ISSN:2149-2093
sayı:16 yıