sözleri değil öfkeleri,
mantıkları, egoları da çevirecek, adam
akıllı aklileştirecek beş dil, beş duygu,
beş hareket, beş ülke bilen çevirmenler.
Ülke aşkına.
Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşır(Mevlana) sözünün
bilincinde, duyguları uzlaştıracak makulleştirecek çevirmenler. Sadece çeviri
bekleyenleri değil, dilini çevirdiği kişiyi
de ikna edecek, sakinleştirecek.
AHMET DAVUTOĞLU
Sakindi, mütebessimdi. Makuldü. Uluslararası bir siyaset donanımı vardı. Her
tür kızgınlığı, kırgınlığı adeta etkisiz hale
getiren bir yumuşaklığı. Hatta her şartta,
olayda yüzündeki gülüş sorun da olabiliyordu. Yüzü ve duruşuyla Türk politika-

sında bir nezaket görüntüsü oluşturmuştu. Politikada ve hayatta en önemli şey
nezakettir(Obama).Kemal Kılıçdaroğlu
ile harika bir tokalaşma ve uyum görüntüsü sergilemişti. Buzları eritiyor, bazı
olumsuzlukları Vitor’un çevirmeni kadar
iyi tolere edebiliyordu. Gerginliğin dilini,
hoşgörünün üslubuna; her tür baskın
ve bastırmacı tutumu alçakgönüllü bir
moda dönüştürüyordu.
Aslında iyi bir tercümandı. Duygulara,
politikaya. Fikri zikri ne olursa olsun.
Solcusunun da sağcısının da en radikalinin de elini sıkabileceği anlaşmaya varabileceği biriydi. Ki fikrini ve zikrini de
koşullar çerçevesinde dönüştürmeye,
yeniden inşa etmeye hazırdı.
Türk politikası da bazen fanatik taraftarların çılgın beklentileriyle yön değiştiriyor. Seçmen Vitor Pereira gibi politikacılar istese de, Deniz Sarıtaç ‘ın sakin
duruşu her zaman beklentilere kafi gelmese de, Türk seçmenine de doğru ve
geçerli üslubu benimsetecek, kendisinin
iyi çevirilere ihtiyacı olduğunun farkına
vardıracak akıllı, sorumlu çevirmenlere
ihtiyaç var.
Başka bir çeviri ve çevirmenler gerekiyor
Türkiye’ye, acilen. Öfkenin, kutuplaşmanın dilini geçersiz kılacak; Dili sadeleştirecek, samimileştirecek; Psikolojiyi,
sosyolojiyi politikaya kanalize edecek,
iletişim bilimiyle yeniden yapılandıracak
çevirmenlere ihtiyaç var.
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TAKSİTLİ SATIŞLARDA

Bekir Akıncı

GETİRİLEN YENİLİKLER..
2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu pek çok alanda
önemli yenilikler ve değişiklikler getirmiştir. Bu değişikliklerin bilinmemesi,
göz ardı edilmesi büyük hak kayıplarına
yol açabilir. Taksitle satış sözleşmesine
ilişkin hükümler de bunlardandır. Kanun
koyucu taksitli satışlarda alıcıyı koruma
amaçlı, son derece sert hükümler ihdas
etmiştir. Kanun yürürlüğe gireli yaklaşık
4 yıl olmuş olmasına rağmen bu hükümlere uygulamada hiç dikkat edilmediğini
söylemek mümkündür. Bu yazımızda genel hatlarıyla taksitli satışlardaki yeniliklere dikkat çekeceğiz.
Taksitli satışlar 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 253 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin
ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satış olarak Kanun’da
tanımlanmıştır.
Yazılı Sözleşme Şartı: Sözleşmeler hukukunda temel kural şekil serbestisidir.
Yani bir sözleşmenin kurulmasında ve
hüküm doğurmasında kural olarak tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade
beyanları yeterlidir. Sözleşmenin yazıya
bağlanması gerekmez. Yazılı sözleşme pek çok zaman ispat için gereklidir.
Fakat şüphesiz bu kuralın istisnaları da
mevcuttur. Örneği taşınmaz satışları
tapu müdürlüğünde, araba satışları noterde yapılmadıkça geçerli olmaz. Diğer
pek çok taşınır ise yazılı sözleşmeye gerek dahi olmadan satılabilir. Nitekim uygulamada da pek çok zaman yazılı satış
sözleşmesi yapılmamakta, yalnızca satış
bedeli senede (bonoya) bağlanmaktadır.
Özellikle taksitle satış yapan mağazaların bu yolu tercih ettikleri söylenebilir.
Oysa TBK. m. 253/II hükmü taksitli satışlara yazılı sözleşme yapma zorunluluğu
getirmiş ve hatta bu sözleşmede düzenlenmesi gereken hususları da devam
eden fıkrada saymıştır. Dolayısıyla yazılı
sözleşme yapılmamış ya da 253/III’teki
şartlara uyulmamışsa taksitli satış geçersizdir. Bu halde örneğin alıcı borcunu
temin için bono (senet) vermişse verilen
bonolar da geçersizlik tehdidi ile karşı
karşıya olacaktır.
Alıcıya 7 Gün İçinde Sözleşmeden Kurtulma Hakkı: 255’inci maddeye göre,
taksitle satış sözleşmesi, alıcı bakımından, taraflarca imzalanmış sözleşmenin
bir nüshasının eline geçmesinden yedi
gün sonra hüküm ve sonuçlarını doğurur.
Alıcı, bu süre içinde irade açıklamasını

geri aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Yani alıcı sözleşmenin kendisine
tesliminden itibaren 7 gün içinde kabul
beyanını geri alarak sözleşmeden kurtulabilmektedir. Bu takdirde sözleşme
adeta hiç kurulmamış gibi olmaktadır.
Böylece alıcıya tıpkı kapıdan satışlarda
ya da internet satışlarında olduğu gibi 7
günlük bir deneme süresi tanınmıştır.
Peşinat, Toplam Satış Bedelinin Onda
Birinden Az Olamaz!: 256’ıncı maddede
düzenlenen bu husus son derece tehlikelidir. Hükme göre örneğin bir malın
toplam satış bedeli 3000 TL ise, bunun
300 TL’sinin malın teslimi anında satıcıya
ödenmiş olması gerekmektedir. Şayet
satıcı hiç peşinat almadan satılanı teslim
etmişse, bir daha almadığı peşinatı, yani
örnekteki 300 TL’yi isteyemez. Alıcı taksitlerle toplam 2700 TL ödeyerek borcundan kurtulur. Yahut 300 yerine 100
TL peşinat almışsa, almadığı 200 TL’yi
malın tesliminden sonra isteyemez.
Satış Bedeli En Çok 3 Yıl İçinde Ödenmelidir!: Yine aynı maddeye göre, peşinat hariç, geriye kalan satış bedelinin
sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren
3 yıl içinde ödenmesi zorunlu kılınmıştır.
Yani satım parası peşinat + 48 ay takside
yayılmışsa 36 ayı aşan 12 ay istenemez.
Gerçi ikinci fıkrada yasal ödeme sürelerini yarıya indirme ve iki katına çıkarma
hususlarında Bakanlar Kurulu’na yetki
verilmiş ise de kimi zaman bu süre bile
yeterli olmayabilir. Zira özellikle mal alım
ve satımını kredilendiren katılım bankaları taksitleri 10 yıla kadar yayabilmektedir. Piyasada da 36 ayın üzerinde taksit
yapan satıcılarla karşılaşılabilmektedir.
Yargıtay’ın bu madde ile ilgili ne karar
vereceği önemli bir merak konusudur.

Erken Ödemede İndirim Zorunluluğu:
258’inci maddeye göre, taksit borcu
kambiyo senedine bağlanmış olmadıkça, alıcı satış bedelinin kalan kısmını her
zaman bir defada ödeyerek borcundan
kurtulabilir. Bu durumda, peşin satış bedeline ilave edilen bedelin ödenmemiş
taksitlere isabet eden kısmı, yarısından
az olmamak üzere ödeme süresinin kısaltılmasına uygun olarak indirilir. Yani,
taksitler senede bağlanmamışsa, alıcı
her zaman vadesi gelmemiş taksitleri de
ödeyebilir. Fakat bu durumda satıcının
indirim yapması zorunludur. Bu indirim,
malın peşin satış bedeli ile taksitli satış
bedeli arasındaki farkın ödenmemiş taksitlere isabet eden kısmı yarısından az
olmamak üzere indirilir. Örneğin malın
peşin fiyatı 3000 TL iken 12 taksitli fiyatı
3600 TL ise, alıcı 6 ay boyunca 300 TL’lik
taksitleri ödedikten sonra kalan kısmın
tümünü ödeyerek borcu kapatmak istemişse, 3600-3000=600 TL; yarısı ödendiği, yarısı kaldığı için 600/2=300 TL,
Kanun yarısından az olmamak kaydıyla
indirim isteyebilir dediği için 300/2=150
TL indirim isteyebilir. Yani bu halde alıcı
tek seferde 1800 yerinde 1650 TL ödeyerek borcunu kapatabilir.
Taksitli satışları düzenleyen hükümlerin
tamamı ayrı bir tartışma konusudur. Ne
yazık ki vatandaşlarımız bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi de değildir. Hak
kayıplarına uğramamak için özellikle
taksitle satımla uğraşan işletmelerin uygulamalarını Kanun’a göre gözden geçirmelerinde büyük yarar vardır.
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BATAKLIK BÜYÜYOR

KİMSE ÇÖZÜM BULAMIYOR

Nurettin Bay
KONTV Genel Yayın Yönetmeni

Şimdiki yazdıklarım
kanınızı donduracak.
Biraz moralinizi bozmak
istiyorum. Bazılarının da
rahatını… Yazmazsam
görevimi yerine
getirmiş olmam diye
düşünüyorum.
Konya’da özellikle gençler arasında madde bağımlılığı hızla yaygınlaşıyor. Konya’da madde bağımlısı
olan genç sayısını bilseniz aklınız
başınızdan gider. Bilen biliyor, ama
ben tam sayı verip moralinizi çok
da bozmak istemiyorum. Tam sayı
vermeyeceğim ama binlerle ifade
edildiğini bilmenizi isterim.
Bu illete bir şekilde bulaşmış olanlardan tedavi olmak isteyenlerin
başvurduğu yer olan AMATEM’de
(Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi) yaklaşık 60-70 yatak kapasitesi
var. Bugün başvuran bir bağımlıya
aylar sonrası için ancak sıra veriliyor. Sırada yüzlerce hasta var.
Mesele AMATEM değil elbette. Mesele her geçen gün madde bağımlısı gençlerin sayısının artması. Ve
hiç kimsenin bu soruna bir çözüm
bulamaması. Madde bağımlı genç
dediğime bakmayın, aslında onlar
çocuk. Madde bağımlılık yaşı artık
ortaokula kadar düşmüş.
Yeni Mahalle diye bir yer var malumunuz. Bu tür pislikler nedense
hep buradan türer. Madde bağımlılığında da Pazar yine Yeni Mahalle… Yeni Mahalle kamulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi büyük oranda bu anlamda meseleyi çözdü.
Ancak bir bölümü hala duruyor.
Buradan ayrılanlar işlerini bırakmış
değil. Herkes gittiği yerde aynı şeyi
yapmaya devam ediyor. Madde Bağımlı Ağalar oluştu Konya’da… Emniyetin eli kolu bağlı. Bugün yakaladıkları yarın dışarıda. Hatta yarın
bile fazla. İki saat sonra dışarıdalar.
Mevzuat bu konuda yetersiz.

Yetersiz mevzuatın tüm boşluklarından yararlanan bu Ağalar, emniyeti de ekarte ederek, saltanatlarını güçlendirerek sürdürmeye
devam ediyorlar. Bize ifade edilen
bilgiye göre Konya’nın en zenginleri ne esnaf, ne sanayici, ne tüccar.
Konya’nın en zenginleri Madde Bağımlılığı Ağaları.

Ellerindeki güzel, yakışıklı, boylu boslu, konuşmasını bilen
gençleri pazarlama elemanı
olarak kullanıyorlar. Pazar yerleri; cafeler, parklar, nargile
salonlar, alışveriş merkezleri
ve benzeri yerler. Pazarlama
elemanları, bu tür yerlerdeki gençleri önce göz hapsine
alıyor. Ardından da bir şekilde
arkadaş oluveriyorlar. Sonrası her hal ve şartta köle haline
getirilen yüzlerce, binlerce bağımlı genç. Gençleri seçerken
babaları zengin olanlara özel
önem veriyorlar. Ağlarına düşürdükleri zengin çocuklarının
her türlü görüntülerini çekerek
şantaj unsuru olarak kullanıyorlar. Çocuğunu bu halde gören ebeveynler de, çocuklarını
bu bataklıktan kurtarmak için
ellerindekini, avuçlarındakini
bu ağalara minnetle sunuyorlar.

Madde bağımlısı gençlerin yapamayacakları şey yok. Halleri içler
acısı. Maalesef bağımlı hale gelenlerden kurtulanların oranı yüzde
10’un altında. Çoğu, genç yaşta
heder olup gidiyor.
Bir millet geleceğini teslim edeceği
gençlerini bu kadar sahipsiz, bu kadar çaresiz bırakamaz, bırakmamalı. Artık bu soruna kalıcı bir çözüm
bulmanın zamanı geldi de geçiyor
bile. Devlet bu konuda mutlaka
ama mutlaka bir şeyler yapmalı.
Konya’da bu tür gençlere çokça
üzülerek söylemeliyim ki, Hazreti Mevlana türbesi ve civarlarında
rastlanıyor. İstanbul Caddesi başta
olmak üzere bölgedeki birçok cadde ve sokakta sıkıntı var.
Çocukları bu illete müptela olmuş
aileler yalvararak bu soruna bir
çözüm bulunmasını istiyor. Çözüm
çok zor değil. Suçluya; suçunun
ağırlığına uygun bir bedel ödettirilirse b u sorun biter. Kıyaslanamaz
ama bir taraftan teröre kurban
verdiğimiz gençlerimize ağlıyoruz.
Ama öbür taraftan uyuşturucuya
kurban verdiğimiz gençlerimizi unutuyoruz. Onlar kurtarılmayı
bekliyor. Her yıl belki teröre kurban
verdiğimiz gencimizden kat ve kat
daha fazlasını uyuşturucuya kurban
veriyoruz.
Yazık ki, ne yazık…!
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Dr. Ziyaeddin Ercan
Genel Koordinatör

MEDKLİNİK SAÇ
SORUNLARI MERKEZİ:
Medklinik saç sorunları merkezi olarak
Konya,Ereğli ve Avusturya Viyana ‘da
olmak üzere yıllar içinde edindiğimiz
bilgi birikimimiz ve tecrübe ışığında saç
sorunları olan danışanlarımıza uygun tedavi yöntemlerini sunmaktayız.
Kliniğimize başvuran danışanlarımızın
ücretsiz saç analizi yapılarak saç ve saçlı
deri yapısı değerlendiriliyor,gereği durumunda tahlilleri yapılarak saç dökülme
nedenleri ortaya çıkarılıyor.
Bu çıkan sonuçlar ışığında danışanlarımıza uygun tedavi yöntemlerini öneriyoruz.
Bu yöntemler başlıca medikal tedavi,PRP
uygulaması,Mezoterapi uygulaması ve
saç ekimi olarak sayabiliriz.
Saçı dökülen insanlarda yapılan çeşitli
psikolojik ölçümler benlik duygusu, vücut imajı, öz saygı, kendine güven gibi
duyguların etkilendiği ortaya çıkmıştır.
Bu araştırmalarında gösterdiği gibi saç
kaybı yaşayan bireylerde bu sorunu çözmek önem arz etmektedir. Saç ekimi de
bu sorunun çözümünde en radikal yöntemdir.
Saç ekimi genel olarak anlatacak olursak. FUE tekniği diye adlandırılan yöntem ile kafa bölgesinin arka bölümünden
mikro motor yardımı ile tek tek alınan
saç kökleri saçsız bölgeye açılan kanallara nakledilmektedir.. Aldığımız bölgedeki saç kökleri testosteron hormonuna
duyarsız oldukları için bu saçlar ekildikleri yerde dökülme yaşamamakta ömür
boyu kalmaktadırlar.

Saç ekimi saçsız bölgenin açıklığına
göre 1 veya 2 seans olarak uygulanmakta, hastalarımız televizyon seyrederken
yüksek konforlu bir şekilde herhangi
bir acı hissetmeden işlemleri tamamlanmakta,saç ekiminden bir gün sonrada
normal hayatlarına devam etmektedirler.
Saç ekiminden sonra da danışanlarımızın kontrolleri devam etmekte ekilen
saçların büyüme süreçlerinde saç ve
saçlı derinin ihtiyacına göre mezoterapi
ve PRP ile desteklenmektedir.
DHİ TEKNİĞİ İLE SAÇ EKİMİ
DHI(Direct Hair Implant) tekniği saç ekimi için özel tasarlanmış kalemlerle yapılan saç ekimidir. Bu ekim tekniği ciddi
tecrübe gerektirmektedir. DHI tekniği ile
olan ekim işleminde; başın arkasından
alınan saç köklerinin dışarıda kalma sürelerini kısaltmakta, hastada iyileşme
süresi daha kısa olmakta ve bu yöntem
ile cm’ başına 40-60 greft ekilebilmektedir. Özellikle ön saç çizgisi bölgesi ekimlerinde DHI tekniğinin kullanılması daha
doğal görünümlü daha başarılı sonuçlar
elde edilmesini sağlar.
Yine Medklinik olarak hastalarımızın tercihi doğrultusunda DHI tekniği ile saç
ekimi yapmaktayız.
MEDKLİNİK’İN SAÇ EKİMİNDE
FARKI
Biz saç ekiminin ciddi bir işlem olduğunu işlem öncesi, işlem ve işlem sonrası
yakın takip gerektirdiğinin bilinci ve ciddiyeti ile hareket ediyoruz.

İşlemlerimizi sağlıklı ortamda gerçekleştiriyoruz. Saç ekimi ekibimiz tecrübesini
kanıtlamış yıllarını bu işe adamış arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Özellikle
koordinatörümüz Burcu Hanım uzun yıllar Ankara ve İstanbul’da kazandığı tecrübeyi yansıtmaktadır.
DHI(Direct Hair Implant ) gibi Saç ekiminde kullanılan yöntemlerdeki gelişmeleri
yakından takip ederek daha doğal ve
başarılı sonuçları hastalarımıza sunmaya
gayret ediyoruz.
Sonuç olarak bireyleri fiziksel ve psikolojik yönden çokça etkileyen saç sorunlarının çözüm merkezi olmak üzere emin
adımlarla ilerlemekteyiz.
Saç ektirme kararı almanın zor bir karar
olduğunun, ömür boyu başta taşınacak
bir işlem olduğunun bilinci içindeyiz.
Amacımız özellikle saç ekimi konusunda
doğru adres olduğumuzu ve %100 danışan memnuniyeti esasına dayalı doğal
görünümlü saç ekimi sonuçlarına ulaşmak için çalıştığımızı belirtmek isterim.
İşlemlerini gerçekleştirdiğimiz önümüzde ki yıllarda daha da yoğun çalışacağımız şehir dışı ve yabancı ülke hasta
potansiyelimiz ile de Konya ya sağlık
turizmi anlamında yaptığımız katkıdan
dolayı da gurur duyuyoruz.
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EVLİLİĞE SAĞLIKLI

Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU

BAŞLIYALIM
Evlilik ve aile kan bağına dayanan, karı, koca ve çocuklar
arasındaki ilişkilerin oluşturduğu en küçük toplumsal kurum olarak tanımlanır. Ailenin temel amacı, sağlıklı nesiller
yetiştirerek insan soyunun devamına katkıda bulunmak ve
topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Aile ortamı eşler
için huzur ve paylaşım, çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağıdır. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam ve sağlıklı
temellere oturur ise, o aileden meydana gelen toplum da
o nispette sağlam ve sağlıklı olur.
Ülkemizde evlenme durumu ile ilgili son istatistiki bilgilere bakacak olursak; ülkemizde evlenen çiftlerin sayısı bir
önceki yıla göre %0,5 artarak 2015 yılında 602 bin 982 olmuştur. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0,7
artarak 131 bin 830 olmuştur. Ortalama ilk evlenme yaşı,
2015 yılında erkekler için 27, kadınlar için 23,9 oldu. Yabancı gelinlerin sayısı 2015 yılında 18 bin 814 olup toplam
gelinlerin %3,1’ini oluşturmaktadır.
Yabancı gelinler uyruklara göre incelendiğinde, Suriyeli gelinler (3 bin 569
kişi) %19 ile birinci sırada yer almaktadır. Suriyeli gelinleri %14,3 ile Alman
gelinler (2 bin 695 kişi) ve %8,8 ile
Azerbaycanlı gelinler (bin 653 kişi) izlemektedir.
Yabancı damatların sayısı 2015 yılında 3 bin 566 olup toplam damatların
%0,6’sını oluşturmaktadır. Yabancı damatlar uyruklara göre incelendiğinde,
Alman damatlar (bin 368 kişi) %38,4 ile
birinci sırada yer almakta olup, Alman
damatları %7,9 ile Avusturyalı damatlar
(282 kişi) ve %6,8 ile Suriyeli damatlar
(241 kişi) izlemektedir.
Kaba boşanma hızının 2015 yılında
en yüksek olduğu il İzmir olup, bunu
Antalya ve Muğla izlemektedir. Kaba
boşanma hızının en düşük olduğu il
ise Hakkari olup bunu Şırnak ve Bitlis
izlemektedir. Boşanmaların 2015 yılında %39,3’ü evliliğin ilk 5 yılı, %21,5’i ise
evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleştiği
görülmektedir.
Evliliğin sağlam temeller üzerine kurulması için evliliğe bedenen, ruhen
sağlıklı ve bilinçli başlamak önem arz
etmektedir.
Evlilik, eşler arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya da
imkân veren ve taraflara karşılıklı hak
ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir.
Evlilik kararı vermiş çiftler; birbirlerine karşılıklı saygı ve sevgi duymalı,
arkadaş olabilmeli, birbirlerine bağlı
olmalı ve güven duymalı, sadık olmalı,
doğacak çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere sahip olmalı,
sorunları çözmeyi başarma becerisine
sahip olmalıdırlar. Geleceğe dair ortak
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ideallere sahip olmalı, birbirlerinin kişisel amaçlarını ve başarılarını desteklemeli, dini – politik görüşlerinde ortaklık
olmalı veya farklılık durumunda birbirlerinin görüşlerine saygı göstermeli,
birbirlerine duygusal ve fiziksel şiddet
uygulamamalıdırlar.
Evlenmek üzere evlendirme memurluklarına başvuran çiftlerin, “Evlilik Öncesi Sağlık Raporu” almaları önemlidir.
Evlilik öncesi yapılan testler çiftlerin
genel sağlık durumları ve kalıtsal rahatsızlıkları hakkında bilgilenme açısından önemli olmakla birlikte aynı
zamanda yasal zorunluluktur.
Türkiye’de akraba evliliklerinin çok olması ve bu evliliklerinin %70inin 1. derece akrabalarla olması, evlilik öncesi
testlerle, yeni hasta bebeklerin dünyaya gelmesinin önlenmesi nedeni ile
önem taşımaktadır.
Son yıllarda ciddi bir sorun da cinsel
temasla bulaşan hastalıklarında evlenmeden önce öğrenilmesi açısından da
yararlıdır. Yasal Olarak Yapılması Zorunlu Olan Tahliller ve Yasal Gerekçesi
Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha
Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde
belirtilen çiftlerin evlenmeye engel
hastalığı bulunmadığını göstermektedir.
Evlilik öncesi ne tür tahliller yapılmaktadır?
Evlenecek çiftler; Kan Grubu, Hepatit
B - C, Sifiliz, Tüberküloz ve AIDS laboratuar tahlillerini tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına bağlı hastanelerin laboratuvarlarında, kamu yararına çalışan
Vakıf ve Derneklere ait Sağlık Kurum
ve Kuruluşlarının laboratuvarlarında
yaptırılabilir.

Talasemi (Akdeniz anemisi) testleri de
istenmektedir. Evlenecek kadının 50
yaş üzerinde olması halinde veya cerrahi menopoz sonrası (ameliyat raporunun ibrazı halinde) Akdeniz anemisi
taraması yapılmasına gerek yoktur.
Bu tahliller evlilik öncesi yasal olarak
istenmekte ve bunların incelenmesi
sonrası evlilik prosedürleri tamamlanmaktadır.
Yapılacak Tahliller: Hepatit yönünden;
HBs Ag, Anti HCV, AIDS yönünden; Anti
HIV, Sifiliz yönünden; VDRL, Akdeniz
Anemisi için; Talasemi, Hg, Hg elektroforezi tahlilleri, Tüberküloz için; PPD
cilt testi ve Akciğer grafisi, Kan grubu
tahlili ise anne ile baba arasında olabilecek kan uyuşmazlığını saptamak
için yapılması gerekir. Akıl hastası olduğu bilinen veya hekimin akıl hastası
olduğunu düşündüğü kişilerin ise tam
teşekküllü hastanelerde değerlendirilerek evlenmeye engel hali olup olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu
almaları gerekmektedir.
Bireylerde bu hastalıkların olması evliklerine mani olmayıp, birbirlerini tanılamaları açısından ve varsa bir bulaşıcı
hastalık birbirlerine hastalık bulaşma
tedbirleri almaları ve kalıtsal hastalık
önlemlerini de alıp sağlıklı Bebekler
ve Nesillerinin devamı için önem arz
etmektedir.
Sağlıklı Evlilik ve Aileler, Sağlıklı ve
Sağlam Toplumlar için Temeldir,
Sevgi ve Hürmetlerimle,
				

Gebelik ve anemi

Anemi, hemoglobin düzeyinin 100 cc
kanda 11 g’dan daha düşük olduğu durumdur. Gebeliğin 2. trimestirinden itibaren plazma hacminin artmasına bağlı
olarak hemoglobin düzeyinde hafif bir
azalma normal olarak kabul edilmektedir. Buna göre 2. trimestirden itibaren
hemoglobin düzeyi 10.5g/100 cc altında kalan gebeler anemik olarak kabul
edilmektedir. Kadınlarda en sık karşılaşılan anemi türü demir eksikliği anemisi. Demir, hemoglobinin ana yapısında
bulunan bir element. Amerika Birleşik
Devletleri’nde kadınların %10-30’unun
anemik olduğu düşünülüyor. Kadınlar,
erkeklere göre anemiye biraz daha eğilimli. Bunun temel nedeni adet kanamalarıyla birlikte düzenli ve sürekli olan
kan kaybı. Ayrıca kadınların beslenme
alışkanlıklarının erkeklerden farklı olması da anemiye olan eğilimi artırıyor.
Dünyadaki tüm kadınların 1/3’ünden
fazlasında da anemi vardır. Bu nedenle anemi kadın sağlığı ve gebe sağlığı
açısından çok önemle ele alınması gereken bir sorundur. Ciddi anemi anne
ölümlerinde 5 kat artışa yol açmaktadır.
Aneminin olası nedenleri
• Demir eksikliği anemisinin en sık karşılaşılan nedeni yetersiz demir alımı
• Folik asit yetersizliği
• Basur ya da benzeri patolojiler nedeniyle kronik kan kaybı
• Gelişmekte olan bebeğin annesinin
depolarını tüketmesi
• Travma, kaza gibi durumlarda ani ve
fazla miktarda kan kaybı
• Diğer anemi nedenleri
Risk faktörleri
• Çoğul gebelik
• Beslenme bozukluğuv
• Sigara kullanımı
• Alkol kullanımı
• Sindirim sistemi hastalıkları
• Bazı ilaçların kullanımı
Kansızlık belirtileri
Birçok olguda kişi, anemik olduğunun
farkında değildir. Anemi birden değil de
yavaş yavaş geliştiğinde vücut bu duruma tolerans geliştirir. Anemi sıklıkla
rutin yapılan incelemeler sırasında anlaşılır. En sık karşılaşılan belirtileri şöyle
sıralayabiliriz:
• Halsizlik
• Çabuk yorulma
• Soluk görünüm
• Çarpıntı
• Merdiven çıkma, yürüyüş gibi aktivitelerde hemen yorulma ve nefes nefese
kalma
• Baş dönmesi, baygınlık
• Baş ağrısı
• Tırnak diplerinin soluklaşması
• Sarılık (nadir)
• Karın ağrısı (nadir)
Bu belirtilerin büyük bir kısmının hamileliğin erken döneminde de normal olarak
görülebilen yakınmalar olduğu gözden
kaçırılmamalı.

Prof. Dr. Ali Acar
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tanının konması
Aneminin tanısı çok kolay. Yapılacak bir
kan sayımıyla anemi varlığı saptanabilir.
İlk kontrolde yapılacak kan sayımı hamilelik öncesi anemi varlığının anlaşılması
açısından önemli. Hamilelik takipleri
sırasında kan sayımı 24-28. haftalarda
tekrarlanmalı.
Tedavi aşaması
Demir eksikliği anemisinin tedavisi basittir. Genelde ağızdan alınan haplar ya
da şurup şeklinde demir ilaçlarıyla tedavi yapılır. Nadiren enjeksiyon şeklinde
demir alımı gerekebilir. Kansızlığın çok
fazla olduğu durumlarda kan verilmesi
gerekli olabilir. Hamileliğin başlangıcında anemi olmasa bile birçok kadında
demir kullanılması önerilir. Bunun amacı
demir depolarının desteklenmesi. Kan
değerleri normal olan kadınlarda demir
kullanımı 24 haftaya kadar geciktirilebilir. Demir ilaçlarının kabızlık ve mide
bulantısına neden olabileceği, aynı zamanda dışkıyı siyaha boyadığı unutulmamalı.
Olabilecek komplikasyonlar
Demir eksikliği anemisi hamilelikte bazı
sorunlara neden olabilir.
a)Anneye olan etkileri:
-Maternal ve fetal mortalite ve morbiditede artma,
-Düşük doğum ağırlığı riskinde artma,
-Bağışıklık sisteminde zayıflama ve çalışma kapasitesinde azalma.
b)Bebek ve çocuğa olan etkileri:
-Motor gelişim ve koordinasyonda bozulma,
-Büyüme gelişme geriliği,
-Dil ve okul gelişiminde bozukluk,
-Azalmış fiziksel aktivite,
-Yorgunluk,
-Dikkat eksikliği ve enfeksiyonlara karşı
dirençte azalma.
Alınabilecek önlemler
Yeterli miktarda demir içeren besinler
tüketin.
Yeterli miktarda folik asit içeren besinler tüketin.
Yeterli miktarda C vitamini alın. C vitamini demirin bağırsaklardan emilimini
kolaylaştırır.
Gelişmekte olan ülkelerde kadınların
çoğunda beslenme yetersizliği, enfeksiyonlar, sık ve fazla sayıda gebelikler
nedeniyle demir depoları çok düşük düzeylerdedir. Annelere demir desteği yapılmadığı durumlarda demir depolarının
gebelik öncesi düzeye gelebilmesi için
2 yıldan fazla bir süre geçmesi gerekmektedir. Hamilelikte en sık görülen tipi,
demir eksikliğine bağlı anemi. Demir olmadan yeni kan hücresi yapılamaz. Bu
durumda dokulara oksijen taşıyan kan
hücrelerinin (alyuvarlar) azalması nedeniyle dokuların oksijenlenmesi bozulur.
Kaslara yeterli oksijen gitmezse kas yorgunluğu ve halsizlik, beyine gitmezse

zihinsel faaliyetlerde aksama ve baş ağrıları, deriye gitmezse soğuğa karşı dayanıksızlık oluşabileceği gibi, rahme ve
bebeğe de gitmezse bebeğe ait olumsuzluklar doğabilir. Anemisi olan hamilelerde erken doğum oranının iki katına
dek arttığı gözlenmiştir. Aneminin en sık
görülen etkisiyse bebeğin gelişmesinde
ve büyümesinde gerilik (Rahim içi gelişme geriliği) yapması.
Tüm hamilelik boyunca bir hamilenin
toplam demir ihtiyacı 1000 mg. Bunun
300 mg’ı bebek ve plasentaya aktarılır.
200 mg’ı mide ve bağırsaktan normal
olarak kaybolur. 500 mg’ı ise artan kan
hücresi ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Hamilelikte günlük demir ihtiyacı
7 mg. Çok az kadının hamilelik öncesinden gelen demir depoları bu ihtiyacı
karşılayacak düzeyde. Kırmızı et ve yeşil
sebzeler iyi demir kaynakları olmakla
beraber, diyetle alınan demir miktarı da
bu ihtiyaca cevap veremez. Hamilelikte
dışarıdan demir takviyesi bir zorunluluk
halini alır. Demir alımı ilk 16 hafta içinde
var olan bulantı ve kusmayı bir miktar
artırabilir. Bu olursa, demir takviyesine
ara verilerek ilk 16 haftadan sonra tekrar başlanabilir. Bu etkiyi azaltmak gece
yatarken ve aç karnına alınabilir. Aç karnına alınması demirin emilimini de artırmak açısından yararlı. Demirin emilimini
artıran bir diğer etken C vitamini. Bu
vitaminin de ek olarak bulunduğu demir hapları bu nedenle tercih edilmeli.
Demir hapları bazen kabızlığa da neden
olabilir. Demir tabletlerinde bulunan
200 mg elemental demir hamilelikteki
gereksinimi karşılayacak en az demir
dozu. Gerektikçe bu dozun üzerine de
çıkılır. Ağızdan demir alamayanlar için
demir iğneleri de mevcut.
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OKULLAR AÇILIYOOOR !!!

Elif Şenyüz Dolapoğlu

Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu Müdürü

İlkokula başlama, zihinsel,
bedensel, duygusal ve sosyal
açıdan bir hazır oluşu gerektirir.
Çocuk doğal gelişim sürecinde
sürekli bir değişim içindedir. Bu
süreçte çocuğun sözü edilen
gelişim alanlarında öncelikle
ailesi, sonra eğitim kurumlarında
aldığı eğitimle desteklenmesi
hazır oluş düzeyini olumlu etkiler.

İlkokula başlayacak olan çocukların kalem kullanmak(çeşitli çizimler, şekiller
yapabilme, adını yazabilmek vb.),dikkat
süresi gelişmiş olmak, kendi kendine giyinmek, sırada dik ve belli bir mesafede
oturmak, tuvalet kontrolünü yapabilmek,
kendi temizliğini yapabilmek, sosyal iletişim kurallarını bilmek ve uygulamak,
teneffüslerde kendini korumak, dengeli
hareket etmek, anneden ve evden kolay
ayrılabilmek, kendini ifade etmek gibi
yeterliliklere sahip olması gerekir.
Bu özelliklerin oluşması için çocuğun
okul öncesi dönemde iyi bir eğitim kurumunda kaliteli bir okul öncesi eğitimi
alması şarttır. İyi kavramı herkese göre
değişebilir. Önemli olan çocuğunuzun
özgüvenli ve mutlu bir çocuk olmasıdır. Özgüveni yerinde olan bir çocuğa zaten eğitim rahatlıkla verilebilir.
İlkokula başlama, aile hayatında çok
önemli ve heyecan verici bir olaydır. Tıp-

kı ilk sözcüklerin söylenmesi, ilk adımının atılışı gibi okul forması ve çantasıyla
çocuğunun okula gidişini görmek anne
babalara mutluluk verir. Mutluluğun yanı
sıra endişe ve kaygı da yoğun yaşanan
duygulardır. Olumsuz duygularımızı çocuğumuza ne kadar az yansıtırsak hatta başarabilirsek hiç yansıtmazsak ona
duygusal anlamda çok daha faydalı
oluruz.
Ben de 2 erkek,1 kız çocuğu annesiyim.
Oğullarım lise ve ortaokul öğrencisi oldular. Kızım da müdürlüğünü yapmakta
olduğum okul öncesi eğitim kurumunda
ve yeni eğitim öğretim sezonunda o da
artık İlkokullu olacak. Bir anne olarak
endişelerim olsa da büyüdüklerini görmenin çok özel ve güzel bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Kurumumuzda
onların devamlı gelişimini, değişimini ve
büyüdüklerini görmek, sezon sonunda
velilerin memnuniyetini dile getirmeleri

tarif edilmez bir mutluluk. Eğitim işi gerçekten gönül işi...Bir dönem sonunda
daha miniklerimizi mezun etmenin buruk sevincini yaşıyor, evlatlarımıza tüm
eğitim öğretim hayatları boyunca başarılar diliyoruz.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI TÜM EĞİTİMCİLERE,
VELİLERE VE ÇOCUKLARA
HAYIRLI OLSUN..
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15 TEMMUZ DARBE

GİRİŞİMİ VE GETİRDİKLERİ

Yunus Derebağ

İş Adamı

15 Temmuz geçti çok
şükür. Ülkemizde birçok
müdahale girişimi
oldu. Bunu ülkemizin
sağduyusuyla, halkın
sokağa çıkmasıyla bir
demokrasi savaşı verdi
ve bu noktayı çok şükür
kazasız belasız geldik.
Tabi burada şehitlerimize
Allah’tan rahmet
diliyorum. Yaralananlara
da acil şifalar diliyorum.
Bir taraftan da ekonomide bir karamsarlık oldu. Belki de bu darbe girişiminde Avrupa Birliği ve Amerika’nın (Tabi
üst akıl deniyor) etkisi oldu. Bunu tam
olarak bilemiyoruz. Ama baktığımız
zaman bu dış destekli bir operasyonsa, bu darbe girişimi arkasından da
destek amaçlı çeşitli ülkeler var. Bizim
görevimiz burada işimize sahip çıkmak,
ekonomiyi canlandırmak, devletimize,
milletimize, seçilmiş olan iktidara sahip
çıkmaktır.
Türkiye’ye gelen turistin engellenmesi için, Rusya ile tekrar iş birliğimizi
ekonomik olarak düzeltilebilmek için
yapmış olduğumuz hamlelerin durdurulması, Kanal İstanbul’un, havalimanın engellenebilmesi için dış güçler
girişimlerde bulunuyorlar. Önümüzde
hızlı büyüyen bir Türkiye var. Gelişmekte olan, daha da gelişmeye doğru gidecek bir Türkiye var. İşte bu noktada Türkiye’yi durdurabilmek için dış güçlerin
darbede de belki katkıları oldu. Darbe
sonrasında da çeşitli reklamlarla, Türkiye’de ekonominin çok zayıf ve diktatör
bir rejimin olduğu algısı oluşturulmaya
çalışıldı. Bunlar tamamen ülkemizin
büyümesini engellemek, ekonomimizi
bozmak için gerçekleştirildi.
Tüm bunların karşısında bizim Türk
milleti olarak ne yapmamız gerekiyor?
Bizim her şeyimizle, bütün organlarımızla devletimize, milletimize sahip
çıkmamız gerekiyor. Biz iş yapan kesim
olarak, ekonomi kesimi olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Özellikle
almış olduğumuz mamüllere çok dikkat
etmemiz gerekiyor. İhtiyaç olmadığı
sürece Türkiye’de muadili olmadığı
sürece yurtdışından alışveriş yapmamız gerekiyor. Milliyetçi davranmak
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sadece sokağa çıkmakla da olmuyor.
Milliyetçilik için ‘Türk’ün malı, yurdun
malı’ vurgusunu yapmamız gerekiyor.
Türk mallarını daha çok desteklememiz
gerekiyor ki birbirimize daha çok kenetlenelim.
Öte yandan ülkemizin içerisine sızan,
terör örgütü üyesi olduğu kesinleşen
kişileri de devletimiz biran önce temizlemek için uğraşıyor. Umarım bunu da
hızlı bir şekilde bitirir. Artık önümüze
döneriz, işimize gücümüze bakarız.
Böylece Türk’ün gücünü, Türk’ün aklını, hızlı bir şekilde tüm dünyaya da göstermiş oluruz. Çünkü darbeyi gerçekleştiremeyenler ikinci etapta ekonomik
olarak Türkiye’yi etkisiz hale getirmek
olacaktır. İşte istedikleri bu zemin için
hayal kurdurtmamamız, bu zemini
yaratmamamız gerekiyor. Onun için
tamamen ithalattan ziyade, kendi mamüllerimizi , üretmiş olduğumuz gıdayı,
yiyeceği, giyeceği, yani kendi mallarımızı kullanıp alarak daha çok desteklememiz gerekiyor. Kaliteli de, kalitesiz
de olsa ithal etmememiz gerekiyor.
Ama kendi mamüllerimizi daha kaliteli yapmak için de üreticilerin hepsinin
daha çok çalışması gerekiyor. Böylece
ekonomik krizden de kurtulabiliriz.
Diğer taraftan Suriye’de DAİŞ’e yapılan
bir operasyon var. Ordumuz başarılı bir
şekilde oradaki operasyonu yürütüyor.
Ordumuz kurtarıcı olarak oradaki köyleri ve şehirleri DAİŞ’den alıp gerçek
sahibi olan Suriye halkına veriyor. O
taraftaki sınırda tampon bölge oluşturmamız çok önemli bir durumdu. Daha
öncesinden maalesef sınırlarımız çizilir-

ken dikkat ederseniz hep dağlık kesimden çizilmiş. Dolayısıyla o tarafa çok
engel olamıyorduk. Dağlık araziden dolayı ülkemize sızma çok oluyordu. Bunun için sınırlarda tampon bölge oluşturmamız çok önemliydi. Türkiye’de
bu yolda ilerliyor. Umarım bu operasyondan sonra YPG, DAİŞ, PYD ve PKK
çok rahat giriş çıkış yapamaz. Akabinde zaten Avrupa Birliği ülkeleri de bir
şey yapamayacağını anlamaya başladı
ve artık geri dönüşler yapmaya başladı. Avrupa Birliği sürecinde özellikle
Avusturya Türkiye’nin AB’de kesinlikle
olmaması gerektiğini söyleyip, atalım
gibi düşünüyorken, bugün ise ‘Türkler
tarafından yanlış anlaşıldık.’ diyerek
geri adım atmaya başladı. Alman Başbakanı Marcel de Türkiye’nin mücadelesinde haklı olduğunu söylemeye başladı. Bunlar Türkiye adına çok olumlu
gelişmeler.
Şimdi geriye doğru dönüp baktığımızda
darbe girişiminde başarılı olamadılar.
Bundan sonra bize düşen konuşmak
değildir. Bize artık planlama, sistemli
olma ve çok çalışmak düşüyor. Bunun
için birbirimize destekle, birlik ve beraberlikle, kendi ekonomimize can katarak, artık darbeyi düşünmeden işimize
önem vermemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Türk’ün Türk’ten başka dostu
yoktur. Bu coğrafyada yaşayan Laz’ıyla, Kürdü’yle, Çerkez’iyle, Türkü ile kesinlikle çeşitli oyunlara gelmeden birlik
ve beraberlik için ülkemizi koruyalım.
Daha çok çalışalım.

DİLİNİ BİLİYOR AMA KONUŞAMIYORSUN
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi
darbe girişimlerini lanetleyen bir bildiri okuyarak sene başında ilan etmiş
olduğu kültürel etkinlik takvimindeki
programlarını gerçekleştirmeye devam
etti. İl halk kütüphanesinde aralarında
TYB Konya Şube Başkanı M. Ali Köseoğlu, Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Basın Yayın Enformasyon İl
Müdürü Cemil Paslı, Necmettin Erbakan Ünv. Öğr. Üyeleri Prof. Dr. Nazmi
Zengin, Doç. Dr. Abdullah Harmancı,
Yazar Hüzeyme Yeşim Koçak’ın da
bulunduğu dinleyicilerle gerçekleştirilen programda TYB Konya Şube üyesi
Eğitimci-Yazar Ümit Savaş Taşkesen,
İngiltere Notları’nı İngiltere’de geçirdiği beş yılda çekmiş olduğu fotoğraflar
eşliğinde anlattı.
Milletin Dirayeti ile büyük badire atlatıldı.
Konuşmasına darbe girişimlerini ve
kendi milletine kurşun sıkacak kadar
gözü dönmüş bir hainliği lanetleyerek
başlayan Taşkesen, olaylar tazeliğini
korurken bu programı gerçekleştirip
gerçekleştirmemek konusunda bir an
tereddüt ettiklerini söyledi. Daha sonra, zaten darbe yapmak isteyenlerin de
günlük hayatı, her şeyi askıya almak,
durdurmak istediklerini, buna direnişin
bir diğer yolunun da her şeye rağmen
programın gerçekleştirilmesi olduğuna
inandıkları için burada olduklarını ifade
etti.
Ölümün Eşiğinden döndük.
Konuşmasına, henüz dört yaşındayken Kahramanmaraş olayları sırasında
yaşadıklarını anlatarak başlayan Taşkesen, Allah’ın yardımı, milletin azmi
ve dirayetiyle ne büyük bir felaketin
eşiğinden dönüldüğünü, geçmiş darbe
dönemlerini yaşamayanların belki de
tam olarak anlayamayacağını, bu tarihi
günde, çok büyük bir felaketin eşiğin-

den milletçe döndüğümüzü söyledi.
Darbe ve kaos dönemlerinin, insanların kendi komşusunu, akrabasını dahi
tanımadan öldürebilecek bir gözü dönmüşlük psikolojisine yol açtığını, bunu
yaşayarak tecrübe ettiği için atlatılan
tehlikenin büyüklük derecesini daha iyi
anlayabildiğini söyledi.
Dilini biliyor ama konuşamıyorsun!
İngiltere Notları sunusuna seyahat etmenin günümüzde, deniz kum plaj palmiye yayla gezilen, zihinsel aktivitenin
askıya alındığı bir dönem olarak algılandığını ancak bunun çok yanlış olduğunu ifade ederek başladı. Taşkesen,
aslında seyahatlerin, Kur’anı Kerimde
de işaret edildiği gibi, ibret almayı, dini
ve felsefi bir sorgulamayı, düşünmeyi, ibret almayı beraberinde getirmesi
gereken üst düzey bir zihinsel aktivite
olduğuna inandığını söyledi.
16 yaşında kendi başına çalışmak için
gurbete çıkmasına, gezmeye alışkın
olmasına rağmen, yurt dışında yaşama tecrübesinin düşündüğünden çok
daha zor olduğunun altını çizen Eğitimci Yazar Ümit Savaş Taşkesen, ilk
başta dillerini bilsen de ilk zamanlarda
konuşamadığın bir yere gitmenin çok
farklı zorlukları bünyesinde barındırdığını ifade etti. “Dil öğrenmek insanın
ufkunu açarken aynı zamanda depresyona sokan bir şeydir. Belirli bir yaşa
kadar inşa ettiğiniz, kişiliğiniz, kimliğiniz, inançlarınız, birikiminiz adına her
ne var ise bütün hepsi bir anda sadece
konuşabildiğiniz günlük hayat diline indirgeniyor ve bu da insanı depresyona
sokuyor. Bu yüzden bir dili okumak ve
anlamak kadar yetkin bir şekilde konuşabilmek de çok önemli dedi.
Londra’da Türkçe Bir Edebiyat Dergisi
Konuşmasına Londra, Brüksel, Paris,
Amsterdam, İskoçya gezilerinde ve

2014 Londra Gazze yürüyüşleri sırasında objektifine takılan kareleri ve fotoğrafların hikayelerini anlatarak devam
eden Eğitimci Yazar Ümit Savaş Taşkesen bu beş yıl süresince yapmayı hayal
ettiği bir çok şeyi gerçekleştirdiğini,
gezmeyi planladığı bir çok yeri imkanlarının elverdiği ölçüde gezdiğini, yazdığını söyledi. İçinde ukde olarak kalan
tek hayalinin Londra merkezli Türkçe
bir Edebiyat Dergisi çıkarmak olduğunu söyleyen Taşkesen sözlerine şöyle
devam etti:
‘’Derginin isminden tasarımına birçok şeyin taslağını hazırladım. Konya,
Ankara, Bursa, İstanbul, Paris, Roma,
Londra, New York gibi başkentlere
göndermeyi planlıyordum. Şimdilik bu
hayalinin yarım kaldı. Bir gün tekrar
Londra’ya gidersem yapacağım ilk iş
bu.”
Programın sonunda TYB Konya Şub.
Başk. M.Ali Köseoğlu, Ümit Savaş Taşkesen ile geçmişte TYB’de bir çok çalışmaya birlikte imza attıklarını, İngiltere’ye gitmeden önce olduğu gibi bugün
de en aktif üyelerinden birisi olduğunu,
hem geçmişteki çalışmaları hem de bu
programa katılımından dolayı teşekkür
ederek TYB Konya Şubesinin katılım
belgesini takdim etti.
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ADESE, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK

500 ŞİRKETİ ARASINDA

Finansal kurumlar ve holding şirketleri
dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 9.’su
Fortune Türkiye Dergisi’nin 2016 yılı
Temmuz sayısında yayımlandı. Perakende sektöründe öncü olma hedefi ve
yenilikçi yaklaşımıyla verimli büyümeye
odaklanan Adese, şirketlerin 2015 yılı
verilerine göre hazırlanan Fortune 500
Türkiye 2016 araştırmasında 500 şirket
içerisinde kendine 247. sırada yer buldu.
Adese, böylelikle Fortune 500 Türkiye
listesine üst üste 7 kez girmiş oldu.
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“Hedefimize
Emin Adımlarla
İlerliyoruz”

247. sıradan giriş yaptık. Adese olarak
en önemli hedefimiz, merkezinde ülkemizin değerlerinin bulunduğu sürdürülebilir stratejiler geliştirmek ve Adese’yi
daha çok müşteri ile buluşturmak.

Fortune 500 Türkiye 2016 araştırma
sonuçlarını değerlendiren Adese Genel
Müdürü Murad Yavuz Gök, “Adese olarak 2009 yılından buyana aralıksız olarak Fortune 500 Türkiye araştırmasında
500 büyük şirket arasında kendimize
yer buluyoruz. 2016’da da bu listeye

Bunun için organik ve inorganik büyüme
fırsatlarını da kolluyoruz. Sahip olduğumuz değerlerle birlikte daha yenilikçi,
daha verimli, daha kârlı, müşterilerine
daha yakın, nazik, ilgili ve çözüm üreten
bir anlayış ile Anadolu’nun en büyük ve
en beğenilen ulusal zinciri olma yolunda
emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Aysun Telli

NEDEN İYİ TARIM?
Tarımsal üretimin gün geçtikçe zorlaştığı, çiftçilerimizin ekonomik nedenlerle
üretimden vazgeçtiği ülkemizde ağırlıklı olarak narenciye çeşitlerinden oluşan
Mersin’deki bahçemizde üretime devam
etme kararında direnerek yetiştirdiğimiz
ürünleri sizlere sunduğumuz www.babaminbahcesi.com internet sitemizden
daha önceki sayılarda bahsetmiştik. Bu
sayımızda da bilinçli gıda tüketimi konusunda çok önemli iki başlıktan İyi Tarım
uygulamaları ve taze meyve tüketiminin
öneminden bahsetmek isteriz.
Ülkemizdeki çiftçilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntı yüksek girdi maliyetleridir. Maalesef bu durum da üretilen tarımsal ürünlerin kalitesine ve tabii ki insan sağlığına
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle
zararlılar ile mücadelede ve ağaçların yıllık beslenme programlarında kimyasal ilaç
ve gübreler önemli bir yer tutmaktadır. Bu
noktada devlet kurumlarının kontrolünde
ruhsatlandırılmamış kimyasal ilaç ve gübre kullanımı hele bir de yanlış zamanlama
ve dozda uygulandığında insan sağlığı için
çok büyük tehlikeler arz etmektedir.
İyi Tarım Uygulamaları Tarım Bakanlığı’nın
yukarıda saydığımız tüm bu olumsuz etmenleri ortadan kaldırmak ve tüketiciye
yüksek kalite standartlarında, çevre ile
uyumlu üretim süreçleri ile üretilmiş tarım ürünleri sunmayı hedefleyerek oluşturduğu standartlar bütününü ifade eder.
Hareket noktası ve kaynağı 90’lı yılların
sonlarında Avrupa Birliği içerisindeki Tarımsal ürün perakendecilerinin oluşturduğu (EurepGap sertifikasyon sistemi ) ve
2007 yılında da tüm dünyada kabul görerek GlobalGap ismini alan sertifikasyon
sistemine dayanır.
İyi Tarım Uygulamaları bitkinin toprağa
ekiminden önceki süreçten işlenmiş nihai
ürün sürecine kadar sertifikalandırılmış
tarımsal Ürünün tam üretim sürecini kapsar. Ayrıca; Gıda Güvenliği, Hayvan Refahı,
Çevre Koruma ve İşçi Sağlığı Güvenliği ve
Refahı konularını da kapsar.
İyi Tarım Uygulamaları; çevre, insan, havyan sağlığına zarar vermeyen bir üretimin
yapılması, doğal kaynakların korunması,
tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile
gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim şeklidir.

Kurucu Ortağı

NEDEN TAZE MEYVE?
Yaz aylarının son demlerini yaşamaya başladığımız, okulların da açılmasını beklediğimiz bu günlerde özellikle çocuklarımızın
sağlıklı beslenmesi, gerekli vitaminleri doğal yolla alabilmeleri gelişimleri ve özellikle kış aylarında çok büyük artış gösteren
gribal enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları açısından
çok önemlidir.
Tüm meyve sebzeler dalından kopartıldıkları andan itibaren vitamin değerlerinde
düşüş başlar. Türkiyede’ki mevcut dağıtım
kanalları ile bir ürünün bahçeden çıkıp
manavların ya da pazarların tezgâhlarına
ulaşması o tarımsal ürün aynı ilde üretilemiyorsa minumum 4-5 gün dür. Bu da
maalesef dağıtım kanallarında bekleyen
meyvenin vitamin değerlerinde bir düşüşe sebep olmaktadır. Üstelik yol şartlarına
dayanması ve rafta bekleme süresini arttırması için uygulanan kimyasal işlemler
de insan sağlığına oldukça olumsuz etki
etmektedir.
Köy hayatının ve doğal, sağlıklı beslenmenin kıymetini bilen bizler istiyoruz ki
geriden gelen nesil de sağlıklı yaşamın
sırlarını keşfetsin. Dalından yeni kopmuş
bir portakalın kokusunu ve lezzetini hiçbir
kimyasal işleme tabi tutulmadan olabildiğince yüksek vitamin değerleri ile tadabilsin.
NEDEN BABAMIN BAHÇESİ?
Babamın Bahçesi’nde yetiştirdiğimiz meyvelerimiz hem Tarım Bakanlığı’nın İyi Tarım
hem de tüm dünyada kabul görmüş GlobalGap sertifikaları ile belgelendirilmiştir.
Ürünlerimizde kimyevi gübre ya da zirai
ilaç kalıntısı bulunmaz. Üstelik www.babamınbahçesi.com üzerinden vereceğiniz
siparişler üzerine dalından kesilir ve hiçbir
kimyasal işleme tabi tutulmadan aynı gün
kargolanarak azami 48 saat içerisinde sofranıza ulaşması sağlanır. En taze, en sağlıklı meyvelere hiçbir zahmete girmeden
ister kapıda ödeme seçeneği ile isterseniz
kredi kartı ya da hesaba havale yöntemiyle ödeme yaparak ulaşabilirsiniz.
Ayrıca www.babamınbahçesi.com da sadece kendi meyvelerimizden hiçbir katkı
malzemesi,gıda boyası vs kullanmadan
tamamen geleneksel yöntemler ile ürettiğimiz ev yapımı yöresel birçok lezzete
ulaşabilirsiniz.
Umarız üretim süreçlerinde göstermiş olduğumuz özen, emek ve alın terimiz sizlere sağlık ve afiyet olarak ulaşır.
Bir portakal ağacının altında buluşmak
umuduyla…

İyi tarım Uygulamaları sertifikasına sahip
ürünün; kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik
kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden
ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği; üretimi sırasında insan, işçi ve diğer
canlıların olumsuz etkilenmediği; üretildiği ve tüketildiği ülkelerin tarımsal mevzua- Babamın Bahçesi Ailesi
tına uygun olarak üretildiği anlaşılır.
www.babaminbahcesi.com
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Ak Parti Konya Milletvekili Ağralı:

‘15 Temmuz, tarihin akışını değiştirecek bir milat olmuştur’
Ak Parti Konya Milletvekili
Abdullah Ağralı Konya ve
ülke gündemini değerlendirmek üzere İl Başkanlığı’nda
bir basın toplantısı yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İl Yönetim Kurulu
Üyeleri Mehmet Ünüvar ile
İsmail İnce’nin eşlik ettiği
basın toplantısında AK Parti
Konya Milletvekili Dr. Abdullah Ağralı, terör saldırıları, 15
Temmuz Darbe Girişimi ve
sonrasında yaşananlar ile
Konya yatırımları hakkında
bilgi verdi.
İslam Dünyası’nın dağınık,
bölünmüş ve parçalanmış
olduğu bir dönemde ülkemiz
tarihinin en kritik süreçlerinden birini yaşdığına dikkat
çeken Ağralı, ‘’15 Temmuz
işgal girişimi ile bin yıldır
yaşadığımız bu topraklardaki varlığımız, Osmanlı Devleti’ne yapılanlardan sonra
ikinci kez böyle bir tehdit
altındadır. Terörle ülkemizi
felç etmeye çalışıyorlar, terörle vuruyorlar, artık niyet
ve planlarını gizlemiyorlar,
açık oynuyorlar. Bütün terör
örgütlerini seferber ediyorlar… FETÖ ile ülkemizi işgal
etmeye çalışanlar, şimdi de
PKK, PYD ve DAEŞ ile saldırıyorlar. Sivil vatandaşlarımı-

za, sokaklarımıza canileşip
kına gecesindeki kadın ve
çocuklara yönelik bombalı saldırılar yapıyorlar. Ama
maalesef biz acımızı yaşarken, cenazelerimizle taziyelerimizle uğraşırken birileri
yine işi provoke etmek ve
ortamı karıştırmak için çabaladı. Biz buna da izin vermedik vermeyeceğiz.’’ dedi.
Türkiye’ye yön verilmeye çalışıldığını ifade eden Ağralı,
şunları söyledi:
‘’Türkiye’nin
gelişmesini,
büyümesini, bölgesinde gelişmesini istemeyenler, önce
gezi olayları, daha sonra da
17\25 Aralık, 6-7 Ekim ve 7
Haziran sonrası artan terör
olayları ve en son 15 Temmuz işgal hareketi ile ülkemize yön vermeye çalıştılar.
Biz senaryonun ne olduğunu
biliyoruz. Neyi hedeflediğini, nasıl bir Türkiye ve tüm
bu coğrafyada ne tür harita
çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Nasıl bir yıkım projesi
uyguladıklarını biliyoruz. Bu
projelerin, ülkeleri nasıl birer
birer yuttuğunu da biliyoruz.
Nasıl yüzyıllık bir kuşatma ve
hesaplaşma planı olduğunu
biliyoruz. Bu coğrafyada işgaller, terör olayları, kimlik
çatışmaları, ekonomik kriz-

ler, kaynaklar üzerindeki talan hesaplarının ne olduğunu biliyoruz.’’
15 Temmuz’un, bütün bu
kanlı senaryolara karşı tarihin akışını değiştirecek bir
milat olduğunu da belirten
Ağralı ‘’Bu millet düştüğü
yerden kalkacaktır. Asla pes
etmeyecek, umutsuzluğa
kapılmayacaktır. Bu son İstiklal Savaşı’nı kazanacak.
Bu ülke üzerindeki vesayet
hesaplarını ebediyen yok
edecektir. Yenikapı mutabakatı, bunun kanıtıdır. Yeter
ki bir olalım kardeş olalım.’’
dedi.

Konya yatırımlarının da son
hızla ilerlediğini vurgulayan
Ağralı, ‘’Bu konuda kimsenin
en ufak bir şüphesi olmasın.
Gerek hükümetimiz gerek
vekillerimiz ve gerekse de
Konya yöneticilerimizle birlikte tüm yatırım ve projelerimizi takip ediyoruz. Sayın
Başbakanımızın bahsettiği
gibi şehir içinde yer alan tüm
askeri bölgelerin şehir dışına çıkarılması konusunda da
çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz gün Sayın Başbakanımızla bir araya geldiğimizde
bu konu da gündeme geldi.
Uygun bir yerin bulunması
konusunda talimatları oldu.
Biz de buna yönelik çalışıyoruz.‘’ diye konuştu.
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AĞIR ÇANTALAR
ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI BOZMASIN

Yaz tatili çocuklarımız için bir solukta
geçti.Yeni okula başlayacak çocuklarda
telaşla karışık sevinç ve yeni öğretim
yılının heyecanı varken; anne ve babalar da ise kurban bayramı telaşesinin
yanında, çocukları için yapacakları hazırlıkların kaygısı da kuşkusuz başladı.
Ağır masrafların altında ezilen anne
babaların yanı sıra; ağır çantaların altında ezilerek omurga sorunları yaşayabilecek çocuklar da söz konusu. Ağır sırt
çantası taşımak, okul çocuklarının gelişmekte olan eklem, kas ve bağ yapılarında zorlanmalara neden olup, belde kas
gerginliği mekanizmasını tetikleyebilir,
bozuk yürüyüş, kötü duruş, ciddi kronik
bel ağrıları ve omuz problemlerine yol
açabilir.
Yapılan araştırmalara göre problemler
yoğun olarak vücut ağırlığının % 15’inden ağır çantaları taşıyan çocuklarda
ortaya çıkıyor, dolayısıyla eğitim hayatına yeni başlayan çocuklar; lise ve üniversite çağındakilere göre hem kemik
yapılarının daha hızlı gelişmekte olması
hem de düşük vücut ağırlıkları nedeniyle daha ciddi tehlike altındalar.
Gelişme çağındaki çocuklarda özellikle omurganın ön tarafındaki büyüme
plakları; ağır yük taşıma ve tekrarlayan
travmalar sonucu bozularak olması gerekenden daha erken kapanabilir. Bu
durum kifoz adı verilen kamburluğa ve
skolyoz adı verilen omurganın “C” ya da
“S” harfi şekliğinde eğikliğine yol açabilir; ayrıca kuyruk sokumu bölgesinde
kalıtsal olarak bulunabilecek defektif
bir alan (spondilolizis) söz konusuysa;
tekrarlayan ağır yük taşımalarıyla kalı-

Op. Dr. Ahmet YILDIRIM
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

cı omurga kaymaları (spondilolistezis)
görülebilir. Aynı zamanda çocuklarda
mevcut olan düzeltilebilir yanlış duruşlar yapısal hale dönüşebilir. Bu nedenle
çocukların ağır sırt çantaları taşıması
kesinlikle doğru değildir. Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan tekerlekli
çantalar doğru bir tercih olsa da en iyi
çözüm okul içerisinde çocuklara dolap
vermektir. Yapılan araştırmalar okul
çantası kullanan çocuklarda bel ağrısı
görülme sıklığının yüzde 75 olduğunu
göstermiştir. Bu nedenle sırt çantalarının kullanımında ailelere ve öğretmenlere ciddi sorumluluklar düşmektedir.
Sırt çantaları yükün vücudun güçlü kasları üzerinde dağıtılması için tasarlansa
da ailelerin aralıklarla çocuklarının boynunda ve sırtında ağrı olup olmadığını
sormaları gerekir. Ağrının yanı sıra; elde
uyuşma, karıncalanma varsa gözardı
etmeyip, kesinlikle uzmana danışmalıdırlar.
Çanta ağır olacak olursa veya tek taraflı
omuz askısı kullanılacak olursa kas zorlanmalarına neden olur. Özellikle boyun
hızlı uzadığı yaşlarda tek el veya omuzla
taşınan çantalar omurgada skolyoz gibi
duruş bozukluklarına neden olabilir.
Sırt Çantası İle İlişkili Zedelenmeleri
Önlemek İçin Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
* Sırt çantası hafif olmalıdır; çocuğun
ağılığının %10- 15 ini geçmemeli, ilkokul
çocuğu için 3-5 kg ve daha üstü öğrenimler maksimum 8kg olmalıdır. Eğer
okul nedeniyle çocuğun taşıdığı yük
ağır ise öğretmen veya okul yönetimi
ile konuşup hafifletmenin yolları aranmalıdır.
*Sırt çantasında ağır olan eşyalar çantanın sırta bakan tarafına, hafif olanlar
ise sırttan uzak olan kısma, ufak ve hafif
olanlar çantanın ceplerine yerleştirilebilir, ağırlık çantanın sağ ve solunda eşit
dağıtılmalıdır.
*Sırt çantaları uzun süre taşınmamalı,
uzun süre ayakta kalınacaksa çıkarılmalıdır.

*Her zaman askıları omuzlar üzerinde
uygun biçimde oturtarak ayarlamalı
ve her defa yük ilave edildiğinde askı
ayarları kontrol edilmelidir. Sırt çantasının her iki kayışı birlikte kullanılmalı ve
belin 5 cm. yukarısında duracak şekilde, sağlam bir biçimde tespit edilerek
ayarlanmalıdır
*Çocuğunuzu sırt çantasının uygun kullanması için eğitiniz. Uygunsuz kullanımının boyun ve omurgaya verdiği zararlar hakkında bilgilendiriniz.
* Sırt çantası taşırken düzgün durmaya
alışması için çocuğunuzu uyarınız, ilaveten boyun ve sırt kaslarının gelişip
güçlenmesi için aktif olmaları veya egzersiz yapmalarını sağlayınız.
Tüm çocuklarımıza ve velilerimize sağlıklı ve başarılı bir öğretim yılı diler ve
karşılaşabilecekleri sağlık problemlerinde vakit kaybetmeden ilgili uzmana
danışmalarını öneririm.
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ÖĞRETMEN / ÖĞRENCİ

Beyhan Palancı

İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ
Çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü okulda öğretmenleriyle geçiriyor. Bu sebeple öğretmen-öğrenci ilişkisinin öğrenciler üzerinde çok önemli
bir yeri vardır. Çocukların gelişiminde
öğretmenin etkisi iyi de olabilir kötü
de... Çünkü öğretmen, çocukları kendine güvenen, başarılı bir birey olarak
yetiştirebileceği gibi tam tersi şekilde
de yetiştirebilir. Tersi yönde olduğu
zaman ya öğretmen kötüdür ya da
öğrenci. Aslında iyi ve kötü olan ne öğretmendir ne de öğrencidir. Kötü olan
öğretmen-öğrenci ilişkisidir. Eğitim ve
öğretimin düzgün bir şekilde ilerlemesi için öğretmen ve öğrencilerin iyi bir
ilişki kurması gerekiyor. Çünkü öğrencinin hangi ders olursa olsun başarılı
olabilmesi için ilk önce dersini değil,
öğretmenini sevmelidir. Öğretmenini
severse dersi de sevmeye başlar.
O yüzden öğretmenin ilk olarak yapması gereken öğrencilerinin kalbini
kazanmak olmalıdır. Bir de bu sevgi
karşılıklı olursa ders daha verimli daha
sıcak bir ortamda gerçekleşir.
Öğretmenin gençlerle yakından ilgilenip onlara dersi sevdirmesi gençlerin
başarısı açısından çok önemlidir. Öğretmen ve öğrenci arasında ders dışın-

da da diyaloglar olmalıdır. Öğretmen
ve öğrenci arasında ders dışında da
diyaloglar olmalıdır. Öğretmen kendisini bir ders ve not makinesinden ibaret
olarak görmemelidir.
Her iki tarafta birbirinden ne istediğini
bilmelidir. Her branş öğretmeni aynı
zamanda da bir rehber öğretmen olmalıdır. Öğrencinin sadece dersleriyle
değil, onun sosyal hayatıyla da ilgilenmelidir. Bunun farkında olan öğretmen
öğrencilerine hem bilgi kazandırır hem
de sevgi, saygı, arkadaşlık, hoşgörü
gibi olumlu duyguları da kazandırır. Bir
öğretmenin asıl amacının öğrencinin
büyümesi ve gelişmesine yardımcı olmasıdır. Yoksa aksi takdirde öğrenciler
gelişemez ve çocuksu kalır.
Öğretmen-öğrenci ilişkisi açıklık içerisinde olmalıdır. Öğretmen öğrencilerine eşit davranmalı ve tutarlı olmalıdır.
Öğretmen öğrencilerine özgüven
kazandırmalı, kendine güven sağlamalıdır. Eğer bunu yapamazsa ders
saati süresini sadece doldurmuş olur.
Eğitim alışveriş gibidir. Nasıl alışveriş
yaparken sadece beğendiğimiz şeyleri alıyorsak öğrenci de bir alıcı olarak
beğendiğini alır, beğenmediğini almaz.
Durum böyle olunca da öğretmene fazlasıyla görev düşüyor. Öğretmenin gö-

revi, öğrenme hedeflerini belirlemek
ve bu hedefi de öğrenciye aktarmaktır.
Çünkü öğrenci her zaman öğreneceği konuyla ilgili bir beklenti içerisinde
olur. Bu durum da öğrenciye, öğrendiklerini kullanabileceği alanlardan ve
öğrendiklerinin faydasından bahsedilmelidir.
Çocuk neyi, niçin öğrendiğinden haberdar olmalı ki, öğrendiklerini günlük
hayatta uygulayabilsin.
Bir araştırma da gençlere iyi bir
öğretmende aradıkları nitelikler sorulmuş ve yanıtlar da şöyle olmuştur:” İyi bir öğretmen
hoş görülü, sempatik, neşeli
ve tutumu arkadaşça olmalıdır.
Bilgili olmalı, iyi öğretmeli, öğrencilerle tek tek ilgilenmeli,
öğrencilerin görüşlerini dinlemeli. Disiplinli, tutarlı olmalı ve
öğrenciler arasında ayırım gözetmemelidir.
Öğretmen-öğrenci ilişkisinde
öğretmen öğrencilerinin hem
derslerini hem de davranışlarını
takip etmelidir. Kişilik gelişiminde öğrencinin içerisinde bulunduğu psikolojik durum çok
önemlidir.
İyi bir eğitim-öğretim için öğretmen ve öğrenci arasında iyi
bir iletişim kurulmalıdır. Eğer bu
iletişim sağlanamazsa başarıdan da söz edilemez.
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ÖZEL GÜNDOĞDU KOLEJİ’NDE

AÇILIŞ COŞKUSU
M.GÜVEN ÖTEN
Genel Müdür
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KEREM ÖTEN
Okul Müdürü

Özel Gündoğdu Koleji 2016-2017 eğitim-öğretim yılını coşkuyla
açtı.Kurban Bayramı öncesi uyum haftası kapsamında okullarına alışan anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri diğer öğrenciler
tarafından çiçeklerle karşılandılar. Açılış töreninde bir konuşma
yapan Özel Gündoğdu Koleji Müdürü Kerem Öten: “Konya’nın
ilk ve Türkiye’nin de sayılı özel okullarından biri olan Özel Gündoğdu Koleji’nin hedefi her zaman ilkleri başarmak ve takip
edilen bir okul olmaktır.Bu hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.Yakalamış olduğumuz başarılarla asla yetinmeyecek her
zaman daha iyisi için çalışacağız.3 yıldır yapılmakta olan TEOG
sınavında öğrencilerimiz bu yıl yine göğsümüzü kabartarak büyük bir başarıya imza attılar . Sınava giren 54 öğrencimizden 16
sı fen liselerine diğer öğrencimiz de Türkiye’nin ve Konya’nın
en seçkin anadolu liselerine yerleştiler. Bu yıl da 1 Eylül’den bu
yana açık olan okulumuzda Konya’nın en iyi eğitim kadrosuyla TEOG’a hazırlanan öğrencilerimizden daha büyük başarılar
bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.Özel Gündoğdu Koleji Genel
Müdürü Güven Öten de yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe
girişimini kınayarak Özel Gündoğdu Koleji olarak devletine milletine bağlı demokratik nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.Açılış töreni birinci sınıf öğrencilerinin hep birlikte
gökyüzüne bıraktıları balonlarla son erdi.
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Op. Dr. Ergin ER

Meme Estetiğinde Kişiye Özel Tasarım Devri
Kadınlarda meme büyüklüğü ve gelişimi;
genetik nedenlere, kilo alıp verme ya
da emzirmeye bağlı olarak değişebilir.
Kadınları memeyle ilgili en çok rahatsız
eden konuların başında; memenin küçüklüğü, sarkıklığı ve şeklinin bozukluğu
gelmektedir.
Meme şekillendirme ameliyatlarında bugün birçok farklı teknik kullanılmaktadır.
Ancak meme estetiğinde başarıyı, meme
operasyonun kişinin isteklerine ve meme
dokusunun yapısına özel olarak yapılması sağlar. Başarılı bir meme operasyonu,
memenin ve meme başının yerleşimi, kişinin vücut yapısı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak planlanır. Anatomica
Kulak Burun Boğaz & Plastik Cerrahi Merkezi’nden Op. Dr. Ergin ER, meme estetiği
operasyonları hakkında bilgi veriyor.
İlaç ya da iğne uygulamaları, göğüs büyütme estetiğinde etkili değil
Günümüzde göğüs büyütme amaçlı kadınlara önerilen iğneler, kremler, haplar
ve benzeri başka yöntemler, maalesef
gerçek ve kalıcı bir çözüm sunmaktan çok
uzaktadır. Bir vücutta gelişimsel olarak
geri kalmış ve oluşmamış bir meme dokusunu kalıcı olarak takviye etmenin tek
yolu silikon meme protezleridir. Son yıllarda, silikon üzerindeki tüm tartışmalar
da yıllarca yapılan bilimsel araştırmalar
sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır.
Silikon meme protezlerinde kullanılan silikon, bir zarf içindedir ve serbest olarak
bulunmaz; bu nedenle de son derece güvenlidir.
Silikon meme protezleri, çeşitli yapılarda
ve çeşitli şekillerde üretilir. Uygun şekilde üretilen bir meme protezi, hayat boyu
kullanılabilir. Biz, yıllardır bu konuda güvenilirliğini ispatlamış protezleri tercih
ediyoruz. Bu protezlerin zamanla şekil
değiştirmemesi, ileriki yıllarda hemen
hemen hiçbir zaman ek bir işlem gerektirmemesi ve doğal kıvama sahip olması
başlıca tercih nedenimizdir.
Silikon meme protezi, en pratik meme
estetiği operasyonudur
Meme estetiği ameliyatları içerisinde
en hızlı ve en kolay olanı silikon meme
protezi operasyonudur. Bu operasyon;
mutlaka hastanede kalmayı gerektirmeyen, kişinin aynı gün eve dönebildiği,
ortalama 50-60 dakika süren bir işlemdir.
İyileşme dönemi, toplam 2 haftadır. Kişi,
ilk günden itibaren normal ev hayatına
ve 2. haftadan sonra sosyal hayatına geri
dönebilmektedir. Sonuçlar, doğal yaşlanma süreçleri dışında hayat boyu kalıcıdır.
İleride geçirilen bir hamilelik için veya
doğum sonrasında bebek emzirilirken
meme dokusunun altına yerleştirilen bir
protezin asla bir zararı veya riski yoktur.

Anatomica Hastanesi

Sizinle birlikte karar verilen, meme büyüklüğüne uygun bir protez, hazırlanan
yere hızlı bir şekilde yerleştirilmektedir.
Büyüklük, istenen şekilde ayarlanmakta,
yerleşim de ameliyatta kontrol edilmektedir. Tüm meme protezleri, en güzel şekliyle üretildiğinden operasyondan daima
güzel bir sonuç elde edilir. İyileşme dönemi, son derece konforlu ve rahattır.
Meme estetiğinde en önemli başarı, doğal görünüm yakalayabilmektir
Meme protezlerinde, yüksek kalitede bir
ameliyatın ölçüsü, “doğal görünümlü” sonuçlara ulaşmaktır. Meme protezi zaten
güzel şekilli olduğundan, protezin yerleşimi de belirlendiğinden ve büyüklüğe de
siz karar verdiğinizden güzellik ile ilgili
endişeler yersizdir. Ancak, bu güzelliğin
doğal olması bizim için önemlidir. Doğal
güzelliklere ulaşmak temel amaç olduğundan, derisi çok ince ve çok yağsız vücutlarda meme dokusu da hiç gelişmemiş
ise meme protezinin protez olduğunun
gizlenmesi zorlaşır. Ancak bu durumda
protez, meme dokusu altındaki boşluğun
zemininde yer alan bir kasın altına yerleştirilir.
Meme dolgu yöntemleri, yeterince güvenli değil
Son günlerde gündeme gelmiş olan vücut
yağı veya dışarıdan kullanılan dolgu materyalleriyle yapılan meme dolgu operasyonları, meme başı ve meme dokusunda
güzel bir meme görünümünü asla sağlayamazlar. Ayrıca bu yöntemlerde meme
dokusunda istenmeyen kalsifikasyonlar
(kireçlenme) olmakta ve bunlar, çekilen
meme grafilerinde meme kanseri ile rahatlıkla karıştırılabilmektedir. Herhangi
bir kadın, eğer memelerinde dolgunluk
ve hacme ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsa silikon protez uygulaması onun için en
ideal, hızlı, güvenli ve kolay seçenektir.
Meme sarkmasında, meme askılama
operasyonu en iyi sonucu verir
Yer çekimi, kilo alıp verme, hamilelilik
ya da emzirme gibi birçok nedene bağlı
olarak memede sarkma oluşabilir. Meme
askılama operasyonu, bu tür sorunları
gidermede en sık kullanılan yöntemler
arasındadır. Meme askılama ameliyatları,
meme bezine zarar verilmeden yapıldığı
için emzirmeye bir engel teşkil etmez. Uyguladığımız yöntemde, memenin kendi
dokusu, özel bir teknikle şekillendirilerek
bir silikon meme protezi ile kıyaslanabilir
güzellikte bir meme güzelliği kazandırmak mümkün olmaktadır. Yapılacak operasyonda hedef; memeyi göğüs kafesinde uygun yere taşımak, meme başını yeni
şekillendirilen memeye göre ideal yerine
almak ve meme dokusunu bir bütün olarak bakıldığında koni veya yarım küre
şekline kavuşturmak olmalıdır. Bütün bu
noktalar göz önüne alındığında seçilecek

yöntem, göğüs dokusunda ve meme başında meydana gelen deformitenin boyutlarına göre her kadın için özel olarak
belirlenmelidir.
Hem sarkmış ve hem de içi boşalmış memelerde askılamaya bir silikon protez
ilavesi gerekebilir. Meme büyüklüğü yeterliyse silikon protez ilave etmeye gerek
yoktur. Bu durumda sadece sarkmış olan
memenin sarkma sorunu düzeltilir ve
şekli güzelleştirilir.
Meme askılama operasyonu sonrası iyileşme süreci hızlıdır
Meme askılama ve meme küçültme ameliyatları benzer ameliyatlardır. Memeden
bir doku çıkarılıyorsa bu meme küçültmedir, memeden bir doku çıkarılmıyor, küçültülmüyor ise bu bir askılamadır. Meme
askılama ve meme küçültme ameliyatları
iz bırakan ameliyatlardır. Bu tür memelerde uzun dönemde cilt renginde ve çizgi
şeklinde bir iz olmadan memenin yerinin
değişmesini ve şeklinin de güzelleşmesini beklemek mantık dışıdır. Meme askılama gerektiren memelerde zaten çoğunlukla ameliyat olmadan önce de deride
çatlaklar ve izler vardır. Güzel bir meme
şekli ancak bir askılama ile sağlanabilecektir. Meme askılama uygulanan kadınlar, meme altında az da olsa iz kalmasını,
daha dik ve güzel bir meme için kabul
edilebilir bulurlar.
Meme askılama ameliyatları, günümüzde maksimum konforla uygulanmaktadır.
İyileşme dönemi, 2 haftadır. Ameliyattan
sonra 4. günde masa başı işlere dönülebilir. Ameliyattan sonraki ilk gece dışında
ağrı, acı, sızı hissedilmez. Hastanede kalış da 1 gündür. Ameliyattan sonraki gün
eve dönülür ve normal ev hayatı başlar. 2.
haftanın sonunda varsa deri üstü dikişler
alınır ve günlük hayata dönülür. Meme
askılama, hamilelik ve süt vermeye engel
değildir.
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DÜNYA DÖNDÜKÇE VAR OL AK PARTİ…
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep
Konuk, AK Parti’nin 15’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 15 yıl önce
Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlayan kutlu yürüyüşün ilk günkü
aşk ve heyecanla devam ettiğini dile getiren Konuk, AK Parti siyaset yolculuğunun
aslında Büyük Türkiye’nin bir yolculuğu
olduğunu ifade etti.
Ülkemizin kaderi AK Partinin kaderi ile
birleşmiştir, diyen Konuk’un mesajı şöyle:
“AK Parti davasının lideri, Recep Tayyip
Erdoğan ülkemizin en uzun süreli başbakanlık yapan liderlerinden olmuş, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığına seçilene kadar
AK Partinin Genel Başkanlığını ve ülkemizin Başbakanlığını yürütmüştür. Bünyesinden 2 Cumhurbaşkanı çıkaran Adalet
ve Kalkınma Partisi, ülkemizin siyasi tarihinde 21. Yüzyılın ilk çeyreğine şimdiden
damgasını vurmuştur.
Bu süreçte AK Parti, ülkemizin kaderini
değiştirmiş, sosyal hayatta, iktisadi alanda Türkiye sıçrama yapmıştır. Demokrasi
standartları yükselen, demokrasisinin
üstündeki vesayet odaklarından kurtulan
ve siyasi hayatta millet egemenliğini tesis
eden Ak Parti milli geliri 12 yılda yaklaşık
3,5 katına çıkarmayı başarmıştır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde
başardıklarından güç alarak milletimizin
önüne daha büyük hedefler koymuştur.
AK Parti iktidarında Karaman’ımıza ve
Konya’mıza tarihi diyebileceğimiz birçok
hizmet yapılmış, ülkemizde birçok tarihi
projeye imza atılmıştır. Ülkemizin şehirleri
bu süreçte imar edilmiş, hastaneler, yollar, okullar, fabrikalar yapılmış, ülkemiz
adeta kabuk değiştirmiştir. ‘’
15 yıl önce Kurucu Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlayan kutlu yürüyüşün ilk
günkü aşk ve heyecanla devam ettiğini
vurgulayan Konuk şunları söyledi:
‘’Hedef, büyük ve güçlü ülke Türkiye’yi
kurmak, ülkemizi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmektir. Partimiz,
bu zamana kadar milletimizin teveccühü
ile girdiği tüm seçimleri kazanma başarısını göstermekle kalmadı aynı zamanda
karanlık odaklar tarafından, 15 yıl boyunca sahnelemek istenen her türlü kirli
senaryoyu da bozdu. Alınan her seçim
başarısı, bozulan tüm kirli oyunlar aslında
dünyaya ‘bizi hedeflerimizden hiçbir şey
döndüremez’ mesajı idi.

B

u zamana kadar tüm kirli
oyunları basireti ve milli
iradeye olan bağlılıkları
ile bozan Türk Milleti, son olarak
15 Temmuz hain darbe girişimini
de tek bayrak, tek vatan, tek
millet düsturu ile sokaklara
akın ederek durdurmuştur.
Türkiye’de darbeler döneminin
bittiğinin tüm dünyaya ilanı olan
15 Temmuz gecesinde şehadete
yürüyerek ülkemizi karanlık bir
gelecekten kurtaran demokrasi
şehitlerimizi milletimiz şükran
borçludur, bu vesileyle
şehitlerimizi bir kez daha
rahmetle anıyor yakınlarına ve
milletimize sabırlar diliyorum.

Üretimden, üreticiden, bu kutsal vatan
toprağının her zerresinin kalkınmasından,
bu asil milletin her ferdinin zenginleşmesinden yana olan bizler bu kutlu yolculuğun birer ferdi olarak, ülkemizin birliğinin, dirliğinin, gelişmesinin teminatı AK
Partimize, Türkiye’mize dünyada güneşin
doğduğu son güne kadar ömür diliyoruz.
Başta Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere,
AK Parti mücadelesinin içinde, önünde,
yanında yer alan herkese şükranlarımızı
iletiyor, hepsini yürekten kutluyor, bu yolculukta Daru’l-Beka’ya intikal eden dava
arkadaşlarımıza rahmet diliyor, oyları ile
bu kutlu yolculuğun kesintisiz devamını
sağlayan milletimize şükranlarımızı iletiyorum. Dünya döndükçe var ol Türkiye,
dünya döndükçe var ol AK Parti…”
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Meram’a değer katacak dönüşüm
Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla adı sıkça gündeme gelen Meram Belediyesi,
şehrin kalbi olarak nitelendirilen Şükran
Mahallesi’ndeki dönüşüm projesinde de
önemli mesafe kat etti. 170 bin metrekareyi kapsayan alanın ilk etabında yüzde
50 oranında anlaşma sağladıklarını kaydeden Başkan Toru, “İnşallah yıl sonuna
kadar bu anlaşmaları tamamlayarak inşaat ihalesini yapmayı hedefliyoruz. Şükran
Mahallesi’ndeki bu dönüşümün Tarihi
Bedesten Çarşısı’yla bütünleşmesiyle
birlikte Konya çok büyük bir değere de
kavuşmuş olacak” dedi.

olması hasebiyle Şükran Mahallesi’nin
mevcut durumuyla şehrin imajını olumsuz
manada etkilediğine işaret eden Başkan
Toru, “Buradaki yapıların çoğu fonksiyonelliğini yitirmiş, işlevini kaybetmiş,
ekonomik olarak ömrünü tamamlamış 40
– 50 yıllık yığma yapılardan oluşuyordu
ve maalesef bu bölgenin sakinleri, zaman
içinde yapıların özelliğini kaybetmesiyle şehrin farklı bölgelerinde daha cazip
alanlara göç etti. Bu bölge de daha fazla
kiracı ve özellikle şehir dışından göçler
almaya başladı. Bu da zamanla toplumsal
bir sorun olarak algılanmaya başladı. Buranın çözüme kavuşturulması anlamında
ve Tarihi Bedesten Çarşısı’nın görselliğini etkileyen bu alanın şehrimiz açısından
daha nitelikli bir hale getirilmesi amacıyla
belediye olarak 7-8 aydır çalışmalarımız
son sürat devam ediyor” diye konuştu.
YÜZDE 50’SİYLE ANLAŞILDI

“ŞEHRİN İMAJI AÇIŞINDAN
KAÇINILMAZDI”
Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Meram Belediye
Başkanı Fatma Toru, “Selçuklu’nun kadim
başkenti olan Konya’nın kalbi diyebileceğimiz Şükran Mahallesi, 40-50 yıllık yapı
stoku ile beraber ekonomik anlamda değerini de kaybetmiş durumdaydı. Şükran
Mahallesi’ndeki bu yapı stokunu iyileştirmek, şehir ekonomisine kazandırmak ve
şehrimizin imajı açısından olumsuz bir
tablo sergileyen bu alanı Konya’ya daha
faydalı bir hale getirmek üzere 2015’in
3’üncü ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından ‘Riskli alan’ edilen bu bölgede çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor” dedi.

Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm
alanının 170 bin metrekare olduğunu belirten Başkan Toru, “Bunun 70 bin metrekaresini birinci etap olarak belirledik ve
yüzde 50 seviyesinin üzerinde anlaşmaya
vardık. Kat karşılığı, kamulaştırma ya da
belediyemize ait daire, arsa vb. trampa
usulüyle vatandaşlarımızla anlaşıyoruz.
Toplamda bin 214 malikin 630’uyla anlaşmış durumdayız. 450 adet bağımsız bölümü belediye olarak satın aldık ve yıkımını
yaparak alanı temizledik. Satın almalar,
kamulaştırmalar ve trampaların belediyemize maliyeti 32 milyon TL’yi buluyor.
Kalan yüzde 50’sini de yıl sonuna kadar
temizleyerek inşaat ihalesini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA ÇOK BÜYÜK DEĞERE
KAVUŞMUŞ OLACAK
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yıl
önce yaptığı restorasyonla Bedesten
Çarşısı’nın çok güzel bir çehreye kavuştuğunu hatırlatan Toru, konuşmasını şöyle tamamladı: “Biz de Meram Belediyesi
olarak hemen bu alanın bitişiğinde bulunan Şükran Mahallesi’nin yenilenmesini
ve bu bölgeyle bütünleşmesini sağlamak
istiyoruz. Buradan hareketle sadece Meram Belediyesi’nin kaynaklarıyla Şükran
Mahallesi’nde elimizi taşın altına koyarak
bu dönüşüm çalışmasını başlatmış olduk.
Şükran Mahallesi’ndeki bu dönüşümün
Bedesten’le bütünleşmesiyle birlikte
Konya çok büyük bir değere de kavuşmuş
olacak.”

‘ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT
DEVAM EDİYOR’
Mevlana Kültür Vadisi’nde bulunan Bedesten Çarşısı’nın hemen bitişiğinde
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Atiker Konyaspor Başkanı Şan:
’’Avrupa’da takımıma güveniyorum”
ATİKER Konyaspor UEFA Avrupa Ligi H
Grubu’nda Shakhtar Donetsk, Braga ve
Gent takımlarıyla eşleşti. ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, UEFA Avrupa
Ligi’nin 6 maçlık grup etabında Türkiye’ye yakışır bir şekilde Konya’yı temsil
edeceklerini söyledi, “Teknik heyet ve
futbolcularıma güveniyorum” dedi.
“ZORLU BİR GRUP”
İlk defa Avrupa arenasında mücadele
etme şansı yakaladıklarını belirten Başkan Ahmet Şan, zor bir grupta yer aldıklarını vurgularken şöyle konuştu:
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“Özellikle taraftarlarımız sahamızdaki
maçlarda bizim için güç olacak. Rakiplerimiz Avrupa liglerinde tecrübeli takımlar.
Final oynamış, şampiyon olmuş takımlar.
İnşallah takımımız ilk tecrübesinde gruptan çıkmayı zorlayacaktır. İyi organize
olup, iyi konsantre olmamız lazım.”

“Tüm gücümüzle savaşacağız. Biz de yönetim olarak üzerimize düşen görevleri
yerine getireceğiz. Teknik heyetimizin
isteği doğrultusunda transferleri tamamladık. Bu uzun bir maraton. Konya’ya yakışır bir şekilde Konya ve Türkiye’yi temsil
edeceğiz.”

‘TÜM GÜCÜMÜZLE SAVAŞACAĞIZ’
Başkan Ahmet Şan, ligi de boş bırakmamaları gerektiğini, hem lig, hem de Avrupa’da kolay rakip olmadığını anlatırken
şunları söyledi:

‘İYİ HAZIRLANACAĞIZ’
UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarına
kendi sahalarında 15 Eylül tarihinde oynayacakları Shakhtar Donetsk maçıyla
başlayacağını da ifade eden Başkan Şan,
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Shakhtar Donetsk Türkiye liglerini iyi tanıyan bir ekip. Son
olarak Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’i elediler. İyi hazırlanacağız ve ilk maçta iyi bir sonuç elde edebilmek için
elimizden gelen gayreti saha içinde ve dışında ortaya koyacağız. Taraftarımıza güveniyoruz. Taraftara kolaylık olsun
diye kombineler Avrupa’yı da kapsayacak şekilde yapıldı.
Atiker Konyaspor, Shakhtar Donetsk karşışında 42 bin taraftarımızın önünde arzu ettiğimiz sonucu elde etmek için
bütün gücüyle mücadele edecektir. Bundan hiç kimsenin
şüphesi olmasın.”

Tüm gücümüzle
savaşacağız. Biz de
yönetim olarak üzerimize
düşen görevleri yerine
getireceğiz. Teknik
heyetimizin isteği
doğrultusunda transferleri
tamamladık. Bu uzun
bir maraton. Konya’ya
yakışır bir şekilde Konya
ve Türkiye’yi temsil
edeceğiz.”

BÜYÜK TECRÜBE OLACAK
ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı Güven
Öten de ilk defa Avrupa Kupaları’na katıldıklarına
dikkati çekerken şunları söyledi:
“Bu bizim için en büyük gurur. Yıllardır böyle bir
kulvarda olmamızı çok istedik ama bu sene nasip
oldu. Önemli olan en iyi şekilde hem ülkemizi,
hem Konyamızı, hem de Konya taraftarının en
iyi şekilde temsil etmek. Şanslı bir kura olduğunu düşünüyorum. Kolay değil muhakkak. Kendi
gruplarında güçlü takımlar. Ama genel olarak
baktığımızda güzel ve şanslı bir kura çektiğimize
inanıyorum.”
Kazanmanın ruh ve gönül işi olduğunu belirten
Güven Öten, bunun Atiker Konyaspor için ilk tecrübe olacağını vurgularken şöyle devam etti:”
“Kendi evimizde oynayacağımız 3 maç için gerçekten çok ümitliyiz. Rakiplerimizin o gücü beklemediklerini düşünüyorum. Evimizdeki maçları
alabileceğimize inanıyorum. 2 takımı eleyebileceğimiz inancındayız. Bu bir ruh ve gönül işidir.
Atmosfer ve şartlara göre oyuncularımıza ve
ekibimize fazlasıyla güveniyoruz. Çünkü o güç
ve ruh oyuncularımızda var. Rakiplerimize genel
olarak baktığımızda Konyaspor’un yenebilecek
güce ve kuvvete sahip olduğuna iniyorum.”
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Tesisimiz Avsallar yöresinin yemyeşil ormanlarının hemen yani başında Saray Mimarisi tarzında 5 blok olarak
yapılandırılmıştır. Özenle seçilen çam, hurma,palmiye,
araucaria ve benzer ağaçların süslediği yemyeşil bir bitki
örtüsünün kapladığı tabiat ile iç içe,nem oranı son derece
düşük, sessiz ve huzurlu bir ortam sunmaktadır.57m2’den
156m2’ ye varan seçenekleriyle odalarımız, ailelere geniş
ve rahat konaklama imkanı sunmaktadır. Bay ve Bayan
misafirlerimiz için ayrı ayrı düşünülmüş özel plajlar, açık
ve kapalı havuzlar, cami ve spa Merkezimiz ile alternatif
tatilin Yeni Saraylısı olan Tesisimizin amacı insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamayı amaç edinmiş
LEED Altın sertifikalı (Yeşil Bina) Türkiye’ deki ilk muhafazakar konsept otelidir. Spa & welness merkezi
Spa merkezimiz toplam 2500 m2 alana sahip, bay ve
bayan misafirlerimizin tüm konforu düşünülmüş şekilde
tasarlanmıştır. Ailelere özel birlikte kullanabilecekleri vıp
hamam ve sauna, hem bay hem de bayan bölümlerinde
ayrı ayrı ısıtmalı hem yetişkin hem de çocuk havuzlarımız,
dinlenme ve terapi salonları, sauna,buhar odası, Türk hamamı, tuz odası, klasik masaj harici taı, mandara, chıne,
bali, duetto masajı için özel odalar, bayan kuaför-erkek
berber salonu ve doktor hizmetleriyle misafirlerimize tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermektedir.
Aktiviteler ve servisler
Gündüz animasyonu
Sahil voleybolu, mini futbol, masa tenisi, turnuvalar, yarışmalar, dart ve bayanlara özel step aerobik, su jimnastiği,bayanlar matinesi, su topu, halı saha maçları, havuz
oyunları, okçuluk, havalı tüfek, zumba fitness
Akşam programları
Canlı müzik, karaoke, skeçler, tema akşamları, profesyonel dış show programları
04-11 Yaş grubu çocuk animasyonu
Haftanın her günü 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 saatleri
arasında mini club, çeşitli oyunlar, mini disko, hobi kulubü,
mini sinema, açık hava sineması
Ücretsiz aktiviteler ve servisler
Masa tenisi, sahil voleybol, mini futbol, sauna, hamam,
tuz odası, lunapark(ilk 2 jeton ücretsiz), tv köşesi, tavla, okey, tüm animasyon aktiviteleri, su kaydırakları ve
havuzların kullanımı, dart, okçuluk, plaj havlusu, oda
içinde dijital kasa, havuz şemsiyesi, restoranlarda
Ücretli aktiviteler
Nargile, lunapark (2 jetondan sonrası), paintball, çoçuk
bakımı, oyun salonu, bilardo
Ücretli servisler
Ailelere özel birlikte kullanabilecekleri vıp hamam ve sauna, güzellik salonu, masaj, kese köpük, kuaför/berber,
çamaşırhane, jakuzi, telefon, doktor hizmetleri, market,
araba kiralama servisi, özel organizasyonlar(doğum günü
partisi, evlilik yıldönümü vs...). Günlük gezi turları, atv ve
binicilik için tesis içerisinde rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Önemlı not: verilen tüm hizmet ve aktiviteler hava koşullarina bagli olup, koşullar müsait olmadğunda bazu hizmetlerin verilmesi mumkün değildir. Operasyon saatleri
ve yer değişikliği hak otel yönetiminde saklidir
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Muhafazakar aileler için çok iyi olanaklar sağlayan Modern Saraylar
Otel her zaman çok iyi hizmet politikasıyla müşterilerine oldukça iyi vakitler geçirilmelerini sağlamaktadır.
Muhafazakar ailelerin de öncelikli
tercihleri arasında olan Modern Saraylar Otelde huzur, refah, dinlenme
ve mutluluk ön planda olmaktadır.
İslami özellikler dikkate alınarak hizmet veren Modern Saraylarda normal olarak diğer otellerde bulunabilen pek çok aktivite mevcuttur.
Modern Saraylar Otelde, muhafazakar oteller arasında özellikle havuz
ve plaj ortamları ve güneşten istifade edilebilen en iyi yerler arasında
gösterilmektedir. Modern Saraylar
otelde bayanlara ayrı bir önem verilmekte ve onları koruyucu pek çok
şey düşünülmüştür.
Örtülü bayanların daha rahat bir şekilde helal tatil imkanlarından yarar-

lanmaları için ellimizden gelen her
şeyin fazlasıyla yapıldığını görebilmektesiniz. Otelin en önemli özelliklerinden birisi de yiyecek ve içeceklerdeki özelliklerdir.
Özellikle alkollü içeceklerin satımı ve
tüketimi yasaktır. Yiyecek ve içeceklerin hemen hepsinin helal ürün sertifika anlayışına uygun olarak temin
edildiği garanti etmektedir, buradaki
amaç muhafazakar tatil isteyen misafirlerimizin tüm isteklerine cevap
verebilmektir.
Yeri ve mimarisi
Modern Saraylar Otelde özenle belirlenmiş, konforunuz için ayrıntılarla bezenmiş odaları, 57 m2’den 156
m2’ye varan seçenekleriyle odalarımız, ailelere geniş ve rahat konaklama imkânı sunmaktadır.
Otelimizde yer alan odaların tümünde iki kişilik ve tek kişilik yatak, uydu

sistemli televizyon, saç kurutma makinası, telefon, yangın alarm sistemi,
wc, duş, aile odalarında (duşa kabin),
balkon, klima, sürekli sıcak su mevcuttur.
Çevreci ve yenilikçi bir anlayışla imar
edilen Modern Saraylar’ın çevre
ödüllü blokları, ihtiyaçlarınıza cevap
verecek en iyi şekilde tasarlanmış;
odaları, rahatınız için yüksek kalitede döşenmiştir.
Mavinin ve yeşilin eşsiz buluşmasına
tanık olabileceğiniz Modern Saraylar’da Suite odaların yanı sıra, çocuklu aileler için de Aile odalarımız
mevcuttur.
Otelimizde ailece tatil yapmanın ve
birlikte güzel vakit geçirmenin mutluluğunu tadacaksınız.
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BAĞIRSAK BOĞAZI’NDA TARİH YENİDEN CANLANDI
Miryokefalon Zaferi’nin 840. yıldönümü etkinlikleri zaferin kazanıldığı Bağırsak Boğazı’nda yapılan programlarla
sona erdi. Sabaha kadar zaferin ruhuna uygun programların gerçekleştirildiği etkinlikte, Bağırsak Boğazı’ndan
Bal Kalesi’ne kadar yapılan zafer yürüyüşüne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Miryokefalon
Zaferi’nin Anadolu’nun ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu
belirtti. Başkan Akyürek, “Anadolu bu savaşla Türk yurdu
olarak perçinlenmiştir. Tapusu ecdadımız eliyle milletimize geçmiştir. Selçuklu başkenti Konya’nın bundan sonra
da Selçuklu tarihi ile ilgili birçok çalışmaya imza atması
gerekiyor” dedi.
Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle düzenlenen Miryokefalon Zaferi’nin 840. yıldönümü etkinlikleri, zaferin
kazanıldığı Bağırsak Boğazı’nda sabaha kadar yapılan atmak üzere gelen Bizans ordusu bu bölgede hezimete
uğratılmış ve Bizans imparatoru esir alınmıştır. Bu nokanma programları ile sona erdi.
tada Konya’nın bundan sonra da Selçuklu tarihi ile ilgili,
Zaferin ruhuna uygun olarak yüzlerce kişinin katılımı ile Selçuklu ecdadımızın yaptığı fedakarlıklarla ilgili bir çok
sabaha kadar süren program, Bağırsak Boğazı’nda kılı- çalışmaya imza atması gerekiyor. Konya’nın tüm alanı,
nan sabah namazının ardından Bal Kalesi’ne yürüyüş ile hatta Karaman, Niğde, Aksaray ve uzanan coğrafyada,
devam etti. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Afyon’a kadar olan bölgeden Sinop’a kadar, Halep’ten
Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bitlis Ahlat’a kadar olan bölge Selçuklu bölgesidir.
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Burada ecdadımızın hatıralarını yaşatma sorumluluğu
Genel Müdürü Ercan Uslu, daire başkanları, akademis- hepimize aittir. Belediyeler olarak bu konuda üstümüyenler, yazarlar ve izciler katıldı. Büyükşehir Belediye ze düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da
Başkanı Tahir Akyürek, “Yeni nesillere ecdadımızın yap- bu çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.
tığı fedakarlıkları göstermek, öğretmek, onların hatıra- Bal Kalesi’ndeki program Mehter konseri, atlı grubun ok
larından bahsetmek millet olma duygusunu güçlendirir. gösterisi ve zafer duası ile sona erdi.
Çocuklarımıza, gençlerimize milli şuur verir. Ülkemize, MİRYOKEFALON ZAFERİ SEMPOZYUMU
vatanımıza, milletimize daha önemli hizmetler yapmaları Etkinlikler kapsamında ilk gün Şehir Meydanı’na “Kılıiçin köklerini öğrenmeleri ve ona dayanmaları daha bü- çarslan Şehir Meydanı” isim verme töreni, Alaedin Camii
Haziresi Sultan Türbeleri alanında dua, İl Halk Kütüpyük bir güç verir” dedi.
hanesi’nde “Miryokefalon Zaferi, Yeri ve Tarihi Önemi”
Miryokefalon Zaferi’nin Anadolu’nun ikinci Kurtuluş Sa- konulu sempozyum düzenlendi. Prof. Dr. Ahmet Çaycı
vaşı, ikinci Malazgirt Savaşı olduğunu vurgulayan Baş- moderatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyumda Prof.
kan Akyürek, “Anadolu bu savaşla Türk yurdu olarak Dr. Mehmet Akif Ceylan ve Yrd. Doç. Dr Adnan Eskikurt
perçinlenmiştir. Tapusu ecdadımız eliyle milletimize zaferi anlatan bildiri sundular.
geçmiştir. Çünkü Selçuklu başkenti Konya’dan Türkleri
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Gözünüzü ve Ülkenizi

‘Darbelerden’ Koruyunuz

Prof. Dr. Şansal GEDİK

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Uzmanı

Değerli Okuyucularımız,
15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizi karanlığa gömmek isteyen, ülkemizin
bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine
kast eden ‘Darbe Girişimi’, amacına
ulaşamamış, ülkemiz darbeye karşı
ortak tavır gösteren gösteren halkımız, yöneticilerimiz ve vatansever
güvenlik güçlerimizin dik duruşuyla
aydınlığa uyanmıştır. Ülkemizde yıllar
içerisinde yapılan her türlü darbe ve
girişimleri, kim tarafından kime yapılırsa yapılsın, ülkemizin güzel halkı
zarar görmektedir.
Tıpkı Darbelerin ülkemize ve milletimize verdiği zararlarda olduğu gibi,
gözümüze gelen darbeler de bazen
kalıcı zararlar bırakabilmektedir. Şehrimizin sanayi şehri de olması hasabiyle bu travmaları sıkça görebilmekteyiz.
Gözün anatomik ve fonksiyonel yapısı gereğiyle, ışığı alması, saydam
ortamlardan geçirmesi, sinir dokularına ulaşmasının başlangıcını yapması
sebebiyle dışarıdan gelecek mikro ve
makrotravmalara açık olup, oldukça
ince ve hassas dokulardan oluşmaktadır. Örneğin kalbimizi bu travmalardan kalın deri dokusu, kaslar ve
kemikler koruyor iken, gözümüzü sadece refleks olarak hareket edebilen
göz kapakları koruyabilmektedir. Yine
göz etrafındaki koruyucu kemikler
de bu travmalardan etkilenebilmekte
hatta kırılmaları sonucunda gözde ilave yaralanmalar olabilmektedir.
Günlük hayatta en sık karşılaştığımız
travmalardan bir tanesi kimyasal yanıklardır. Asit ve alkali yanıkları göz
yüzeyinde epitel hasarından tutun da,
göz saydam tabakası olan korneanın
erimesine, ikincil enfeksiyonların gelişimine, asit ve alkalinin göz içerisine
ilerlemesiyle göz içi dokularda kalıcı
hasara, göz tansiyonun yükselmesine, çok şiddetli göz ağrısı, spazmı
ve ciddi görme kaybına sebebiyet
verebilmektedir. Alkali yanıkları daha
derine nüfuz edebilmeleri, zaman
içerisinde ilk hasara ilave hasarın da
eklenmesiyle asit yaralanmalarından
daha tehlikeli olabilmektedir.
Asit veya alkali yanık olmasına bakılmaksızın, hastane ortamında olunmasa bile ilk yapılması gereken şey

hasarlı gözün bol miktarda suyla yıkanması olacaktır. Yıkama işleminin
mümkün olduğunca uzun yapılması
ilk yıkama işleminden sonra en yakın
göz kliniğine gidilmesi gerekmektedir. Buradaki amaç gözün yüzeyindeki ve kapak altında birikmiş olan
kimyasal yanık etkeninin mümkün
olduğunca uzaklaştırılması, nötralize
edilmesi, suni göz yaşı damlalarıyla
yüzey iyileşmesinin sağlanması, göz
yüzeyinde gelişebilecek inflamasyon
ve enfeksiyonun uygun damla ve ilaçlarla tedavisi ve göz tansiyonu gibi
ikincil komplikasyonların önlenmesidir. Kimyasal yanık tedavisi travmanın
şiddetine göre, bazen yüzey örtme
ameliyatları, gözün saydam tabakası
olan korneanın değişimi gibi ameliyatları da içeren ve aylar ve yıllarca
sürebilecek tedavileri gerektirebilmektedir. Özellikle evlerde ve sanayide kimyasal maddelerle temas eden
çalışanların, gerçekten hem hasta
hem de hekim için zor olan bu durumdan sakınmak için, koruyucu gözlük
kullanması uygun olacaktır.
Göz küresine gelen yumruk gibi travmalar göz küresi bütünlüğünde bozulmaya sebep verebilmekte, aslında
dış ortamdan neredeyse tamamen
bağımsız ve kapalı olan göz küresi
bütünlüğünü
kaybedebilmektedir.
Bazen delici travmalar ile de, özellikle
sanayide makinalardan kopan parçaların göz küresine isabet etmesiyle
göz bütünlüğü bozulmakta, yabancı
cisim göz küresine saplanabilmekte ve hatta göz küresi boşluğunda
kalabilmektedir. Bu tür durumlarda

zaten çok hassas yapısı olan gözde
çok şiddetli anatomik ve fonksiyonel
bozukluklar olmakta, hatta göz kaybıyla sonuçlanabilmektedir. Bu tür durumlarda hiçbir müdahale yapmadan,
göze herhangi bir baskı uygulamadan
en yakın göz kliniğine gidilmesi gerekmekte, açık olan gözün bütünlüğünün sağlanmasına yönelik cerrahi
işlem yapılması gerekmektedir. Bu
tür açık yaralanmalarda enfeksiyon
gelişiminin de önlenmesi amaçlanır,
göz bütünlüğü sağlandıktan sonra,
hastanın görsel fonksiyonlarını arttıracak tedavi yöntemlerinin yapılması
gerekir.
Sevgili Okuyucularımız,
Gördüğünüz gibi, aynı darbelerin ülkemize, milletimize, asker ve polisimize verdiği zararlar gibi göze gelen
darbeler de dünyaya açılan penceremiz olan gözümüze de aynı zararı verebilmekte, ışığımızı kesebilmektedir.
Gözümüzü ve göz bebeğimiz vatanımızı gözümüz gibi koruyabilmemiz
dileğiyle…
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Özel Gereksinimli Çocuk:
Ailede Kriz ve Kabullenme Süreci
Aileler için kuşkusuz en büyük heyecan kaynağı ve maddi-manevi en büyük yatırım aileye katılacak olan yeni
bireydir. Bu küçük yeni birey daha dünyaya gelmeden
ismi belirlenir, bebek odası, kıyafetleri, çamaşırları, bebek araçları hatta sabunu, şampuanı ve birçok şeyi ile
hummalı bir hazırlık süreci yaşanır. Tüm bu uğraşlarımız
hep sağlıklı bir bireyi dünyaya getirmek içindir. Peki neden? Bu küçük sevimli birey bizim can paremiz, en sevdiğimiz, en büyük eserimiz, sonsuzluğa uzanan yanımız,
ailemizin devamlılığı ve büyümesi için en büyük umudumuz… Kısacası hepimizin en değerli varlığı…
Bazen hayatta her konuda olabileceği gibi bu konuda
süreç yolunda gitmeyebilir, ailemizin yeni üyesi ile ilgili zorluk yaşayabiliriz. Peki en değerliği varlığımız bazı
problemlere sahip ise ne yapacağız? Tamamen sağlıklı
bir bireyi bile dünyaya getiren anne babalar yüklü bir
stres yaşayıp kritik çatışmalara girerken, zaman zaman
aile büyükleri ile dahi gerginlik yaşarken özel gereksinimli, engelli veya gelişimsel farklılığı olan bir birey
ailemize katılırsa ne yapacağız? Bin bir özenle yetiştirmeyi amaçladığımız biricik yavrumuz belirli eksiklikler
ve problemlerle dünyaya geldi. Bu durumlarda “Aman
Allah’ım böyle bir şey olamaz”, “böyle bir şeye asla inanamam”, “bu gerçek olamaz” nidalarını duyarız.

	
  

ları durumu sanki bir rüyaymış ve içinden çıkacaklarmış
gibi görürler. “Bu benim başıma gelmiş olamaz benim
bir tanecik yavrum bahsettikleri gibi olamaz!” gibi düşünceleri olabilir. İfade edilen problemin var olmadığını
kanıtlarcasına etraflarından bilgi toplamaya başlarlar.
Aynı zamanda doğru bilgiden çok yaşadıklarının gerNe olacak şimdi?
Bu sorunun yanıtına Elisabeth Kubler-Ross’un 1960’lı çek olmadığını kanıtlamaya yönelik çaba gösterebilirler.
yıllarda sunduğu(*) yaklaşım hepimiz için öncü olmuştur. Doktorların ve uzmanların yanlış teşhis koyduklarına dair
Bu yaklaşıma göre yaşadığımız sarsıntı verici bir olayın ısrarcıdırlar. Bu evre çok hassas bir evredir. Uzmanların
normalleşme (kabul ve uyum) sürecine ulaşması için aş- ve doktorların son derece hassas ve toleranslı olmaları
gerekir. Doğru olmayan şeylerden bahsedip gerçekler
mamız gereken beş aşama şöyledir;
saklanmamalıdır ancak etik sınırlar içinde empatik bir
dille adım adım gerçeklere yaklaşmalılarDepresyon
dır. Sert ve reddedici tavırlar ebeveynleri
Şok
ve
İnkar
atlatılamazsa…
daha fazla savunma mekanizması üretmeye itecek ve inkar süresinin uzamasına
sebep verecektir. Bu durum da çocuğun
görmesi gereken tedaviyi ve eğitim sürecini geciktirecektir.
Suçluluk
Kabul Süreci
Depresyon
SUÇLULUK: İnkar sürecinin aşılmasının
ardından ebeveynler suçluluk duygusu
yaşamaya başlarlar. Ebeveynler en değerli
varlıklarında olan problem nedeniyle eşiKızgınlık
ni veya kendini sorumlu hisseder. Bu hem
aile sistemini hem kişiyi yıpratabilir. Sürekli savunma mekanizması üretilir. “Çocuğumuzun böyle
*Five Stages of Grief, Kübler-Ross, E. (1969) On Death olmasının sebebi sensin, hamileyken sigara içtin”, “Gebeliğinde seninle yeterince ilgilenemediğim için kendiand Dying, Routledge
mi çok kötü hissediyorum” gibi kendini ya da karşıdakiŞOK: Ebeveynlerin çocuklarının fiziksel veya ruhsal bir ni suçlayan diyaloglara girilir. Bu aşamada çocuğun bir
probleme sahip olduğunu öğrendiklerinde yaşadıkları semptomu varsa veya aileden kaynaklanmayan bir seilk duygu şoktur. Bu şok karşısında aileler kendilerini beple çocuğumuzun problemi varsa kısa sürede doğru
boşlukta hissederler; adeta boşluktan aşağıya bırakılmış bilgilendirme yapılmalıdır. Aksi takdirde önüne geçemeyeceğimiz travmalara ve ankesiyete bozukluklarına yol
gibidirler, dünya onlar için durmuştur.
açılabilir. Unutulmamalıdır ki istatistiklere göre çocuğuİNKÂR: Ebeveynler yaşadıkları şok sonrasında yaşadık- muzda meydana gelen problemlerde (down sendromu,
larının gerçek olmadığını düşünürler. İçinde bulunduk- otizm, beyin felci, doğum hatası, kaza) en az hata ebe-
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Önem Özel Eğitim
Kurum Müdürü

veynlerde çıkmaktadır. Doktorlar ve uzmanlar ebeveynlere,
kendilerini ya da ailenin diğer fertlerini suçluluk duygusundan uzaklaştırmalarına yönelik yardım sağlamalıdır.
KIZGINLIK: Suçluluk sürecinin atlatılması ile beraber ebeveynler için takip eden süreç kızgınlık aşamasıdır. Suçluluk
duygusunun atlatılması ile beraber saldırganlık kendini
gösterir ve bu saldırganlık bazen eşe karşı bazen de problem sahibi çocuğumuza karşı yönelebilir. ”Allah’ım benim
suçum neydi?”, ”Neden bu benim başıma geldi?”, “Niye
ben?”, “Bunu hak etmek için ne yaptım?” gibi sorular bazen
yanıtsız kalabileceği için öfkeyi tırmandırabilir. Bu hassas
dönem içerisinde ebeveynlere karşı anlayışlı olunmalı, saldırganlığa sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Kızgınlık sürecine ulaşmış ebeveynler önemli bir yol
ayrımındadır ve bu süreç içerisinde saldırganlık davranışları
geçicidir. Bu dönem içerisinde hormonlar sürekli salgılanır,
kan basıncı yüksektir. Gerilimden uzakta durmak bir süre
için ebeveynlerimiz için iyi olacaktır.

olarak benimsemiş, çocuğunu olduğu gibi kabullenmiş ve
“sinesine sarmıştır”. Bu süreçten sonra aileler daha sağlıklı eğitim ve tedavi planları yapar ve daha önemli başarılar
elde edebilir. Kabul sürecinden sonra “uyum” süreci olarak
adlandırabileceğimiz ara bir süreç normal hayata geçiş döneminde oldukça önemlidir. Aile daha fazla sosyalleşmeli,
çocuğuyla beraber daha sık sosyal faaliyette bulunmalı ve
doğru davranışları bütün ortamlarda benimsetmelidir.
Doğru planlanmış, gerçekçi bir tedavi ve eğitim programını uygulamak için beş aşamalı olan kabul sürecinin doğru
yönde ilerlemesi ebeveynlerimizin ve çocuklarımızın sağlığı açısından çok önemlidir. Doğru bir tedavi/eğitim planı
için problemleri doğru görmek hayati önem taşır. Süreçler
içerisinde geri dönüşler yaşanacaktır. Bu evreler içerisinde profesyonelce davranmak ve doğru yönlendirmek çok
önemlidir. Özellikle kızgınlık ve depresyon evreleri en sık
geri dönüşün yaşandığı evrelerdir. Bu iki evrede ebeveynler
hassas bir biçimde takip edilmelidir. Depresyondayken her
şeyden bıkıp çocuğunun eğitimini/tedavisini yarıda bırakan
“Ne yarsam yapıyım olmuyor, yetersizim”, “Çocuğum hiçbir zaman düzelmeyecek” ya da “Boşuna yoruluyorum, her
şey kendiliğinden düzelecek”, “Senin yüzünden bu halde
bu çocuk, boşuna uğraşma”, “Benim dikkatsizliğimden bu
şekilde oldu” gibi söylemler bir daha asla geri dönülmeyecek problemler doğurabilir. Bu süreçlerde insanlar kendilerine ve çevrelerine zarar verebilirler.

DEPRESYON: Kızgınlık sürecinde yaşadığımız yüksek gerilimden, kan basıncının ve adrenalinin yüksekliğinden dolayı sürekli baskı altında kalan vücut kendini yorgun hisseder.
Ailelerin kendini tükenmiş, umutsuz, çaresiz hissedebilirler
ve yeni bir sürece geçiş yaparlar; “Depresyon”. Depresyon
evresi en kırılgan evrelerden biridir. Ebeveynlerin çocukları
için yapabileceği en büyük iş sürekli tedavi ve eğitim sürecidir. Bu sürecin olumlu devam edebilmesi için ailelere
“doğru motivasyon” desteğinde bulunulması şarttır. Bütün
döngülerde bir önceki veya en baştaki döngüye dönme
Bu süreçleri yaşarken alanında deneyimli, nitelikli bilgi sasüreci çok sık yaşanır ancak en sık gözlenen geri dönüş hibi uzmanlar bulunmalı ve doğru tedavi/eğitim planı çizildepresyon evresinde yaşanır. Bu sebeple ebeveynler moral melidir. Unutmamalıyız ki hayat hepimiz için bazı zorluklar
olarak üst seviyede durmaları şarttır.
içerir, bu sınavı geçmek için sakin ve kontrollü bir biçimde
çocuğumuzun iyiliğine yönelmeli, onun için en iyisine ulaşKABUL: Bütün bu süreç döngüsünün sonunda süreçler arası mayı çabalamalıyız. Bu zorlu ancak paha biçilemez marageri dönüşlerle beraber ebeveynlerin bu süreçteki son du- tonda siz “özel ebeveynlerimize” başarı duygusunu paylaşrağı kabul sürecidir. Bu dönem yoğun yağışlı ve fırtınalı bir tıkları mutlu bir yaşantı dilerim.
kışın ardından bahara adım atmak gibi düşünülebilir. Aile
çocuğunun durumunu pozitif ve negatif yönleriyle bir bütün
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KONYA KURAKLIĞIN PENÇESİNDE

Merkez Meram
Ziraat Odası Başkanı

KONYA ORTALAMA YAĞIŞ REJİMİ:
Konya da genel olarak step iklimi görülmektedir. İlimizde yıl
boyunca az miktarda yağış düşmektedir. İklim sınıflandırmasına
göre ilin yıllık ortalama sıcaklığı 11,30 d. yağış miktarı ortalama
337 mm dir. 22,40 d ile temmuz ayı yılın en sıcak ayıdır. Ocak
ayında ortalama sıcaklık 0-3 d. olup yılın en düşük ortalamasıdır.
Yılın en sıcak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı 39 mm
dir. Yıl boyunca ortalama sıcaklık 22,7 d. dolaylarında değişim
göstermektedir.
5 mm yağışla ağustos ayı yılın en kurak ayıdır. Ortalama 44 mm
yağış miktarı ile en fazla yağış mayıs ayında görülmektedir. 2015
Yılı Eylül, Ekim, Kasım ayları ortalama sıcaklıkları 1980-2010 yılları ortalama sıcaklıklarının üzerinde gerçekleşmiştir.2014-2015
üretim sezonunda bir önceki yıla göre daha az yağış düştüğü
270-280 mm civarında gerçekleştiği görülmüştür.
İlimizde bitki örtüsünün yetişme devresinin başlangıcının 28 mart
bitiş tarihinin 4 kasım olduğu dikkate alınırsa yetişme süresi 220
gün olarak hesaplanmıştır. Yıllık yağış ortalaması 337 mm olmasına rağmen bitki örtüsünün yetişme süresi içerisindeki yağış
miktarı 170 mm dir. Bu yağış ve sıcaklık sonuçları incelendiğinde
Konya’nın yarı kurak alt Akdeniz biyoiklim katına girdiği söylenebilir. İklim özelliği ve arazi yapısı itibarı ile Konya’nın bitki örtüsü
ova stepi görünümünde olup orman gelişimine elverişli değildir.
Son meteorolojik veriler dikkate alındığında 2016 yılında da ilin
genelinde çok şiddetli kuraklık bazı bölgelerinde olağanüstü kuraklık gerçekleşmiştir.
KONYADA ÜRÜN DESENİ:
Tahıl ambarı ve tarımın başkenti olarak nitelendirilen 2,2 milyon
hektar tarım arazisinin bulunduğu Konya . Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biridir. Konya
Ovasındaki 4 milyon hektar alanın % 55 i tarım arazisi, % 19 u
çayır mera ,% 13 ü ormanlık -fidanlık, % 13 ü de ürün getirmeyen alanlardan oluşmaktadır. Konya’ da toplam tarım alanlarının
% 55’inde tarla bitkileri üretimi yapılmaktadır. Konya ilindeki
mevcut tarım alanın yaklaşık % 40’ında nadas uygulaması yapılmaktadır. Nadas alanlarının fazla olması yıllık yağış toplamının yetersizliği ve yağışların dağılımının düzensiz olmasından
kaynaklanmaktadır. Diğer kalan tarım alanlarında ise sebze ve
meyve tarımı yapılmaktadır.
Konya ili Türkiye’de buğday üretimin % 11’ini, arpa üretiminin
9.02’sini, şeker pancarı üretiminin % 27.50’sini, ayçiçeği üretiminin % 42’sini, fasülye üretiminin % 32.50’sini, patates ve yonca
üretiminin yaklaşık % 7.0’sini, mısır üretiminin yaklaşık % 3’ünü
gerçekleştirmektedir. Bu bitkilerin yanı sıra nohut, haşhaş, fiğ,
aspir, yulaf, kimyon, yeşil mercimek ve çavdar üretiminde de
Konya ili hatırı sayılır bir yere sahiptir. Konya ili sebze ve meyve
üretiminde de ülke üretiminde önemli yere sahiptir. Havuç üretiminin % 66.20’si, vişne üretiminin % 15.51’i, kiraz üretiminin %
6.59’u, elma üretiminin % 2.58’i, çilek üretiminin ise 3.65’i Konya
ilimizde gerçekleşmektedir. Özellikle son yıllarda sebze ve meyve üretimine ilgi artmış, ekim alanı ve üretimde önemli artışlar
gerçekleşmiştir. Bölgede 2000’li yılların başında başta mısır ve
ayçiçeği ekim alanları artmaya başlamış, daha sonra Niğde ve
Nevşehir yörelerinde patates üretiminde yaşanan sıkıntılar patates üretiminin Konya bölgesine doğru kaymasına neden olmuştur..
Bölgede hayvancılık alanında yapılan yatırımların artması başta
yonca, fiğ ve silajlık mısır gibi ürünlerin artışına neden olmuştur.
Bölgede meyvecilik üzerine (özellikle elma, kiraz ve vişne) ilginin
artması fidan üretim alanına ilgiyi artırmıştır. Son yıllarda başlangıçta İl Özel İdaresi daha sonra Belediyeler destekleri ile Konya’nın Dağlık Kırsal Alanlarda küçük araziye sahip üreticiler köy
bazında damlama sulama temelli organik meyve-sebze üretimine yönlendirilmiş ve bu bölgelerde gerek bitkisel üretim gerekse
bölgesel kalkınma anlamında önemli gelişmeler sağlanmıştır.
Özellikle organik çilek ve patates üretiminde ülke genelinde söz
sahibi olmuştur. Konya ilinde Ereğli, Beyşehir, Seydişehir ve Ak-

şehir gibi yıllık yağışı diğer ilçelerden nisbeten yüksek olan ve
iklim yapısı meyve ve sebze üretimine uygun olan ilçelerde tarla
bitkilerinden ziyade bahçe bitkileri üretimi potansiyeli yüksektir.
2016 yılında görülen kurak iklim devam edecek olursa korkulan o
ki bu ürün deseni ve üretim olumsuz yönde değişecek kuru tarım
ve nadas alanları artacaktır.
KONYANIN SULANABİLİR ARAZİ VE
KULLANILABİLEN SU MİKTARI:
Konya’da işlenen tarım arazilerinin %61.97’si sulanabilir niteliktedir. Ancak sulanabilir arazilerin henüz %20.70’i sulamaya açılmıştır. Küresel iklim değişikliğinin ülkemizin de içinde bulunduğu
Akdeniz Havzası’nı kuraklıkla vuracağı öngörülmektedir. Tüm
Akdeniz Havzası’nda yağışların son 25 yılda %20 azaldığı görülmektedir. 2050 yılında; Türkiye’nin özellikle kurak yarı kurak
iklim bölgeleri olan Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’da yağışlarda ciddi azalmalar beklenmektedir. Genel tahminlere göre göre
2030 yılında Avrupa’da kuraklıktan en çok etkilenecek kesim
Akdeniz Havzası olacaktır.
Türkiye’de Marmara, Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri, özellikle
Konya Kapalı Havzası ciddi su sıkıntısıyla baş etmek zorunda
kalacaktır. Bölgemizde tarımsal verimliliği artırmak ve çevre
duyarlılığını geliştirmek, tüm canlılar için en önemli doğal hazinelerden birisi olan kısıtlı su kaynaklarının akılcı, katılımcı ve
planlı kullanımını sağlayarak sürdürülebilirlik sağlanmalıdır. Konya Ovası devlet sulamalarının ilk yapıldığı bölgelerdendir. Konya
4,5 milyar m3 /yıl su kaynağı potansiyeline ve 2,9 milyar m3 /
yıl kullanılabilir su kaynağı potansiyeline sahiptir. Konya da 2,2
milyon hektar işlenen tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazinin 1,7
milyon hektarı sulanabilir arazidir. Halen 517.000 hektar arazide
sulu tarım yapılmaktadır.
Konya’da sulanabilir olduğu halde su potansiyeli yetersizliğinden
dolayı sulanmayan arazi varlığı 1.1 milyon hektardır ve bunun için
gerekli olan su açığı yaklaşık 8 milyar m3 /yıl dır. Su açığının giderilmesi Konya kapalı havza olduğu için yağışlara bağımlı veya
havzalar arası su transferi ile mümkün olacaktır.
HAYVANCILIK
Bunun yanında Konya hayvancılık sektöründe ülke üretimi içerisinde büyükbaşta % 7, küçükbaşta %10, süt üretiminde % 9, yumurta tavuğu varlığında % 15 paya sahiptir. İlimiz yakın geçmiş
yıllar TÜİK verilerine göre inek sütü üretiminde ve koyun sütü
üretiminde bazı yıl birinci bazı yıl ikinci sıradadır. Hayvancılığımızın daha da gelişmesi meralardan daha fazla yararlanmaya yem
bitkileri üretiminin artırılmasına dolayısı ile sulu tarıma bağlıdır.
Ülkemiz gıda güvenliğinin korunması için suya göre tarım değil,
tarımın ihtiyacı olan suyun dış havzalardan getirilmesinde yatırımlar yapılmalıdır. Bugün kıtalar arasında petrol taşındığı dikkate
alınırsa ve gelecekte dünyada su savaşları çıkacağı öngörülürken
Konya kapalı havzasına havza dışından su taransferi ciddi olarak
düşünülmeli Geleceğimiz düşünülerek yüksek yatırım maliyetleri
bahane edilmemelidir.
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KONYA’DA DOĞDU, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK
Konya Şems-i Tebrizi Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesinde 2015 yılında
başlatılan, “Kitap Dostları Topluluğu
Projesi” kapsamında, aynı okulda öğrenim gören BİN öğrenci, “Meydan
Okuyoruz Cehalete” sloganıyla çıktıkları yolda, bir yılda 3 MİLYON 900 BİN
sayfa kitap okuyarak duygu ve kavram
dünyalarını geliştirirken, kitaplarını
okudukları yazarlarla da söyleşi yapma imkanını buluyor.
Konya Selçuklu Şems-i Tebrizi Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Ali Çifci, Müdür Yardımcıları Abdullah Mantıcı,
Mehmet Çay ve Kitap Dostları Topluluğu
Proje Koordinatörü Eğitimci Yazar Musa
Mert, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil
Paslı’yı makamında ziyaret etti. Şems-i
Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2015 yılında başlatılan “Kitap Dostları
Topluluğu Projesi” hakkında bilgi veren
Mert, çocuklardaki ciddi anlamda duygu
ve kavram eksikliğini ortadan kaldırmak
amacıyla, problem akıl doğurur mantığıyla
başlattıkları projenin Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.
Meydan Okuyoruz Cehalete
Musa Mert konuşmasına şöyle devam
etti: “Bir insanın hayal dünyası, duygu
ve düşünce dünyası, bildiği kelimeler ve
kavramlar kadardır. Beş yüz kelimeyle
düşünen insan ile beş bin kelimeyle düşünen insan bir olamaz. Kavram dünyasının membaı da içerisinde birbirinden
değerli kitaplarla dolu bir kütüphanedir.
Sınav başarısına odaklı eğitim sisteminde, üniversite hayali olmayan, okumak
istemeyen ve buna bağlı olarak davranış
bozuklukları sergileyen öğrencilerimizi bu
sıkıntılı durumdan kurtarmak için, onları
kitaplarla tanıştırmak, kitapları onlara sevdirmek ve düzenli okuyan bireyler haline
getirerek, kitabın sınav başarısını etkileyen en önemli enstrüman olduğu bilincini
öğrencilerimize aşılayabilmek amacıyla
“Meydan Okuyoruz Cehalete” sloganıyla
bu projeyi başlattık” dedi.
Okul Başarı Puanları Ciddi Oranda Arttı
Projenin hayata geçirilmesinin ardından
öğrencilerin okul başarı puanlarında ciddi oranda yükselmeler olduğunun altını
çizen Okul Müdürü Ahmet Ali Çifçi, Türkiye’de sadece Şems-i Tebrizi Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesinde uygulanan proje
sayesinde, okulun yıldızının parladığını ve
tercihlerde patlama beklediklerini ifade
ederek, projenin Türkiye’de hayata geçirilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini
söyledi. Projeye destek veren Selçuklu
Belediye Başkanlığına, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Türkiye İmam-Hatipliler Vakfı’na (TİMAV) ve mesai mefhumu
gözetmeksizin gecesini gündüzünü, hafta
sonunu bu proje için harcayan gönüllü öğretmen kadrosuna da teşekkür eden Çifçi,
“Kitap Dostları Topluluğu Projesi” nin bütün Türkiye’de uygulanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, Eğitimci Yazar Musa

Mert tarafından TİMAV’a devredileceğini
de sözlerine ekledi.
Proje Nasıl Uygulanıyor
Projenin uygulama aşamaları hakkında
bilgi veren Proje Koordinatörü Musa Mert
ise konuşmasında, öncelikle okulda bir çekim alanı oluşturduklarını, okul idaresinin,
öğretmenlerin ve okul rehber öğretmenlerin katılımıyla öğrencilerin seviyelerinin ve
ilgi alanlarının tespitinin yapıldığını ifade
ederek, topluluğa girebilmenin şartlarını
belirlediklerini söyledi. Bu şartları gerçekleştiren öğrenciler, dilekçeyle müracaat
ederek, Yürütme Kurulu’nun kararıyla “Kitap Dostları Topluluğu”na üye olabiliyor ve
kendilerine üyelik kartı veriliyor. Proje sayesinde çocuklarda kendine saygı, aidiyet
ve özgüven duygusunun geliştiğini ifade
eden Mert, statü kazanmanın verdiği güvenle de çocuklarda sorumluluk bilincinin
arttığını söyledi.
Öğrenciler Ünlü Yazarlarla Söyleşi Yapıyor
“Kitap Dostları Topluluğu” nun düzenlemiş
olduğu etkinliklere de değinen Mert, proje kapsamında topluluk üyesi öğrenciye,
kitabını okumuş olduğu yazarla da birebir söyleşi yapma imkanının sağlandığını
belirterek, bugüne kadar İhsan Fazlıoğlu,
Muhittin Okumuşlar, Oğuz Saygın, Duran
Çetin, Talha Bora Öge ve Erdal Demirkıran
gibi yazarlarla söyleşi yapıldığını söyledi.
Öğrencilerin zaman zaman televizyonların
canlı yayın programlarına konuk olduğunu
ifade eden Mert, öğrencilerin katıldıkları
televizyon programlarında tecrübe paylaşımında bulunduklarını ve böylelikle diğer
akranlarına da örnek olduklarını söyledi.
Çocukların sosyal ve kültürel aktivitelere de katılımlarının sağlandığını belirten
Mert, Çanakkale, Bursa, Bolu ve Amasra’ya gezi programları düzenlendiğini,
bunun yanında sinema, tiyatro, konser,
yemek gibi sosyal ve kültürel etkinliklere
de öğrencilerinin katıldığını söyledi.

ğinin altını çizerek; “Okullarda ilk dört yıl
dersler kaldırılmalı ve sadece kitap okutulmalı. Çocuklar matematik, coğrafya, tarih gibi dersleri, uzmanların hazırlayacağı
hikaye, roman ve şiir kitaplarından öğrenmeli. Kitap okuma konusunda her sınıf için
ayrı bir limit koyularak, öğrenci beşinci sınıfa, binlerce sayfa kitap okumuş olarak
gelmeli. Derlere beşinci sınıfta başlamalı”
dedi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte sadece sözel derslerde değil, sayısal
derslerde de çocukların başarı oranının
arttığını belirten Mert, Şems-i Tebrizi Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesinin kendi alanında Konya’nın en iyisi olduğunu söyledi.
Her keçen yıl okullarının daha çok tercih
edildiğini, bu yıl okullarını tercih konusunda beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekledi.
Şems-i Tebrizi’nin İrfan Işığı, Aydınlatmaya Devam Ediyor
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile
getiren BYEGM Konya İl Müdürü Cemil
Paslı ise, maneviyat ikliminin önemli şahsiyetlerinden mütefekkir, şair ve mutasavvıf
Şems-i Tebrizi’ nin irfan ışığının, kendi adını taşıyan okulda devam ettirildiğini ifade
ederek, Türkiye’nin uluslararası alanda
daha da gelişmesi ve itibarının devam
ettirilmesi hiç kuşkusuz geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımızın başarısına
bağlı olduğunu söyledi. Paslı, Kitap Dostları Topluluğu Projesi’nin Türkiye’nin tüm
bölgelerinde uygulanabilirliği sayesinde,
özellikle sosyal medya, play station, internet kafe gibi çocukların yoğun olarak
rağbet ettiği ortamlardan onları uzaklaştırarak, sosyal, kültürel ve ahlaki anlamda
olumlu yönde hayata bakış açılarını değiştireceğini sözlerine ekledi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese
teşekkür eden Paslı, okul kütüphanesine
konulmak üzere kendi yazdığı kitaplardan
bir kısmını Okul Müdürü Ahmet Ali Çifci’ye
hediye etti.

Çocuk Severse Öğrenir
Eğitim müfredatında yapılması gereken
önemli değişikliklere değinen Mert, çocuğu okuldan, dersten, çalışmaktan soğutan
engellerin ortadan kaldırılması gerekti59

Mualla Çağır
Okul Müdürü

ESENTEPE KOLEJİ HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YILDA BAŞARILI
Eğitim Öğretim ortamları ve yetiştirdiği öğrencilerin nitelikleri
ile eğitim alanında yol gösterici ve ışık tutacak Türkiye’nin önde
gelen okulları arasında olmak, sosyal, kültürel ve akademik başarılarda adını duyurmak.
Ulusal ve manevi değerlere sahip çıkan, bilgiye ulaşmayı ve
kullanmayı bilen, öğrenmeyi öğrenmiş, iki yabancı dili kullanabilen, sanatsal ve kültürel etkinlikler içinde olmayı seven,
üretken, yaratıcı, özgüvenli, girişimci mutlu ve başarılı bireyler
yetiştirmektir. Eğitim Felsefemiz
Çoklu zekâ teorisini anasınıfı programı ile kaynaştırarak uygulamaya koymak. Öğrenciye çalışma ve araştırma alışkanlığını
kazandırmak. Ana dilini iyi kullanma ve okuma alışkanlığını kazandırmak Araştırma, analiz ve sentez yapabilme, elde edilen
bilgileri hayata geçirebilme becerisi kazandırmak.
Öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna akademik olarak hazırlamak; öğrenciyi yeteneğine göre yönlendirmek. Anasınıfından
itibaren yabancı dil öğretimine ağırlık vermek. Rehberlik servisi
ile öğrencilerin bireysel ve ilgi ihtiyaçlarını karşılamak. Bireysel
yeteneklerinin (spor, drama, müzik, dans, satranç, folklor, resim
gibi sanat dallarında) geliştirilmesini sağlamak.
“Her Şeyin En İyisi Çocuklarımız İçin . . .”
Çoklu zeka teorisini mevcut ilköğretim programı ile kaynaştırarak uygulamaya koymak.
Öğrencilerini sosyal ve duygusal gelişimlerine imkan verecek,
problem çözmeye dayalı etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
Konuların veya ünitelerin işlenmesinde, disiplinler arası, bütüncül veya sistematik öğretim yaklaşımı izlemektir. Anasınıfından
itibaren yabancı dil öğretimine ağırlık vermek.
Psikolojik danışma ve rehberlik servisleri ile öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak.
Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu, 6-14 yaş grubu çocuklara Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen genel amaçlara
uygun olarak Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda; ana dili,
bilim, sanat, yabancı dil, genel kültür ve sosyal etkinlikler açısından zengin bir öğrenme ortamına sahiptir.
“Bilmek yeterli değildir, uygulamak gerekir.”
“İstemek yeterli değildir, eyleme geçmek gerekir.”
Bu amaçla;
Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliğimizdir. Bütün öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak,
Her yönden bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak
yetişmelerine yardım etmek ve 21. Yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına

cevap verebilecek becerileri kazanmalarına fırsat tanımak.
Biz, hepimiz öğrencilerimizin başarılarını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır, verimli bir şekilde çalışırız. Anlatır ve
gösterirsen, düşünen bir insanı kazanırsın.
Anlamaya ve görmeye mecbur edersen, düşünen bir insanı yitirirsin. “Düşüncesiyle; her öğrenciye çalışma, başarma, yaratma
ve kendine güven duygusunu kazandırıcı bir ortam yaratarak,
iyi alışkanlıklar, olumlu davranışlar kazandırıp sağlıklı gelişmelerine olanak sağlamak amacıyla;
Öğrencilerimizin ;
Akademik yönden başarılı,
En az bir yabancı dil bilen,
Zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yönünden sağlıklı,
Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
Öğrenmeyi öğrenen ve kendi öğrenmesinden sorumlu olan,
Problem çözebilen,
Başkaları ile sağlıklı iletişime ve etkileşime girebilen
Teknolojiyi kullanabilen,
Ulusal ve evrensel kültürel değerlere saygılı olan,
Kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ana
amaçlarımızdan birkaç tanesidir.
Bu amaçlara ulaşmak için okulumuzda;
Öğrencinin aktif olarak katılacağı zengin nitelikli öğrenme –
öğretme ortamı sağlanır.
Amaca uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır. ( Örneğin;
Çoklu Zeka Teorisini mevcut ilköğretim programı ile kaynaştırarak uygulamaya koymak )
Öğrencinin bireysel farklılıklarını gözetici, onların ilgi ve yeteneklerine uygun ortamlar oluşturulmaya çalışılır. ( Örneğin; İlgi
alanları ) Öğrencinin düzeyine uygun somut, yaşantısına dönük
etkinlikler geliştirilir.(Örneğin; Proje çalışmaları )
Öğrencinin akademik başarısının yanı sıra sosyal başarısının da
geliştirmeye yönelik faaliyetler yapılır.
Biz, birbirimizi öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz. Farkındayız ki, biz farklı bir ekibiz, yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz. Sevgili öğrencilerim; önce kendinize
güvenin, hoşgörülü olun, öğrenmeye istekli, bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için, ÇALIŞIN ÇALIŞIN, AKILLI ÇALIŞIN işte o
zaman gelecekteki başarıyı elde etmiş olacaksınız. Yeni eğitim
ve öğrenim yılında sağlıklı, mutlu ve başarılı olmanız dileğiyle...
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ESNAF SİCİL AFFI İSTİYOR!
KONYA’DA 55 BİN ESNAF YARARLANACAK

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı
Ali Osman Karamercan, vergi affının sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, bu affın içerisine sicil affının
da eklenmesi gerektiğini söyledi.

Sicil affının çıkmasının önemine değinen KONESOB Başkanı
Ali Osman Karamercan, “Vergi affı beklenilen bir aftı ancak
yeterli değil. Esnafların en büyük sıkıntısı bankalarda daha
önceden ödeyemedikleri krediler yüzünden sicillerine işlenmiş olan kırmızı çizgiler. Sicillerine işlenmiş olması esnafın yeniden kredi almasını engelliyor. Vergi affı esnafımıza kolaylık
sağladı ancak gerçekten düşünüldüğünde yeterli değil” dedi.
İşlerinin kötü gittiği dönemlerde daha önce kullandığı banka
ve Esnaf Kefalet kredisini ödeyemediği için sicillerine işlenen
bu kırmızı çizgilerin esnafı zor duruma düşürdüğünü belirten
Başkan Karamercan, “Esnaf çekmiş olduğu krediyi gecikmeli
de olsa ödüyor. Ancak gecikmeli ödediği için bankalarda sicillerine işlenmiş olan kırmızı çizgiler nedeniyle başka bir zaman
diliminde yeniden kredi almasına ya da kredi kartına başvurmasına engel oluyor” diye konuştu.
“Esnafın sesinin duyulmasını istiyoruz”Esnaf ve sanatkarlar
olarak, vergi affının içerisine bir madde de sicil affının konulmasını istediklerini hatırlatan Başkan Karamercan, “Vatandaşın en doğal hakkı olan ancak sicilinde bulunan kırmızı çizgiler
nedeniyle kredi alamaması zor durumda kalmalarına neden
oluyor. Borcunu gecikmeli de olsa ödeyen esnafın sesinin duyulmasını istiyoruz. Sicil affı ile ilgili şuanda bir çalışma yok.
Sizlerin aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,
Bakanlarımız ve Konya milletvekillerimizin bu durumu acil
meclise taşımasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Karamercan, “Esnafımıza getirilecek olan bu sicil affı ile esnaf
bankalara ya da esnaf odalarına borçlanmış olur. Bu durumda
da dışarıya borçlanmasına gerek kalmaz” dedi.
“Af ile vatandaş rahatladı”

Vergi affından vatandaşların mutlaka yararlanması gerektiğine işaret eden Karamercan, “Bu af ile vatandaş gerçek manada rahatladı. Devletimizin atmış olduğu bu önemli adıma
vatandaşın da karşılık vererek vergi borçlarını yapılandırarak
ödemesi gerekiyor. Bizim esnaf ve sanatkarımızdan en büyük
isteğimiz bu. Esnafımız borcunu yapılandırırken muhasebecileri ile ikili diyalog halinde olup matrah artışlarını da yaptırsınlar” ifadelerini kullandı.
Karamercan, vergi affı ile hem devletin hem de vatandaşın
kazandığını, çıkarılacak sicil affının Konya’da 55 bin, Türkiye
genelinde de 2 milyon esnaf ve sanatkarın yararına olacağını
sözlerine ekledi.
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AK PARTİ
15 YAŞINDA

AK Parti Konya İl Başkanı Musa
Arat, AK Parti’nin 15’inci kuruluş
yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı. Başkan
Musa Arat; “AK Parti’nin kurulduğu tarih olan 14 Ağustos
2001, Türk siyasi tarihi için gerçek bir milattır” dedi.

İl Başkanı Musa Arat,
“Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir
çözüm yolu bir çıkış noktası olarak kurulan AK Parti,
kuruluşundan yalnızca 15
ay sonra tek başına iktidar
olarak, millet tarafından
nasıl bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya
ispatlamış bir partidir. 3
Kasım 2002’de milletten
aldığı yetkiyle icraatlarına başlayan AK Parti, tüm
kadrolarıyla hizmet destanları yazmış, her seçim-

de halkın takdirini daha
fazla kazanarak, Türkiye’yi
uluslararası alanda parmakla gösterilen bir marka
haline getirmiştir…” diye
konuştu.
AK Parti’nin “Her şey Türkiye için” anlayışıyla Türkiye’yi dönüştüren bir güç
olduğunun altını çizen
AK Parti Konya İl Başkanı
Musa Arat; “Milli irade dışı
tüm müdahalelere rağmen
milletin verdiği yetkiye ve

millete hizmet etme onuruna sonuna kadar sahip çıkan AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hedefi
olan ‘Muasır medeniyetlere ulaşma’ ülküsünden
asla vazgeçmeyecektir. Bu
inanmış kadrolar, milletin
de desteğiyle, Türkiye’yi
her alanda çağ atlatacak
çalışmaları hayata geçirmeye devam edecektir”
dedi.

İl Başkanı Arat, mesajını
şöyle tamamladı; “Türkiye’nin kaderini değiştiren
Kurucu Genel Başkanımız
ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
Sayın Başbakanımız Binali
Yıldırım ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem
adına minnet ve şükranlarımı sunuyor, AK Parti’nin
15’inci kuruluş yıl dönümünün Türkiye ve Türk milletine hayırlar getirmesini
diliyorum.”
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Mukadder GÜRSOY

Konya İl Milli Eğitim Müdürü

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA DOĞRU
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına
gerekli tüm hazırlıkları gidermiş bir
şekilde giriyoruz. Tüm birimlerimiz,
31 ilçemizin tamamında okulların açılacağı 19 Eylül 2016 tarihine kadar
hiçbir eksik bırakmamak için gereken bütün çalışmaları yürütmektedir.
İnanıyoruz ki Konya’mız, 435.930
örgün eğitim öğrencisi ve 1.790 adet
okulu ile yeni eğitim yılında başarılı,
yerli ve milli bir eğitim sürecinin yaşandığı bir şehir olacaktır.

biri kapatılmış ve yerlerine 15 Temmuz vatan şehitlerinin ve şehrimizin
önemli büyüklerinin isimleri konulmak suretiyle yeni okullar açılmıştır.
Yani milletin malı, millete mal olmuştur.

Burada özellikle belirtmek istiyorum
ki ilimizde PDY/FETÖ kapsamında
açığa alınmak suretiyle camiamızdan
temizlenen öğretmenlerin yerine,
norm fazlası konumundaki öğretmenlerimiz değerlendirilecektir. Gerekirse ücretli öğretmenlerle de bu
ihtiyaç kapatılacak ve eğitim öğretim
döneminde her hangi bir aksamaya
fırsat verilmeyecektir.

Hassasiyetlerimizi yüksek sesle dile
getirmenin tam vakti olan şu günlerde, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı vesilesi ile öğretmen, veli ve öğrenci- Bilmelisiniz ki devletimiz bütün imlerimize bazı tavsiyelerde bulunmak kânları ile sizlerin ve çocuklarımızın
hizmetindedir.
istiyorum.

Yerli ve milli hususuna burada biraz
değinmek istiyorum. Zira geçtiğimiz
15 Temmuz gecesi, millet ve devletimize karşı yapılan hain girişim bir
kez daha göstermiştir ki eğitim öğretim, yerli ve milli değerlerden beslenmek suretiyle, bizatihi devletimiz
eliyle yürütülmelidir.
15 Temmuz’un faili olan hain çete, bilindiği üzere eğitim kurumları üzerinden insanların en hassas duygularını
sömürerek menfur emellerine ulaşmaya çalışmıştır. Milletin parasıyla
ülkemizin pek çok noktasına okul,
dershane, yurt… adı altında kurumlar
açmış ve maşası olduğu kirli ellere
hizmet etmiştir.
Ancak Allah’ın yardımı ile aziz milletimizin asil duruşu ve destansı mücadelesi sonrasında, 16 Temmuz sabahı aydınlık bir gün olarak üzerimize
doğmuştur.
16 Temmuz sonrası yürütülen süreç
gereğince devletimiz, milletin parasıyla yapılan bu sözde eğitim kurumlarının binalarını asıl sahiplerine,
yani millete teslim etmiştir. Bu hain
yapının güdümündeki okulların her
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Edinmiş olduğumuz bu tecrübe bir
kez daha göstermiştir ki doğru kaynaklardan beslenen, milli ve manevi
değerleri özümsemiş bir eğitim öğretim süreci, ülkemizin geleceğini de
şekillendirecektir.

Değerli öğretmen arkadaşlarım;
Eğitim öğretim sürecinin rehberi ve
yönlendiricisi sizlersiniz. Görevinizi
hakkıyla yaptığınıza/yapacağınıza
olan inancım tamdır. Ancak bundan
sonra daha dikkatli, daha özverili ve
daha gayretli olmak durumundayız.
Çocuklarımızın alacağı akademik
eğitimlerin yanında, devletimize ve
milletimize sadakatle bağlı, milli ve
manevi erdemlerle donanmış, şuurlu
bir şekilde yetişmelerine rehberlik
etmek de en önemli hedeflerimizden
olmalıdır.
Saygıdeğer velilerimiz;
Milletimizin geleceği olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, onları
hayata hazırlamak biz öğretmenlerin
olduğu kadar, siz ebeveynlerin de
aslî görevidir. Çocuklarınıza gerektiği kadar zaman ayırıp yaşadıkları
sorunlara yapıcı çözümler üretiniz.
Okul yönetimi ve öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olmanız hem
çocuğunuzun hem de eğitim ortamlarının sağlıklı işlemesi açısından
son derece önemlidir. Çocuklarınızın okul dışındaki faaliyetlerini de
özellikle takip edip yanlış kişi ve ortamlara dâhil olmamaları için gayret
sarf etmelisiniz. Onların ülkesine ve
milletine sadakatle bağlı, kültür ve
medeniyetimizi özümsemiş bireyler
olmaları temel amacımız olmalıdır.

Sevgili öğrencilerimiz;
Gerek öğretmenlerinizin gerek velilerinizin bütün çabası sizleri hayata
iyi bir şekilde hazırlamak, üzerinde
yaşadığımız vatana ve sahip olduğumuz medeniyete layık bir “birey”
olarak yetişmenizi sağlamaktır. Ana
hedeflerinizden biri, düzenli ve planlı
çalışarak derslerinizde üstün başarı
göstermek olmalıdır. Ancak sadece
derslerde başarılı olmanın yeterli
olmadığını bilmenizi isterim. Bunun
yanında çok okumalı ve düşünce
dünyanızı zenginleştirmelisiniz. Sizden en önemli beklentimiz ise vatanınızı ve milletinizi sevmeniz, tarihe
yön veren şerefli milletimizin kutlu
değerleriyle kendinize “değer” katmanızdır.
Bu duygu ve düşüncelerle 2016-2017
Eğitim Öğretim yılının okul yöneticisi, öğretmen, veli ve öğrencilerimiz
başta olmak üzere şehrimize ve tüm
milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

ICAT 2016 KONFERANSI SELÇUK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Selçuk Üniversitesi, ATScience Akademik Yayın Grubu ve ulusal ve uluslar
arası çok sayıda üniversitenin işbirliğiyle
gerçekleştirilen 3. Uluslar arası İleri Teknoloji ve Bilimler Konferansı’nın açılışı
Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki
açılışa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Şahin, Teknoloji Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu,
Konya Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Veli Tekelioğlu, yerli ve yabancı bilim adamları katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Organizasyon Komitesi Başkanı
ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İsmail Sarıtaş, “Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor günlerde düzenlenecek birçok sempozyum iptal edilirken
başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin olmak üzere araştırmacılar,

akademisyenler ve tüm katılımcılarımızın desteğiyle konferansımızı güzide
şehrimiz Konya’da ve Selçuk Üniversitesi’nde düzenlemekten gurur duyuyoruz.
Tüm destekleyenlere de teşekkürü bir
borç biliyoruz. Konferansımız sitesine
toplam 700 bildiri yüklenmiş ve bunlardan 21 tanesi yurt dışı, 395’i yurtiçinde
olmak üzere 416 bildiri sunulmak üzere
kabul edilmiştir. 107 yerli ve yabancı üniversitenin katılım sağladığı konferansımız 3 gün boyunca bildiri sunumlarıyla
devam edecek.” dedi.
Bilimsel çalışmaları devam ettireceklerinin altını çizen Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu, “Bu
etkinliklerimizi, bilimsel çalışmalarımızı
devam ettirerek bütün bu üstümüzdeki

kötü etkileri atacağız. Hep birlikte güzel
şeyler yapacağız. Organizasyon ekibi,
uzun bir çalışma gerçekleştirdi. Ramazanda sabahlara kadar çalıştılar. Emek
veren arkadaşlarımın hepsine teşekkür
ediyorum. Bu özverili çalışmaların savunma sanayisi gibi ülkenin geleceğini
etkileyecek bir çalışmaya doğru yönelmesini diliyorum.” diye konuştu.
REKTÖR ŞAHİN, “TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ETRAFINDA ŞEKİLLENECEK”
Açılışta söz alan Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Yaşadığımız günler olağanüstü günlerdir.
Ama her şeyin daha iyi olacağının habercisi olan günlerdir de bunlar. Çünkü
100 yıllık bir uykudan uyanan bir milletin
üstündeki tozdan topraktan silkindiği
günlerdir. Lozan Anlaşması ve akabinde
100 yıldır hedefleri olan Batılılar, Lozan
öncesi imzaladıkları Sevr’i hayata ge-

çirebilmek için planlar yaptılar. Ama bu
millet bu oyunları bozdu bugüne kadar.
Hep bahsedilir 1923 ve 2023. Bunlar
önemli tarihlerdir. Bunlar bir vizyondur
geleceğe bakıştır. Avrupa medeniyeti
ya da Batı medeniyeti nüfus olarak bugün tükenme noktasına gelmiştir. Biz
ise Türk milleti olarak tarih sahnesinde
üzerimize düşen önemli bir misyonu
yerine getireceğiz. Tarih artık bundan
sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk
milletinin etrafında şekillenecek. Buna
yürekten inanıyorum. Bu inancımızın
gerçekleşmesi için de elimizden gelen
tüm gayreti ortaya koymamız gerekiyor.” dedi.

“ISRARLA VE İNATLA ETKİNLİKLERİMİZE
DEVAM EDECEĞİZ”
Darbe girişiminden sonra hayatın normalleştirilmesi gerektiğini söyleyen
Rektör Prof. Dr. Şahin, “Bu tür girişimlerin amacı kaotik ortamda hayatı yaşanmaz hale getirmektir. Buna fırsat
vermemek gerekiyor. Allah’a şükür
buna benzer birçok toplantıyı ısrar ve
inatla yapmaya devam edeceğiz. Kendi
aramızda birlik ve beraberliği sağlayıp
farklı takımların oyuncuları gibi ayrı ayrı
hareket etmememiz gerekiyor. Bizim bir
tane forma rengimiz var. Kırmızı-beyaz.
Bayrağımızın rengidir. Bir tek devletimiz
var Türkiye Cumhuriyetidir. Aramıza sokulmaya çalışılan fitne ve fesata imkan
vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bile bütün davalarını geri çekti.
Bütün hesaplaşmalarını ileri attı. Birlik
ve beraberliğin önemini anladıktan sonra bu şekilde hareket etmek hepimizin
boynunun borcudur.” şeklinde konuştu.
“ÜNİVERSİTELER GELİŞMENİN VE İLERLEMENİN LOKOMOTİFLERİDİR”
Üniversitelerin milletler ve devletler
için önemini vurgulayan Rektör Prof.
Dr. Şahin, “Üniversiteler gelişmenin ve
ilerlemenin lokomotifleridir. Üniversitelerde ülkenin ihtiyacı olan bilgili insanlar
yetiştirilir. Üniversitelerde bilim ve bilgi
üretilir. Bu da ürüne dönüştürülür. Bizim
asli vazifemiz budur. Üniversitelerin başka bir işle uğraşmaması gerekiyor. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Devletimizin
bize verdiği kaynağın karşılığında milletimiz hizmet beklemektedir. Geleceğe
güçlü planlarla kararlı bir şekilde hızla
hareket etmek zorundayız. Bu organizasyonda sunulacak bildirilerin önemli
alanlara hizmet edeceğine inanıyorum.
Bizler üretmek zorundayız. Bu çerçevede yapılacak tüm çalışmalara sonuna
kadar destek vereceğiz. Emeği geçen
herkese teşekkür eder, konferansın başarılı geçmesini temenni ederim.” diye
konuştu.
Konferansın açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Başkanlığını
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ömer Faruk Bay’ın yaptığı açılış oturumunda İstanbul Gelişim Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Köksal, ‘Zamanla Gelişen Liner Sistemlerin
Değişilebilirlik Özelliği’ konusunda, Heriot-Watt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Lilia Georgieva ise ‘Bilgi Güvenliği ve Bilgisayar Güvenliği’ konusunda
bildiriler sundular.
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TÜBİTAK TANITIM VE YAYGINLAŞTIRMA ÖDÜLÜ
“DORU” İLE KTO KARATAY’IN
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma
Geliştirme Topluluğu (KARGET) ilk ve
ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere ve halka yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım etkinlikleri ile TÜBİTAK’tan
“Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü”
aldı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları,
“hidromobil” ve “elektromobil” kategorilerinde düzenlenen yarışlarla
sona erdi.
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Alternatif
Enerjili Araç Yarışlarının 12.si, “Efficiency Challenge Electric Vehicle”
adıyla, 1-7 Ağustos 2016 tarihlerinde
yabancı takımların da katılımı ile İzmit Körfez Yarış Pisti’nde düzenlendi.
Öğrenci takımlarına yönelik Elektromobil (Batarya Elektrik Enerjili Araç)
ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili Araç)
kategorilerinde düzenlenen yarışlarda bu yıl alternatif enerji ile çalışan
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araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması ve katma değeri yüksek araç bileşenlerinin geliştirilmesi teşvik edildi.
Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü KTO
Karatay’ın Konya Ticaret Odası (KTO)
Karatay Üniversitesi de Elektromobil kategorisinde yapmış oldukları
etkinliklerle genelinde geniş kitlelere ulaştı. KTO Karatay Üniversitesi
Araştırma Geliştirme Topluluğu (KARGET) ilk ve ortaöğretim seviyesindeki
öğrencilere ve halka yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım etkinlikleri ile TÜBİTAK’tan “Tanıtım ve Yaygınlaştırma
Ödülü” aldı.
Yarışlardan büyük başarı ile dönen
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma
Geliştirme Topluluğu üyelerini tebrik eden KTO Karatay üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk
Öztürk “Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum.
Üniversite olarak AR-GE projelerine
önem veriyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra daha büyük
başarılara imza atmanızı bekliyoruz.
Biz üniversite yönetimi olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız.

Gece gündüz çalışarak bu başarılı
projeleri gerçekleştirdiniz. Gelişen
dünyada alternatif enerjiler üretmek
artık bir zorunluluk haline geldi. Geleceğin mühendisleri artık üniversitemizde yetişiyor. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Üniversiteyi TÜBİTAK yarışlarından
temsil eden genç mühendisler adına
konuşan Takım Kaptanı Mekatronik
Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mahmut Yarar da “Yarış maceramız 2013
yılında başladı. Güneş enerjili aracımızla çalışmalara başladık. Bugün bir
kupa ile KTO Karatay Üniversitesi’ne
büyük bir gururla, başarıyla döndük.
Yıl içinde alternatif enerjili araçların
tanıtımını liselerde gerçekleştirdik.
Üniversite yönetimimize, danışman
akademisyenlerimize, ekip arkadaşlarımıza desteklerinden ötürü çok
teşekkür ediyoruz. Topluluğumuz
gelecek yıllarda çok daha büyük
başarılara imza atacaktır” şeklinde
konuştu.

TARİHİ SELÇUKLU TAŞ
KÖPRÜSÜNÜN
RESTORASYONUNDA
SONA YAKLAŞILIYOR.
Bozkır’da devam restorasyonu devam eden
tarihi Selçuklu taş köprüsünün restorasyon
işlemlerinde sona yaklaşıldı. Restorasyon çalışmalarını yürüten Mavi Gök Gün Restorasyon
firması sahibi İnşaat Mühendisi Ali İhsan Yalçın çalışmalar hakkında bilgi vererek, restorasyonun 15-20 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır’da ecdat yadigarlarına önemle sahip çıktıklarını belirterek, yapılan çalışmalarla bu yadigarların gelecek nesillere aktarılmasına vesile
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Restorasyon çalışmalarının bitmesinin akabinde önemli bir tarihi eserin ortaya çıkacağının
altını çizen Başkan Gün, karayolları Genel Müdürlüğüne ve Karayolları Genel Müdürlüğü 4.
Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.
Bozkır’da Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan tarihi
Selçuklu taş köprüsünün restorasyonu bir aydır devam ediyor. Restorasyon çalışmalarını
yürüten Mavi Gök Gün Restorasyon sahibi Ali
İhsan Gündüz, çalışmanın 20 gün içinde bitireceklerini belirterek, restorasyon çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Ali İhsan Gündüz sözlerinde şu ifadelere yer verdi:
‘’Restorasyonunu yaptığımız tarihi Selçuklu
taş köprüsü çok değerli bir yapı. Kemerleri
tamamen moloz taşlardan yapılmış. Restorasyon çalışmalarına ilk önce araştırma çalışmalarıyla başladık. Köprünün devamı var mı, kanat duvarları var mı diye araştırdık. Köprünün
kanat duvarlarını tespit ettik ve kanat duvarlarının aynı ölçüde ve yükseklikte restorasyonuna başladık. Aynı zamanda köprünün ayrılan
taşlarını tespit ettik ve bu taşları yerine oturtma işlemlerini gerçekleştirdik. Korkuluklarımız
yine taş olacak ve 60 cm yüksekliğinde olacak. Kütahya’dan getirdiğimiz traverten Taşlarımız orjinaline uygun bir şekilde yapılıyor ve
ayrıca horasan harcı kullanarak çalışmamızı
sürdürüyoruz. Bu köprünün restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Çalışmalar boyunca bizlere her türlü desteği
sağlayan başta Bozkır Belediye Başkanımız
olmaz üzere, duyarlı tüm Bozkır halkına teşekkür ediyorum.”
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‘15 TEMMUZ
ŞEHİTLERİ ANISINA
HELVA İKRAMI YAPILDI
Konyalı Sanayici ve İş adamları Derneği Konya Şube
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın; ’’15 Temmuz da yaşanan
darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitleri için Dernek yönetimi olarak Cuma namazına müteakiben Hacıveyiszade Camii önünde Dualar eşliğinde
helva ikram ettik’’ dedi.
Aydın; ‘’Konyalı Sanayici ve İş adamları Derneği, yani
KONSİAD, Konyalıların ihtiyaç duyduğu aktif bir iş
adamları teşkilatıdır. 2008 yılında İstanbul’da, orta ve
büyük ölçekli işletmelere sahip Konyalı iş adamlarının
girişimiyle kurulmuş, merkezi İstanbul Bahçelievler’de
bulunan bir dernektir. Konyalı iş adamları arasında ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesi, işbirliğinin arttırılması,
KONSİAD’ın temel amacıdır. KONSİAD, Konya ve Konyalıların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimine
katkıda bulunmayı da kendine bir görev addetmektedir.
KONSİAD, Konya ve çevre illeri başta olmak üzere ülkemiz için fayda sağlayacak her türlü ekonomik, sosyal ve
siyasal projenin oluşturulması, geliştirilmesi ve hayata
geçirilmesinde aktif rol almayı istemektedir’’ şeklinde
konuştu.
Konsiad Konya Şube başkanı Hasan Hüseyin Aydın, ‘’15
Temmuz da yaşanan darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitleri için Konya şube yönetimi olarak
Hacıveyiszade camii önünde Cuma namazına müteakiben helva dağıtıldı. Okunan Duaların ardından hatim
duası yapıldı ve Demokrasimizi korumak uğruna hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli
ailelerine sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar
diliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep
Tayyip Erdoğan, 27 Nisan muhtırası, Gezi Kalkışması ve
17–25 Aralık yargı darbesine karşı gösterdiği başarıyı 15
Temmuz’da da göstermiştir. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin tarihte görülmemiş bir birliğe vesile olmuştur.
Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi ve kalkışma karşısında dik durma ferasetini göstererek büyük
bir metanetle ve sabırla devletimizin, milletimizin millet
iradesinin, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanımız
ve yüzde 50 oy almış hükümetin yanında olduğunu göstermiştir. Unutulmamalıdır ki bu kalkışma STK’larımızın
duyarlılığı ile ordumuz içerisindeki demokrasi ve millet
iradesinin yanında olan subaylarımızın sağduyusu, emniyet ve MİT mensuplarımızın metanetleri, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve aklıselim davranmaları sayesinde püskürtülmüştür.
Millete ve iradesine yapılan kalkışma büyük bir mücadele örneği ortaya konularak amacına ulaşamadan engellenmiştir, 15 Temmuz’dan bu yana meydanlar demokrasi
nöbeti tutanlar ile doldu Türk halkı Cumhuriyete, Devletine, Milletine sahip çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar
Mevlana Meydanında bekleyen tüm Konya halkına şükranlarımı sunuyorum, KONSİAD olarak meydanlardaki
vatandaşlarımıza zaman zaman ikramlarımızla küçük
de olsa katkıda bulunduk, Rabbim ülkemizi bölmek isteyen, Türk milletinin geleceğini karartmak isteyen hainlere fırsat vermesin.’’ ifadelerinde bulundu.
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ZABITA TEŞKİLATI

190. YAŞINI KUTLUYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi, Belediye Zabıta
Teşkilatı’nın 190. Kuruluş yıldönümü nedeniyle
kutlama programı düzenledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, zabıta teşkilatının kuruluşunun 190. yılını çeşitli etkinliklerle
kutluyor. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür
Merkezi’nde düzenlenen kutlama programında
ilçe belediye başkanları adına konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi eski Zabıta Müdürü,
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Büyükşehir Zabıtamız bugüne kadar çok güzel şeyler
yaptı. Özellikle son zamanlarda engellilerle,
turizmle ilgili birimler kurulması, insanlara nazik ve kibar bir dille yaklaşmanız takdire şayan.
Amacımız, ülkemizi darbelere karşı koruduğumuz gibi hizmet ederken de güzel bir şekilde
paylaşmak. Hepinizi tebrik ediyor, Zabıta Haftanızı gönülden kutluyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat
Büyükalim de AK Parti Hükümetinin hizmet
anlayışının merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, “Bizim küçüklüğümüzde zabıtanın kor-

kutan, esnafı kaçıran, seyyar satıcıyı kovalayan bir imajı var. Şimdi
o imaj değişti. 190. yılını kutluyoruz ama Konya teşkilatımız 1835’te
Hz. Pir’in yanında bulunan ilk belediye reisimiz Şair Şemi dönemine dayandırılıyor” dedi. Büyükalim, zabıta teşkilatımızın 190. yılının
hayırlı olmasını diledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKİ Genel
Müdürü Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen,
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman
Karabudak, ilçe belediye başkanları ve Konya Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarının katıldığı programda, zabıta teşkilatının
kuruluşundan bu yana kullanılan kıyafetleri giyen zabıtalar dikkat
çekti.
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Konya Bülbülü olarak anılan
Türk Halk Müziği Sanatçısı
Bedia Akartürk, sanat
yaşamında 55. yılını doldurdu.

KONYA BÜLBÜLÜ,

55 YILDIR KÜLTÜRÜMÜZÜ
YAŞATIYOR
Türk Halk Müziğinin duayenlerinden ve aynı zamanda TRT
Ankara Radyosu sanatçılarından Bedia Akartürk, sanat yaşamında 55 yılı geride bıraktı. Baba tarafından Konyalı olan
Akartürk, 1941 yılında İzmir’in Ödemiş İlçesinde dünyaya
geldi. Sanat hayatına doğup büyüdüğü Ödemiş’te başlayan Akartürk, daha sonra İzmir Radyosu’nda çalışmaya
başladı. 9 yıl İzmir Radyosu’nda edindiği birçok tecrübenin
ardından Ankara Radyosuna geçen Akartürk, sanat hayatını Ankara Radyosu’nda devam ettirerek buradan emekli
oldu.
Sanat yaşamında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme
imza atan sanatçı, Edirne’den Kars’a kadar tüm Türkiye’nin
sevgilisi oldu ve 7 ilde fahri hemşehrilik ünvanına layık
görüldü. Akartürk, 55 yıllık sanat yaşamı boyunca albüm
çalışmalarına, yurt içi ve yurt dışı konserlerine aktif olarak
aralıksız devam etti ve halen de devam etmekte. Bedia
Akartürk, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, milli iradeye sahip çıkmak adına düzenlenen Demokrasi Nöbetlerine
katılarak, burada toplanan vatandaşlara okuduğu türkü,
şiir ve ilahilerle de destek vermişti.
“Konya’nın Çok Ekmeğini Yedim”
Kendisiyle yapılan bir röportajda “İsminizin sürekli Konya
ile anılmasından dolayı ne hissediyorsunuz” sorusu üzerine
Akartürk: “Çok keyif alıyorum ve gurur duyuyorum. Hakikaten hayatımın zor zamanlarında hep Konya’ya geliyordum.
Şehirde hep huzur buldum, destek gördüm. Konya’nın çok
ekmeğini yedim. Üzerimdeki emeği ve etkisi çok fazladır.
Bunu asla inkâr edemem.” demişti.
Her fırsatta Konyalılarla bir araya gelen sanatçı, Konyalı
Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD)’ın İstanbul Feshanede düzenlediği sanayi ve kültür etkinliğinde de sahne
almıştı. Akartürk, 55 yıllık sanat hayatına sayısız ödül ve
birçok önemli konser organizasyonu sığdırdı. Konya Bülbülü olarak da anılan Akartürk’ün sesinin rengi, 1000 ses
arasında fark edilecek güzellikte ve aradan seneler geçse
de unutulmayacak bir milli bir değere sahip.
55 Yıla Bir Çok Ödül ve Albüm Sığdırdı
Sanat yaşamı boyunca bir çok ödüle de layık görülen Akartürk, 250’nin üzerinde plaket, 7 ilde fahri hemşerilik ödülü,
Altın bağlama, 6 altın plak, Altın Plak (“Zühtü” albümüne
verilmiştir), Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı’nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir), Altın Kaşık (En son
tahta kaşık albümüne verilmiştir) ödülü aldı. Sanatçının albümleri arasında ise; 45’likler, Anadolu Türküleri, Anam
Ağlar, Aşka Yemin, Bayramdan Bayrama, Bedia Akartürk,
Denize Dalayım mı, Derdimi Dermana Gezdim, Folklör Kraliçesi (1975), Gitme Bülbül, Gülende, Kervan (Ey Sevdiğim),
Konyalım Yürü, Konya Bülbülü 1, Konya Bülbülü 2, Kullar
Olam, Neyleyim Neyleyim, Özür Diliyorum Senden (2004),
Ödemiş Türküleri, Sıla Hasreti, Yumurtanın Kulpu Yok, Zühtü (1978) yer almaktadır.

70

KTO’NUN ALTERNATİF
PAZAR AÇILIMLARI
DEVAM EDİYOR.

Konyalı ihracatçılar, Güney Amerika’nın ardından rotayı
Afrika’ya çevirdi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konyalı
ihracatçılarımızla dünyanın dört bir köşesinde yer
almaya devam edeceğiz. Darbe girişimlerinin, terör tehditlerinin ekonomimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz”
dedi.
Konya Ticaret Odası, Yedek Parça sektöründe faaliyet
gösteren Konyalı ihracatçılar ile Orta Afrika’da ithalatçı
firmaların katılımıyla ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonu düzenliyor. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek organizasyon 02-11 Kasım 2016 tarihlerinde Kenya Kenya, Tanzanya, Gana, G.Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya,
Nijerya Cezayir, Libya ve Mısır Bakanlık tarafından ekstra
ve Tanzanya’da gerçekleştirilecek.
destek verilen ülkelerdir. Türkiye; Brezilya, Hindistan ve
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın Çin ile Afrika’daki en etkin ülkeler içinde yer almaktadır.
dış ticaretine katkı sağlamak için programlı olarak al- Ülkemizin Afrika açılımına paralel olarak Konya’nın da
ternatif pazarlara açıldıklarını belirterek Mayıs ayında Afrika’nın farklı bölgelerinde ticari ilişkilerini daha iyi bir
gerçekleştirdikleri Güney Amerika programının ardından seviyeye getirmek için gayret gösteriyoruz. DüzenleyeKasım ayında düzenleyecekleri Orta Afrika organizasyo- ceğimiz B2B organizasyonu ile pazar payımızı artıracanu ile Konyalı ihracatçılarla yurt dışına açılmaya devam ğız” dedi.
etiklerini söyledi. Başkan Öztürk, “Üyelerimizin hem
mevcut pazarlardaki paylarını artırmak, hem yeni pazar EKONOMİMİZ HEDEF ALINDI
bulmalarında yardımcı olmak hem de ferdi olarak uzak Türkiye 2016 büyüme performansıyla dünya ekonomiülkelere ilk seferlerini yapmaları için Ekonomi Bakanlığı lerinden pozitif ayrışma yaşarken, son açıklanan sanayi
destekli Pazar Araştırması ve İkili İş Görüşmeleri’ni orga- üretimi rakamları beklenilenin çok çok üstünde bir bünize etmekteyiz. Son bir yılda iki kere düzenlediğimiz Ko- yümeye işaret ederken yaşanılan darbe girişiminin siyalombiya, Peru ve Şili olmak üzere üç ülkeyi kapsayan Gü- si olarak ekonomiyi de hedef aldığını söyleyen Başkan
ney Amerika organizasyonları ciddi manada ses getirmiş Öztürk “Diğer taraftan darbe girişimin ikinci ayağı olarak
durumdadır. Üyelerimiz açısından da çok verimli geçen iş yurt dışı kaynakla spekülatif ekonomik hareketler de gögörüşmeleri ve kurdukları bağlantılar neticesinde birçok rülmektedir. Aynı zamanda terör tehditlerinin de ekonoüyemiz o bölgeye ihracat yapar duruma gelmiştir. Kasım mimizi hedef aldığını söyleyebilir. Tüm bunlara karşı veayında da Orta Afrika’ya organizasyon düzenleyeceğiz. rilecek en güzel cevap özel sektörümüzün daha gayretli
Konya’nın ihracat verilerine baktığımızda bölgesel ola- çalışması olacaktır. Konyalı ihracatçılarımızla dünyanın
rak Avrupa Birliği, Orta Doğu ve hemen ardından Afrika dört bir köşesinde yer almaya devam edeceğiz. Darbe
bölgesi gelmektedir. 2014-2015 mukayesesi yapıldığın- girişimlerinin, terör tehditlerinin ekonomimizi etkilemesida Konya olarak Avrupa’ya olan ihracatımızda azalma ne izin vermeyeceğiz” dedi.
gözükmektedir, Orta Doğuda ise stabil olarak devam
etmektedir. Ancak Afrika bölgesine yapılan ihracata bak- Ekonomi Bakanlığı desteğiyle; 02-11 Kasım 2016 tarihletığımızda %3,20’lik bir artış gözükmektedir. Afrika ikincil rinde “Yedek Parça” sektöründe Kenya ve Tanzanya’da
potansiyel bir pazar olarak bizleri beklemektedir. Konya pazar araştırması ve ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeolarak 54 Afrika ülkesinin 47 sine ihracat geçekleştir- leri (B2B) organizasyonuna katılmak isteyen Oda üyeleri ayrıntılı bilgiyi KTO’nun internet adresi www.kto.org.
mekteyiz.
tr’den ve Dış Ticaret Servisi’nin (0332) 221 52 36 numaİhracatımızın arttığı ilk 5 ülke sırayla Cezayir, Sudan, Ken- ralı telefonundan alabilirler.
ya, Fildişi Kıyısı ve Tanzanya. İhracatımız en fazla düştüğü ülkeler ise; Libya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijer,
Mısır ve Tunus’dur. Diğer taraftan Ekonomi Bakanlığı tarafından Afrika bölgesindeki bazı ülkeler hedef ülke veya
öncelikli ülkeler listesine alarak pazar araştırma desteklerini artırarak bu ülkelere ihracatçıları yönlendirmektedir. Bu da bu bölgenin bizler için potansiyel birer pazar
olduğunu göstermektedir.
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UĞUR İBRAHİM ALTAY’DAN FETÖ AÇIKLAMASI

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, hakkında çıkan
FETÖ-paralel yapı iddialarına
yanıt verdi. Altay, ‘Siyaseti yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar
buna da kimsenin gücü yetmez.
Bunun yerelde operasyon olduğuna hepiniz şahitlik ediyorsunuz. Biz işimize gücümüze
bakıyoruz, çalışmaya devam
ediyoruz’ dedi.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi tanıtım programında açıklama yaptı. Altay, gazetecilerin soruları üzerine
hakkında çıkan FETÖ-paralel yapı iddialarına cevap
verdi.
Uğur İbrahim Altay, ‘Bazı kimseler operasyon yürütüyorlar. Siyaseti yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar buna
da kimsenin gücü yetmez. Selçuklu Belediyesi olarak
çalışmaya devam ediyoruz. Belge diye sunulanlara gelince Selçuklu Belediyesi 2008 yılında, bildiğiniz gibi
ben 2009 yılında belediye başkanı oldum, o zaman
üzerinde ağaçların bulunduğu bir alanı kiraya verilmesiyle ilgili bir evraktır. O zamandan bu zamana Selçuklu
Belediyesi’nde 600’e yakın kiralık evrak içerisinde rutin olarak uzatılmış ve bugün belge olarak delil olarak
ortaya sunuluyor. Diğer işlerle ilgili olarak da Selçuklu
Belediyesi kurumsal olarak olaylarla ilgili şikayetleri
değerlendirmiş gerekli mühürleme işlemlerini yapmış,
suç duyurularında bulunmuştur.’ dedi.
‘BU BİR OPERASYONDUR’
‘Bizim samimiyetimizi sorgulamaya kimsenin hakkı yok’
diyen Başkan Altay, ‘Bu en iyi söylemle insafsızlık olur.
Bizi en yakından medya mensuplarımız tanıyor. Nerede
durduğumuza hepiniz şahitsiniz. Bu mücadelenin en
önemli neferlerinden birisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve davamıza bağlılığımıa herkes şahittir. Bunun
yerelde operasyon olduğuna hepiniz şahitlik ediyorsunuz. Biz işimize gücümüze bakıyoruz, çalışmaya devam
ediyoruz’ dedi.

‘ORTALIKTA KİMSENİN GÖRÜNMEDİĞİ ZAMANDA MÜCADELE ETTİK’
Selçuklu Belediye Başkanı Altay, FETÖ/PDY ile mücadeleye ilişkin de bilgi vererek, ‘Selçuklu Belediyesi ve
şahsım olarak her zaman bu yapıyla mücadele ettik.
Selçuklu Belediye sınırları içerisinde paralel yapının üç
önemli işi vardı. Mevlana Üniversitesi Hastanesi, Fırat
Caddesi’ndeki 385 bin metrekarelik alanda yapılmaya
çalışılan kampüs alanı ve Mevlana Üniversitesi’nin arkasındaki öğrenci yurdu meselesi. Biz aslında kurumsal olarak bu üç meseleye yoğunlaşmış durumdayız.
2014’ün ikinci ayından itibaren bu mücadeleye başladık ortalıkta kimsenin görünmediği zamanda. Sadece
Mevlana Üniversitesi yurduna ve hastanesine kesilen
cezanın tutarı 3 milyon TL’dir. Bunun 700 bin lirası tahsil edildi ve Mevlana Üniversitesi hastanesinin iskan
ruhsatı düzenleme aşamasında yine Fırat Caddesine
kampüsün yapılması aşamasında kurumumuza açılmış
12 tane dava bulunmaktadır. Yine şahsımın da içinde
bulunduğu 6 kişilik guruba 28 milyonluk yani 28 trilyonluk, yaptığımız işlerin hukuksuzluğunu ve Mevlana
Üniversitesine kasıt güttüğümüze dahir şahsi mal varlığımızdan tahsil edilmek üzere böyle ihtar çekilmiştir.
Sadece bunlar bile bizim bu konuda ne kadar mücadele ettiğimizi göstergisidir. Bizim nereden geldiğimiz
bellidir’ dedi.
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Hüseyin Çevik
KTB Başkanı

BORÇ

ERTELEMESİ

ÇİFTÇİYİ
SEVİNDİRDİ

Resmi Gazetenin 9 Eylül 2016 tarihli
sayısında tarlası %30 ve üzerinde
zarar gören çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesine yönelik yayınlanan kararın son derece isabetli
olduğunu belirten Konya Ticaret
Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, alınan bu karar için Hükümete
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür etti. Bunun tarımsal üretim adına olumlu bir gelişme olduğunu belirten Çevik, tarlası
zarar gören çiftçilerin hasar tespiti
yaptırmaları uyarısında bulundu.
Türkiye’nin 2015-2016 tarımsal
üretim sezonunda tabii afetlerden etkilendiğini, fakat en çok
etkilen bölgenin Konya Ovası
olduğunu belirten KTB Başkanı
Hüseyin Çevik, “Haziran ayının
son günleri Konya ve Karaman’ın
bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ve rüzgar, tarladaki
mahsule yüzde 40 ila yüzde 100
oranında değişen zarar vermiştir.
Özellikle Ereğli, Karapınar, Çumra, Güneysınır, Ilgın, Beyşehir
ve Bozkır ilçelerinde etkili olan
şiddetli dolu yağışı nedeniyle
600 bin dekar alan etkilenerek,
toplam 400 bin dekar alan zarar
görmüştür. Kuraklık nedeniyle Cihanbeyli’nin yarısından itibaren
Akören’e kadar Konya’nın doğu
ve güney bölgelerindeki yaklaşık
200 bin hektar kıraç alanda büyük oranda biçerdöverin girmedi-
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ği tarım arazileri olmuştur. Dolunun ve kuraklığın görüldüğü ekili
arazilerde zarar büyük olmuş,
bazı yerlerde ise hiç mahsul alınamamıştır. Konya’nın genelinde
kıraç alanlarda üreticilerin ektiğini ve masraflarını alamadığı bir
üretim sezonunu geride bıraktık.
Sulama sezonunun kuraklık nedeniyle erken başlamasıyla sulama maliyetleri de artmıştır.” dedi.
Çiftçi Afet Yardımı Bekliyor
Hükümetin 9 Eylül 2016 tarihli
Resmi Gazetede tarlası yüzde 30
ve üzerinde zarar gören çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesine
yönelik yayınlamış olduğu kararı
memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çevik, bunun için Hükümete
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür etti. Bu kararın
tarımsal üretim adına olumlu bir

gelişme olduğunu belirten Çevik,
“Ancak Konya Ovası’nda yaşanan
kuraklık ve dolu zararı nedeniyle
zararın büyük olduğu ve mahsulün az olduğu görülmüştür. Zararın yoğun yaşandığı bölgelerde,
çiftçi kaldırdığı ürünle masrafını
karşılayamamıştır. Bu açıdan kuraklık ve dolu zararının yaşandığı bölgelerin afet kapsamında
değerlendirilip zararın nakdi ya
da üreticinin ihtiyacı olan tohum,
gübre, mazot gibi girdilerle ayni
olarak telafi edilmesini umut ediyoruz. Konya Ovası’nda, kıraç
arazilerin ekonomiye katkısının
arttırılması ve kontrollü tarım için
dış havzalardan su getirilmesinin
de bir ‘Devlet Projesi’ olarak başlamasını istiyoruz.” dedi.

KONYA’DA İSLAM EZGİLERİ RÜZGARI ESECEK
Konya, bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası
Mistik Müzik Festivaline ev sahipliği yaptı. İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT) tarafından, 2016 Yılı İslam Turizm Başkenti
olarak ilan edilen Konya’da, bu yıl 22-30 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştiridi festival kapsamında İslam Dünyası
müziklerine yer veridi.
Konya’da 2004 yılından buyana her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin 13.’sü, Hz. Mevlâna’nın
809. Doğum Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde, 22-30
Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dünya halklarının
geleneksel mistik müziklerinin buluşma noktası haline gelen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, bu alanda
dünyanın en saygın etkinlikleri arasında yer alıyor. Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle
düzenlenen festival kapsamında, tüm dünyada izlenirliği
her geçen gün artan geleneksel müzikleri tanıtmayı ve bu
müziklere popüler unsurlara karışmadan, otantik yapıları ve özellikleri korunarak sergilenebilecekleri, kendileri
olarak var olabilecekleri bir kültür ortamının sağlanması
amaçlanıyor.
Konya’da İslam Ezgileri Rüzgarı Esti
Festival programı hazırlanırken, Konya’nın 2016 yılında
İslâm Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi nedeniyle, 13.
Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nde bu yıla özel
İslâm Dünyası müziklerine yer verilerek, hem çeşitlilik ve
renklilik, hem de birbirleriyle ifade yönünden bütünlük
sağlanmaya çalışıldı. Başta Türkiye olmak üzere, Endonezya, Afganistan, Tacikistan, Hindistan, İran, Pakistan,
Mısır, Zanzibar, Uygur ve Mali gibi 11 farklı ülkeden müzisyen, müzik grupları ve gölge oyuncularının yer aldığı festival programı toplam 9 gün sürdü. 22 Eylül 2016 Perşembe
günü, Endonezya’nın Wayang Sadat, Java Gölge Oyunu
ile başlayan festival, 30 Eylül 2016 Cuma günü, Konya
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun icra edeceği Mevlevi

Sema Töreniyle sona erdi. Otoriteler tarafından Dünya’da
en iyi uluslararası 25 festival arasında sayılan, Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, 22-30 Eylül 2016 tarihleri
arasında, her gün saat 21.00’de, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi, Sultan Veled veya Semâ
Salonunda gerçekleştirildi. Festival programı halka açık
olarak ücretsiz izlenildi.
Konya, 13. Uluslararası
Mistik Müzik Festivali Program Takvimi
22 Eylül 2016 Perşembe / WAYANG SADAT,
Java Gölge Oyunu
23 Eylül 2016 Cuma / BABÜR’ÜN AYAK İZİNDE,
Afgan-Tacik Müziği
24 Eylül 2016 Cumartesi / GHAZAL ENSEMBLE,
Hint-İran Müziği
25 Eylül 2016 Pazar / EJAZ SHER ALİ KHAN, Qawwali
26 Eylül 2016 Pazartesi / NİL SUFİLERİ,
Münşid İlahileri ve Zikir
27 Eylül 2016 Salı / ZANZİBAR MTENDENİ MAULİD,
Homu Mevlidi
28 Eylül 2016 Çarşamba / HOTAN MEŞREBİ,
Uygur Sufi Müziği
29 Eylül 2016 Perşembe / BALLAKE SİSSOKO,
Jeli Geleneği & Kora
30 Eylül 2016 Cuma / KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ
TOPLULUĞU, Mevlevi Sema Töreni
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KONYA ŞEKER
AYÇİÇEĞİNDE DEVREYE
GİRDİ, İTHAL AYÇİÇEĞİNİN
%10 ÜSTÜNDE FİYAT VERDİ
Ayçiçeği hasadının başlaması ve özellikle erkenci bölgelerde tüccarın maddi zorluklar yaşayan üreticilerden alımları
arttırması üzerine üreticilerin alın terini korumak için geçtiğimiz günlerde emanet usulüyle ayçiçeği alımını başlatan Konya Şeker, Ayçiçeği Avans Fiyatını açıkladı. Konya
Şeker’in ticari olarak tolere edilebilir en üst sınır olan fiyat
haddini belirleyerek ithal ayçiçeği fiyatlarının yaklaşık % 10
üstünde bir ayçiçeği avans fiyatını açıkladığı belirtildi.
KONYA ŞEKER GÜVENCE MERKEZİ
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in, her ürün ve her üreticiye
sahip çıkmayı birinci görev olarak kabul ettiğini, ayçiçeği
ve ayçiçeği üreticisi için de güvence merkezi haline geldiğini söyledi. Başkan Konuk, “Bizim hesabımızı kar üzerine
yapma lüksümüz yok. Biz hesabımızı vefa üzerine yapıyoruz. Yani bizim tercihimiz ithal ürünle bilanço sefası sürmek
değil çiftçiye vefa gösterip, bilançoyu çok çalışıp pozitife çevirmektir. Yani alırken varsın biraz fedakârlık edelim
niyetimiz halis olduğuna göre Rabbim nasıl olsa satarken
kazandırır dedik ve bu sene ayçiçeği alım fiyatını ithal ürün
fabrika teslimi ton başına 1.550-1.570 TL olmasına rağmen
ayçiçeği fiyatını yerli üretici ayçiçeğinden soğumasın diye o
fiyatın ortalama %10 üstünde belirledik.’’ dedi.
İTHALİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN
Hükümetin yerli tüketimin yerli üretimle karşılanması yönünde bir ilke kararı olduğuna dikkat çeken Konuk, şunları
söyledi:
‘’Biz bu ilke kararı çerçevesinde yerli üreticinin ayçiçeği
üretimine devam etmesi ve üretimini arttırarak ayçiçeğinde
ithal ikamesini tamamen ortadan kaldırmak için üretici için
ayçiçeği üretimini cazip halde tutmamız gerektiğini, bunun
için de ayçiçeğinden üreticinin para kazanması gerektiğini
ısrarla anlattık. Anlatmakla da kalmadık, uygulamalarımızla
bu yaklaşımın lokomotifliğini yaptık. Tabiri caizse demokrasi nöbeti gibi ayçiçeği nöbeti tuttuk. İthal ürünün haksız
rekabetinden üreticiyi elimizden geldiğince koruduk. Dünya pazarlarında özellikle her hasat sezonunda oluşan dalgalanmanın bir ticari oyun olduğunu, ayçiçeği ihracatçısı
ülkelerin bu fiyat hareketleriyle hasat sezonlarında ithalatçı ülkelerin üreticileri için üretimin cazibesinin azalmasını
sağlayarak aslında kendi ticaretlerini koruduklarını, hasat
sezonu sonrası fiyatlara pik yaptırarak bir ticari kayba uğramadıklarını, bizim gibi ülkelerdeki yerli üretimle haksız
rekabet ortamı oluşturarak kendilerine bağımlılığın sürmesi için zemin oluşturduklarını biliyoruz. Yağlı tohumlarda,
özellikle de ayçiçeğinde ithalatçı pozisyonumuzdan kurtul76

mak için ayçiçeği üreticisinin özellikle hasat sezonunda ithal ürün baskısından kurtulması gerekiyor. Bunun
yolu da ürün fiyatından geçiyor. Biz Konya Şeker olarak verdiğimiz ve ithal ürün fiyatları düşünüldüğünde
tolere edilebilir en üst sınırdan belirlediğimiz fiyat ve
uyguladığımız fiyat politikasıyla yerli üretimi desteklemek için bir kooperatif iştiraki olarak sorumluluğumuzu deruhte etmeye gayret ettik ve iç piyasanın üretici
lehine iyi fiyatlarda oluşması için lokomotiflik vazifesini
üstlendik.’’
ÜRETİCİNİN KAZANMASINI İSTEDİK
Ayçiçek fiyatını olabildiğince erken açıkladıklarını da
belirten Konuk ‘’Her sene olduğu gibi yine en erken
fiyat açıklayan kurumlardan biri olduk. Çünkü Konya Şeker gibi ülke piyasasını da etkileyecek bir fiyat
açıklarken olabilecek en yüksek fiyatı açıklayıp Konya
Şeker’e ürün veren üreticiler gibi Türkiye’nin her yerindeki ayçiçeği üreticisinin de daha çok kazanması için
yaptık. Ayçiçeğinde fiyat belirlerken biz tek bir şeye
bakıyoruz, üreticinin alın terinin karşılığı olacak, yine
üreticinin sahibi olan işletmenin ayakta duracağı bir fiyat. Bizim baktığımız tek denklem budur. Belirlediğimiz
fiyatın hayırlı olmasını diliyor, üreticimize, çiftçimize kazançlı, bereketli hasatlar temenni ediyorum” dedi.
KONYA, AYÇİÇEĞİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre
Konya, ayçiçeği üretiminde Türkiye üçüncüsü. 2015 yılında 1 milyon 284 bin 677 dekar alanda 267 bin 12 ton
ayçiçeği üretimiyle (%15,9) Tekirdağ birinci, 984 bin 61
dekar alanda 226 bin 573 ton ile (%13,5) Edirne ikinci
oldu. Konya’da ise toplam 460 bin 376 dekarlık alanda
210 bin 307 ton ayçiçeği üretildi.
İstatistiklere göre Konya, dekar başına 457 kg ayçiçeği

üretimiyle ayçiçeği verimi açısından Türkiye’de birincisi sırada yer aldı. 2015 yılı ayçiçeği verimi açısından Konya’yı dekar
başına 414 kg ile Aksaray, 390 kg ile Gaziantep, 376 kg ile
Muğla ve 349 kg ayçiçeği ile Eskişehir izledi. Türkiye genelinde ise 2015 yılında 5 milyon 689 bin 950 dekar alanda 1
milyon 500 bin ton ayçiçeği üretildi.
İŞTE FİYATLAR
Ayçiçeği hasadının başlaması, ürün borsalarında fiyatın 1.475
– 1.500 seviyelerinde oluşmaya başlaması, üreticinin de bir
an önce hasada başlayıp ürününü teslim etmek istemesi ve
bu konuda alım yapması için Konya Şeker’e yoğun talepte bulunması üzerine geçtiğimiz günlerde emanet alıma başlayan
Konya Şeker ayçiçeği avans fiyatlarını açıkladı. 44 yağ ve %

8 nem oranlı ayçiçeği için ton başına 1.675 TL avans fiyat belirleyen Konya Şeker %50 yağlı ayçiçeğinin tonunu ise 1.817
TL’den alacak. Konya Şeker’in açıkladığı ve navlun ve vergiler dahil fabrika teslim ithal ayçiçeği fiyatlarının ortalama %10
üstünde açıkladığı fiyatlara göre; %40 yağlı ayçiçeğinin ton
başına avans fiyatı 1.580 TL olurken, 41 yağlı ayçiçeğininin
alımı 1.604 TL’den, 42 yağlı ayçiçeğinin alımı 1.627 TL’den,
43 Yağlı ayçiçeğinin alımı 1.651 TL’den, 44 Yağlı ayçiçeğinin
alımı 1.675 TL’den, 45 Yağlı ayçiçeğinin alımı 1.699 TL’den,
46 yağlı ayçiçeğinin alımı 1.722 TL’den, 47 yağlı ayçiçeğinin
alımı 1.746 TL’den, 48 yağlı ayçiçeğinin alımı 1.769 TL’den, 49
yağlı ayçiçeğinin alımı 1.793 TL’den, 50 yağlı ayçiçeğinin alımı
1.817 TL’den yapılacak.
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ŞEHİR PARKININ TANITIMI YAPILDI
Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, düzenlediği tanıtım toplantısıyla Karatay’ın göz bebeği
Şehir Parkını basın mensuplarına
tanıttı.
Şehir Parkı Biyolojik Gölet kafeteryasında düzenlenen tanıtım
toplantısında Karatay Belediyesi
olarak yapılan Şehir Parkından ve
önemli projelerden bahseden Başkan Mehmet Hançerli, Şehir Parkına ulaşımın kolay olduğunu Alaaddin Tramvay hattı ve Saman Pazarı
Otobüsleri ile dolmuş son duraklarına yakın bir mesafede yer aldığını söyledi. Üç ay önce hizmete
açılarak vatandaşın beğenisine sunulan Şehir Parkına 3 aylık zaman
zarfında toplamda 252 bin kişinin
geldiğini dile getiren Hançerli, park
için harcanan maliyetin yaklaşık 20
Milyon TL olduğunu belirtti.

78

Önemli projeleri de açıklayan Hançerli, İstiklal mahallesine 3000 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği
ve 3 ayrı düğünün dahi aynı anda
yapılabileceği, yer altı otoparkı bulunan Konya’nın en büyük Kır-Düğün salonunun yapım aşamasında
olduğunu ve inşaat çalışmalarının
devam ettiğini vurgulayarak 2017
yılı Mayıs ayında tamamlanacağını
kaydetti.
Bir diğer önemli projenin İsmil
Kaplıcalarının Karatay Belediyesi
mülkiyetine geçtiğinin müjdesini
veren Hançerli, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla alınan İsmil
Kaplıcalarının Karatay’a güzel bir
hava katacağını söyledi. İsmil Kaplıca suyunun kuyu çıkış derecesinin
43.5 derece olduğunu dile getiren
Başkan Hançerli, yeni bir kuyu
daha açılarak sıcaklık derecesinin
yükseltileceğini belirtti. Mevcut

kaplıca evlerinin yıkılarak yerine
5 yıldızlı otel ve 100 adet villa yapılacağını söyleyen Hançerli, tamamen Karatay Belediyesi’nin öz
kaynaklarıyla yapılacak İsmil Kaplıcalarında çalışmaların başladığını
vurguladı.
Başkan Hançerli ayrıca Karatay’da
ki değişimden de bahsederek 5
yıla kadar Karatay ilçesinin tanınamayacağını, yapılan revizyon imar
planı kapsamında ilçenin bir çok
yerinde müteahhit firmaların yeni
konut projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Hızlı bir şekilde
Karatay’daki ivme devam ediyor”
dedi.

TARIMA ENGEL YOK PROJESİ’NDE HASAT MUTLULUĞU
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
yürüttüğü Tarıma Engel Yok Projesi
kapsamında 208 özel öğrenci, bahar
aylarında diktikleri sebze fideleri ile
ektikleri tohumlardan yetişen ürünleri toplamanın mutluluğu yaşadı.
Kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri
gururla evlerine götüren özel öğrenciler, toprağın ve bitkinin rehabilite
edici etkisinin yanında el becerisi de
kazandılar.
Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın
yürüttüğü Tarıma Engel Yok Projesi
kapsamındaki özel eğitim öğrencileri, bahar aylarında kendi elleriyle
diktikleri sebzelerin hasadını yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi,
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan
proje, engellilerin toplumda ve kamusal alanda kabul edilebilirliğinin
artırılması, insanların çevrelerine ve
olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek’in de katılımı ile Bahri

Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde kendilerine ayrılan alana sebze fidelerini diken özel
öğrenciler, yaz aylarıyla birlikte diktikleri sebzeleri toplamanın mutluluğunu yaşadı. Uzmanlar eşliğinde domates, biber, salatalık, çilek fideleri
dikip mısır, nohut, ayçiçeği, fasulye
tohumları eken 208 özel öğrenci,

elleriyle ektikleri ürünlerin büyümelerini aşama aşama görerek sonunda büyük sevinçle hasadını yaptılar.
Kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri
gururla evlerine götüren özel öğrenciler, toprağın ve bitkinin tedavi ve
rehabilite edici etkisinin yanında el
becerisi de kazandılar.

79

BİTİM
İNŞAAT
Firmamızın 1965 yılında kurulmuştur.
Babadan kalma olarak mesleği yürüttük ve zamanla modernleşen ve hızla
gelişen dünyanın gereksinimleri neticesinde, hizmet ve kaliteyi ön planda
tutarak sektöründe daha başarılı bir
firma olabilmek için kurumsallaşma
çalışmalarına başladık. Ve 1994 yılında Bitim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni
kurduk.

HİZMETLERİMİZ

Firmamız faaliyet alanları, taahhüt ve
alım satım olarak iki grupta toplanmaktadır.

TAAHHÜT GRUBUNDA;

Her türlü hafriyat ve nakliyat işleri,
İhale usulü taahhüt işleri,
İç ve dış dekorasyon, dış mekan kaplama işleri,

ALIM SATIM GRUBUNDA;

Her türlü emlak, ev, işyeri, arsa ,tarla
alım ve satım işleri,
Bir inşaat kullanılabilir hale gelinceye
kadar ki tüm yapı malzemelerinin satım ve nakliye işleri,
Dekorasyon ve peyzaj için gerekli malzemelerin satım işleri,
Yap-Sat işleri,

İLETİŞİM

Adres: Erenköy Mh. Dildar Sk.
No:1-3 Selçuklu/KONYA
Email: info@bitiminsaat.com
Tel: 0(332) 245 73 01 |
Fax: 0(332) 246 45 90
http://www.bitiminsaat.com/

80

81

MİMARİ MESLEKİ OLARAK BİZE DİKTE EDİLEN
BİR YAŞAM BİÇİMİNİN KÖLESİ

Allah’ın yarattığı,’ Yaşam’ dediğimiz olguyu insan için mümkün
kıldığı, her türlü ihtiyacımızı giderecek şekilde tasarlanmış olan
dünyayı sade kendi evimiz olarak görmek. Ve yaşam mucizesini
gerçekleştiren, bize bilinçle algılayamayacağımız bir bütünlük
sağlayan diğer yaşam unsurlarını ( bitkiler, ağaçlar, hayvanlar,
organizmalar) hiçe sayarak, sade kendi için (insan için) geliştirdiğimiz mimari anlayış yaratılışa bir ihanettir. Ve bunu dikte
eden sistemlere ses çıkarmamak yaratılıştan koptuğumuzun en
belirgin göstergesidir. Tarihten doğru örnekleri almamışız sade
kendi ne rant sağlamaya çalışan bir çerçeve anlayışında öteye
de gidememişiz.
Biz topraktan beslenen canlılar olarak her tarafımızı betonla
çevirmemizin biraz kendi hapishanelerimizi yaratmak olduğuna inanıyorum. Yapay ışıklarla çevrili beton kütlelerin arasında
dolaşırken bize bahşedilen asıl mimarın yarattığı, temiz havasında, ıslak toprağında, doğal olan orkestrasında, bize bedava
sunulan doğal besinlerinde ve saydam atmosferli çatının altında yıldızlarla galaksi ve gezegenlerle dolu olan sınırsız evreni
bizim algımızda tutması tamamen bir rastlantı gibi davranıp
kendimizi mükemmel tasarlanmış kutulara koymak ne kadar
mantıklı artık sorgulamaya başladım.
Yaşamımızın %80 belki de %90’ını insan yapımı ev ve şehirlerin
içinde geçirdiğimiz bu yüzyılda mimari yaşam biçiminin kendisine dönüşmüştür. Bütün hayatlarını 2,3 veya 4 odalı konutlarda
geri kalan kısımlarını kapital şirketlerin belirlediği sektörlerin

ihtiyaç gereksinimine dayanan mekânsal tasarımlar içeresinde
geçiren insanlara, kendi ihtiyaçlarına göre konforlu mekânlar
yaratmak için türevlenmesine izin verdiği mimarlık sektörü, köleliği biraz daha katlanabilir hale getirmekten başka bir şey değildir. Burada mimari yaşam biçimi oluşturamaz sade var olan
ihtiyacı giderir ve var olan ihtiyaç insanları birbirinden korumak
üzerine inşa ediliyorsa mesleki etik kaygısından da bahsedilemez.
Yaşamın koşulu gibi gösterilen, ekonomik sıkıntılar çeken dünya bireylerinin doldurduğu sektörel işleyiş mekanizmalarının
her kademesinde maliyeti ucuz tamamen işi yapmaya odaklı
tasarımların mimari ihtiyaç listesinde ana etmen olarak konumlanması mimarın algısını tek düzeye indirgemektedir. Belki
de istenen budur. Bu olguda yaratılışın diğer unsuruna cevap
vermememiz, başka yaratılışların yaşam kaynaklarının insan
kontrolünde tekelleşmesine yardım ettiğimiz bu yüzyıl, bunu
toplumsal algıda kapital gücü olan insanların kendi aralarında
paylaşması ve altında yatan zenginlikleri kendine ait kılarak
diğer insanlardan rant sağalmaya çalışması, mimari tasarıma
getirilen bir külfiyet ve prangadır. Bütün gün bilgisayara ya
da dünyaya zarar veren bir üretim dalında tek şeye odaklanmayı dikte eden bu sistem de çalıştığın yerin diğerinden daha
iyi olmasının pek anlamı olmadığına inanıyorum. Aslında biraz
da kuşu altın kafeste tutmak gibi deyimler bize asıl mimarinin
mekânsal algıda yaratacağı algının tutsaklığının bir başarı unsuru olarak sisteme yansımasına izin vermek gibi bir şey olduğuna inanıyorum. Zaten burada insanın yaşam biçimini ondan
daha iyi tasarlayacak bir sektöre ihtiyacı, gereksinimimin kapitale dönüştüğü nokta olarak da tanımlanabilir.
Biz mimarlar olarak toplumu şekillendiren ve yaşam biçimlerine direkt etki eden tasarım süreçlerinde toplumdan, onun
ürettiklerinden ve fikirlerinden bağımsız olamayacağımız gerçeğini kabullenmek zorunda olduğumuzu aç kaldığımızda fark
ederiz. İşleyiş mekanizmasının paraya ve siyasete dayanması
mimarlık ve inşaat sektörüne kapital arzusu yüksek olan bir kesimin çöreklenmesine sebebiyet verdiği aşikâr ve biz mimarlar
bu insanlarla girdiğimiz sebep sonuç ilişkisi kavgasında hep
mağlup olmak zorunda bırakılırız. Çünkü tasarımı algısal olarak
benimsemek zaman emek ve samimiyet ister, sistemi olduğu
gibi kabullenmiş basit insanlar mimarların aksine zamanlarını
siyasete ve kapitali elde etme yollarına harcar. Çıkarcılık anlayışına dayanan siyaset sistemi Faydacılık anlayışına dayanan
bireysel gelişimi kendi tekelinde kullanabildiği sürece özgün
fikirlerin doğması için gerekli koşullar öldürülmüş olur. Samimi
olarak çalışan insanın rızkını Allah verir, ama çalışmak gerçek
anlamada fayda üretmedir. Burada bilincin önemi var mıdır?
Ürettiğimiz enerji iyi yemi yoksa kötüye mi hizmet etmektedir?
İnsan çalışırken farkında olmadan günah üretebilir mi? Bunların
önemi nedir.
Yapı Tolumun bilinç seviyesinden beslenirken mimarin ellerinde
ve kapitalin gücüyle hayat bulur. Buradaki kapital insan tekelinde olduğu için meslekten bağımsızdır ve kısıtlayıcıdır. Sektörel
alanda var olana yönelmek zorun adlığı getirir, var olanı üreten
fayda sağlamak uğruna Allah’ın yarattığı ve hepimize ait olan
dünya kaynaklarını hatta diğer canlıların yaşam alanlarını tüketmekten kaçınmaz. Kapital de ki her sektörü yönetme arzusu
insanın varoluşsal değerlerini akıl düzeyinde kısıtlar, bunu yaşamın gerekliliği gibi gösterir ve bir kurallar zincirine dönüştürür. Belki de bunun adı bugün demokrasi, daha önce başka bir
şeydi, bu yüzden yeni arayışlar ve fikirler mevcut sistemin yarattığı doymak bilmeyen gölgedeki güçler altında doğamadan
öldürülürler. Bunu sistemsel olarak kademelendirebilen anlayış
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ULAŞ GÜRSOY
Portakal Mimarlık Konya

kenevir hemp (cannabis sativa) nın halk
tabirinde bilinen marijuana, esrar la pek
alakası yoktur, kenevirin Tetrahydrocannabinol (THC) oranı çok düşüktür ve esrar
ya da marijuana gibi kafa yapıcı etkisi
yoktur. Var olan sistem buradaki algıyı
esrarın etkisine dayandırarak endüstrinin
gelişimini yok etmek için kullanmıştır. Ayrıca kenevir de yüksek oranda konsantre
olmuş kimyasal Cannabidiol (CBD) olarak
bulunan madde THC nin etkisine negatif
etki ederek onun kafa yapıcı etkisini yok
eder.
İnsanlık keneviri 5000 – 7000 BC den
beri kullanmakta. Endüstri ve sanayinin
bugünkü olanakları sayesinde araştırmacılar keneviri daha birçok sektörde
kullanılabileceğini öngörmekte ve bu
konuda çalışmalarını devam ettirmektedirler. Hempstone, hempcrete şu anda
mimaride tekrar kullanılmaya başlanmıştır, çevreye zararı yoktur hatta yararlıdır. Lifli yapısından dolayı nefes alan bir
malzemedir. Ayrıca petrol bazlı ürünlere
göre geri dönüşümü lifli yapısından dolayı daha kolay ve daha düşük maliyetlidir.
kademelere müdahale edebilmekte ve
sistemden toplumsal yarar yerine kapital
fayda sağlamayı başarabilmektedir, sistemin değişmeyeceğine kanaat getiren
ve kapitele kendini satan insanlar varolşun asıl öğesi olan iletişimi tek düzeyde
indirger. Eğitim sisteminde bunu bir zorunluluk gereği olarak göstermek ve tasarımcı beyinleri kendi ihtiyaçlarına göre
programlamak adı altında verilen diplomaların var olan sistemi korumaktan başka bir amacı olmadığına inanmaktayım.
İyi bir mimari, doğaya iltifat ederken tüketimi minimum bazda tutmaya çalışmalıdır. Her malzemenin bir enerjisi vibrasyonu vardır. Bugün petrol bazlı ürünlerin
üretim şekillerinden dolayı saldığı zehirli
gazlar insan enerjisini ve vibrasyonunu
bozmaktadır. 1934 den önce yaklaşık
25 bin sektörde kullanılan kenevir, 3
ila 5 ayda güneş ve sudan başka hiçbir
şeye ihtiyaç duymadan yetişmektedir
. 5 metre büyüyebilen kenevir içindeki
lifli yapı sayesinde birçok sektöre cevap
verebilmektedir. Sağlık sektöründe medikal ihtiyacın %60 ını gidereceğine dair
yatırımlar mevcuttur, Endüstriyel kenevir
vücut bakımı, tekstil, inşaat malzemeleri,
Araba sektörü, bio yakıt, plastik sektörü,
kağıt, temizlik ürünleri gibi sektörleri kolayca domine edebilmektedir.
Burda tabirlerde yanlışlık olmasın diye
Keneviri = hemp (cannabis sativa) and esrarı = marijuana (cannabis sativa var. indica) olarak adlandıracağım. Endüstriyel

Her sene 3 ile 6 bilyon ağacın kesilmesi
engellenebilir. Kenevirden yapılan kağıtlar 7 ve 8 kez tekrar dönüştürülebilirken,
ağaçtan yapılanlar sade 3 kez dönüştürülebiliyor. Kenevir birim alanda organik
olarak üretilen birim enerji kaynaklarında
ilk sıradadır, Biomass enerji uzmanı Lynn
Osburn un araştırmalarına göre 1,5 ile
3,5 milyon dönüm kenevir Canada’nın
bütün fosil yakıt ihtiyacını giderebilecektir. 1800 lerde kağıt ihtiyacının %75,
%90 kenevir lif inden yapılmaktaydı. Bir
ağacın yetişmesi 20 yıl alırken kenevir 3
ayda büyümektedir. Gene 1820 ye kadar
tekstil, kumaş, tuval, nevresim, ip doğal
yumuşak kenevir liflerinden yapılmaktaydı. Kenevirden yapılan bezler pamuğa
nazaran daha dayanıklı, daha sıcak, daha
sağlıklıdır. 1 dönüm alanda kenevirden 2
veya 3 kat daha fazla lif elde edilebiliyor
pamuğa göre, o da yaklaşık 450 kg denk
geliyor. Artı üretim hızı ve maliyeti açısından da çok daha kolay. Kenevir yağı çıkarıldıktan sonra kalan protein açısından
zengin tohum artıkları besi ve yiyecek
sektöründe kullanılabilmektedir.
Kenevirden yapılan plastikler doğada 1 ay
gibi kısa bir sürede yok olmaktadır, ayrıca
okyanus ve denizlerde petrol bazlı plastik atıkların (500 yıl doğadan kaybolma
süresi) doğal yaşama verdiği zararlar düşünüldüğünde, kenevir plastikleri deniz
canlıları tarafından besin kaynağı olarak
da tüketilmektedir.

Burada sorulması gereken soru dünya
kaynaklarını tüketmeden üretebileceğimiz olanaklar varken niçin endüstrilerin
kısıtlı kaynaklara yöneldiği, soru cevabı
veriyor aslında, kısıtlı olan kaynaklara
bedel biçebilirsin, onları kendi tekeline
alabilirsin ve bundan sağladığın fayda ile
dünyayı kontrol edebilirsin, bugün petrol şirketlerine baktığımızda bu teorinin
saçma olmadığı aşikar. Gene bir soruyla
bunu pekiştirelim niçin bilgisayar teknolojisi 10 yıl gibi kısa bir sürede oda büyüklüğünden cebimize girebilecek bir evrim
geçirdi de 200 yıldır enerji kaynakları ve
ona dayalı endüstriler gelişemedi. Bize
yaratılışın hediyesi olan ve daha önce bildiğimiz ve kullanımımızda olan bir bilgiyi
nasıl unutturdular sorusunun cevapları
da mevcut bu konuya asıl konudan dağılmamak için girmedim.
Biz topraktan beslenen canlılar olarak
her tarafımızı betonla çevirmemizin ve
burdan doğan boşlukla monsato GMO
gibi tarım ve sebze tohumları, bitki biyoteknoloji özellikleri, bitki koruma kimyasalları üzerine faaliyet gösteren küresel
çapta sağlımızı tehdit eden firmaların ortaya çıkmasına izin vermekteyiz.
İyi bir mimari doğayla iç içe olmalıdır, toprağa dokunmamıza izin vermelidir hatta
kendi yiyeceklerimizden bazılarını kolayca üretmemize, hayvanlarla ortak paylaşıma olanak tanımalıdır. Kültürümüzde
tarımcılık bir hayat biçimi iken benim
neslimle bu bilgide yok olacak gibi görünmektedir. Belki mimariyi asıl değil de
doğayı asıl etmen olarak almalı ve gereksiz kütlelerin hepsinden kaçınmalıyız. Her
ailenin ve bireyin ayrı ayrı konut ihtiyacı
gerekliliği bile sistemsel ya da kapital bir
algı bozukluğu olabilir, birbirimizden bu
kadar korkuyor muyuz da her birimiz bu
dünyaya ayrı maliyetler yüklüyoruz. Isınma maliyetleri, malzeme maliyetleri, uygulama maliyetleri kimlere fayda sağlıyor.
Bu maliyetler toplu yaşamayı öğrendiğimizde belki yarı yarıya belki de üçte bir
düşecektir, buda kendimiz için daha çok
zaman ve birlikteliğimizden dolayı daha
çok sosyal ilişki olarak bize dönecektir.
Kaynakların tutarlı kullanımı savaşları da
engelleyebilecek, kapalı soğuk ve kotu
malzemelerin içinde kalan insanoğlunun
yalnızlaşmasını engelleyerek paranoyaklaşmasına da engel olacaktır. Mimariye
bu etmenler altında başka anlamalar yüklemek ve bunun mümkünlüğünü yaşanabilir kılarak topluma öncü olmak belki de
asıl sorumluluğumuzdur mesleğin bize
dikte edilen kurallarından öte.
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BATI DEMOKRASİ SINAVINI YİNE KAYBETTİ..
Demokrasi, özgürlükler, insan hakları gibi
kavramlar Batı toplumları için önemlidir.
Bilhassa demokrasinin beşiği merkezindeki Avrupa devletleri sürekli başka
ülkelerin demokrasilerini eleştirirler. Her
zaman daha ileri demokrasi talebinde
bulunurlar.
Bu mezkur değerler şüphesiz Türkiye için
de önem arz etmektedir. Çünkü Türkiye
askeri müdahale ve muhtıralardan çok
çekmiş, demokrasiyi ise yönetim şekli
olarak benimsemiş bir ülkedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; 27 Mayıs 1960’da emir
komuta zinciri dışında bir grup subay tarafından, 12 Eylül 1980 tarihinde ise emir
komuta zinciri içinde olmak üzere yönetime iki kez el koymuştur. 12 Mart 1971 ve
28 Şubat 1997 tarihinde iki kez muhtıra
vererek hükümeti istifaya zorlamıştır. Ayrıca 27 Nisan 2007 tarihinde ise “e-muhtıra” verilmiştir.
Milletin iradesine yönelik olarak yapılan
bu darbeler sadece hak ve özgürlükleri değil, halkın ekonomisini de ezerek,
gelir dağılımını bozmuştur. Ülke kültürel
ve sosyal olarak da yıkıma uğratılmıştır.
Birçok insan, aydın ve düşünür hürriyetinden yoksun bırakılarak, fikir ve düşüncelerini söyleyemez duruma getirilmiştir.
Yasaklar ise hayatın hemen her alanına
şamil kılınmıştır. Dolayısıyla bu kara günleri tecrübe eden ve yaşanılanları bilen
milyonlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısıyla, 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak darbeye
tepkisini göstermiştir. Çünkü geçmişte
yaşanılanların tekerrür etmesini istememiştir. Hülasa Türkiye, Batı’nın savunduğu değerleri darbeye geçit vermeyerek
korumuştur.
Sınıfta kalmış bir ABD ve Avrupa değerler
sistemi..
Ne darbe ne dikta her zaman istiklal ve
istikbal diyen insanımız bir an için bile
tereddüt etmeden, korkusuzca darbe
gecesi tanklara ve silahlara karşı durdu.
Askeri üniforma giymiş teröristlere karşı,
silahsız şekilde mukavemet göstererek
destan yazdı. Bedeli olarak da 240 vatan
evladı şehit edildi, 1535 kişi ise yaralandı.
AB ülkelerinden ve Avrupa Parlamentosu’ndan hiç kimse Türkiye’ye gelmedi.
Evrensel değerleri savunan ABD ve Avrupa devletleri söz konusu Türkiye olunca
darbeye karşı sessiz kalarak, taraflarını
ve cibilliyetlerini ortaya koydular.
Batı basını da sınıfta kaldı..
Böylesi bir demokrasi mücadelesinin
ardından Avrupa basını olayı kınamakta
bile zorlandı. Zaten uzun zamandır yap84

tıkları yanlı ve bilinçli yayınlarla Türkiye
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde bir
algı oluşturmuşlardı..
Almanya örneğinden oluşturulan bu algıyı verecek olursak... Almanların bir çoğu
Türkiye’de düzenli seçimlerin yapıldığına bile inanmıyor? Türk Halkı’nın baskı
ve zulümle idare edildiğini düşünüyor.
Alman medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diktatör olduğunu, Türkiye’nin ise
bir diktatör tarafından idare edildiğini bilinçli bir şekilde sürekli işliyor.
Yine Almanya’da resmi olarak terör örgütü olduğu kabullenilmesine rağmen, PKK
için bir çok serbestliğin olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca radyo ve televizyonlardan
PKK için, “yasak olan Kürt Partisi PKK”
diye bahsediliyor. Köln, Berlin gibi büyükşehirlerin ana meydanlarında düzenli
olarak Örgüt gösteriler düzenleyebiliyor.
Önemli bir husus ise Köln’de 100 binin
üzerinde insanımızın iştirak ettiği Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katılmasına mahkeme kararıyla izin
verilmemesi. Zaten PKK’lılara iltica hakkı
tanıyarak, onlara yaşam alanı açan Almanya tüm bunları Türkiye’ye demokrasi
dersi vererek yapmakta.
Belçika ise 15 Temmuz darbe gecesini
Brüksel’de protesto etmek isteyenlere
izin vermezken, Terör Örgütü PKK yandaşlarının gösteri yapmalarına müsaade
ediyor. DHKPC’li ve Fehriye Erdal gibi
teröristleri Türkiye’ye teslim etmedikleri
gibi, iltica hakkı vererek besliyor. Ayrıca
PKK’nın televizyon kanalı orada serbestçe yayın ve propaganda yapabiliyor. Türkiye’de aranan bir çok katil, terörist ve
vatan hainlerinin Belçika’da koruma altında olduğunu unutmamak gerekir.
Avusturya’da ise Türklere yapılan baskılar sürekli artıyor. Başkent Viyana’da
Schwechat Uluslararası Havalimanı’ndaki
panoda, daha önce yayınlanan “Türkiye
tatili sadece Erdoğan’ı destekler” yazısı
tepkiler üzerine kaldırılmış, ardından ise
“Türkiye 15 yaş altı çocuklarla cinsel ilişkiye izin veriyor” başlıklı yazı yayınlanmıştı.
Bu kadar ileri derecede ırkçılık, böylesi
bir Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığı yaygınlaştırılarak aleniyet kazandırılıyor.
İsveçte ise; Dışişleri Bakanı Margot Wallström tarafından, Viyana Havalimanı’nda
yayınlanan art niyetli ve önyargılı ifadelere destek niteliğinde atmış olduğu
skandal tweete yanıt Türkiye tarafından
gecikmeden verildi. Ancak bakanlık düzeyinde gösterilen bu tavır dostane hiç
değil?..

Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Uzmanı

Avrupa devletlerinin yanlı ve organize
tutumları, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri
HDP üzerinden değerlendirmeleri, sandıkla belirlenmiş meşru siyaseti ve onun
temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı by
pas etmeye çalışmaları, karşılıklı olarak
ilişkileri kilitlemektedir. Yeni Türkiye’nin,
artık eski Türkiye olmadığını kabullenmeden, Bizans entrikalarını terk etmeden
dost da kalınamaz.. Diğer yandan Türkiye’nin düşmanlarına kucak açarak, lojistik destek, iltica hakkı, her türlü serbestlik tanıyarak müttefik olunamaz..
Şurası bir gerçek... Amerika da Avrupa da
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çalışmak istemiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan’la Türkiye
büyüyor.. Bu kadar manipülasyon, terör
eylemleri, darbe girişimlerine rağmen
büyümeye devam ediyor. Avrupa’nın
durağanlaşan ekonomisine mukabil, Türkiye’de bütçe fazlalık veriyor. Yerli ve
milli savaş sanayii kuruluyor. Tankı, topu,
helikopteri, uçağı, denizaltısı üretiliyor.
Milyar dolarlık yatırımlar, mega projeler
gerçekleştiriliyor. Yeni ittifaklar kurularak, bağımsız politikalar geliştiriliyor.
İşte Türkiye düşmanlığının altında yatan
temel nedenin bunlar olduğunu artık milletimizde biliyor.
DHKPC, IŞİD, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri üzerinden Türkiye ile (savaşıyor) mücadele ediyorlar...
Şayet ilan edilmemiş bir savaşla karşı karşıya isek, yedi düvelle mücadele
ediyor isek, hiç kimsenin tribünden seyretmeye hakkı yoktur. Hepimiz omuz vererek, birlik ve beraberliğimizi tesis edecek, bu sancılı günleri birlikte aşacağız.
Çocuklarımıza yaşanabilir, müreffeh bir
ülke bırakmanın yolu, farklılıkları zenginlik olarak kabullenmekten, kardeşliğimizi
pekiştirmekten, vatan ve milli mücadele
bilincimizi artırmaktan ve Allah’ın ipine
sıkıca sarılmaktan geçer.
Zaten büyük Türkiye’yi kurmanın bedelini
şu an çok ağır ödüyoruz. Her gün gelen
şehitlerimizin kanlarıyla ve dinmeyen
gözyaşlarımızla...

VALİ YAKUP CANBOLAT’IN

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına başlamanın sevincini ve heyecanını Ülkemiz genelinde olduğu gibi
İlimizde de hep birlikte paylaşıyor ve beraberce
yaşıyoruz.
Bilindiği üzere; teknolojik yarışın hızla devam ettiği günümüzde gelişmeyi, refahı, geleceğe umutla
bakmayı sağlayacak en etkili ve gerekli araç eğitimdir. Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle
taşımak ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkündür.
Son yıllarda alt yapı eksiklerinin giderilmesi ve
teknik imkanların geliştirilmesi açısından çok
önemli mesafeler almakla birlikte, eğitim sistemimizde genel istikrarın sağlanamaması ve sürekli
bir arayış içinde olunmasının getirdiği bir çok sorunla karşı karşıya olduğumuzu ve bu sorunların
çocuklarımızı olumsuz etkilediğini biliyoruz.
Diğer taraftan, çocuklarımızın sürekli sınav stresi
içinde yaşaması, sosyal aktivitelerden yoksun kalmaları, uygulamada okulların gerçek işlevini kaybetmesi ve yerini dershanelerin alması sorunlarının çözülmesi yolunda Milli Eğitim Bakanlığımızca
belirlenen tedbirlerle ilgili gerekli çalışmaları da
yürütüyoruz.
Yeni eğitim-öğretim sezonunda, çocuklarımızı
emanet ettiğimiz ve kendilerine çok önemli görevler düştüğüne inandığımız başta milli eğitimimizin
temel taşı değerli öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza güveniyor,
onları her zaman destekliyor ve takdir ediyoruz.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi
şekilde yetiştirmenin hem görevimiz hem de toplumsal sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.
Çünkü iyi yetişmiş; tarihini, dilini, örf ve adetlerini,
ülkesini ve dünyayı tanıyan, teknolojiyi kullanan,
bilime, rekabete açık, özgüveni yüksek, donanımlı
nesillerin, hem kendilerinin geleceği, hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle; ilköğretim haftasını
kutluyor, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, tüm
eğitim camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir eğitim yılı geçirmek temennisiyle,
sevgi ve saygılar sunuyorum.
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ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE
KONYA KÜLTÜRÜ TANITILIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve geleneksel sporların
canlandırılmasını amaçlayan Etnospor Kültür Festivali’nde kurduğu çadırda Konya
kültürünü tanıtıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel
sporların yeniden canlandırılması amacıyla
organize edilen Etnospor Kültür Festivali’ne Konya kültürünü tanıtıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul Küçükçekmece’deki Bezirganbahçe
Meydanı’nda düzenlenen festivalin açılış
konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Biz
bu yola çıkarken, geçmişimize, kimliğimize, kültürümüze dair unutulmaya yüz tutmuş ve bize unutturulmak istenmiş birçok
değerimizin yeniden halkımızla buluşmasını, yeniden popülerleştirilmesini, hak ettiği
değeri kazanmasını amaçlıyoruz” dedi.
Festivalde konuşmaların ardından, okçuluk, kılıç kalkan ekibi, atlı akrobasi ekiplerinin kortej geçişi ilgiyle izlendi. Ardından
protokol üyeleri; atlı oyunlar, güreş, okçuluk, oba meydanı alanını gezdi. Dünya
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal

Erdoğan, protokol üyeleri ve Diriliş Ertuğrul dizsinin oyuncuları Konya Büyükşehir
Belediyesi’nin çadırını ziyaret ederek ok
attılar. Ziyarette Erdoğan’a Selçuklu oku
hediye edildi.
Konya kültürünün oyunlarla uygulamalı
olarak gösterildiği Konya standında, çocuklara sporla birlik ve beraberlik, karakter eğitimi aşılanıyor.
Gelen misafirlerin sema izleyip ok attığı
çadırda Konya tatlısı, Mevlana şekeri ve
çetnevir hediye edilirken Konya fotoğrafları ile de şehrin tanıtımı yapılıyor. 28 Ağustos Pazar akşamı sona erecek festivalde,
atlı cirit oyunları, mas güreşi, aba güreşleri, geçmişten günümüze geleneksel çocuk
oyunları, Orta Asya ve Anadolu mutfağının
eşsiz lezzetleri, uzmanlar eşliğinde Osmanlı okçuluğu atış talimleri, geleneksel
kıl çadırlarda oba yaşamı ve kültür tarihimiz, tarihi el sanatları çarşısı, kılıç kalkan
gösterileri, atlı akrobasilerle Orta Asya ve
Türk tarihi adeta canlanacak.
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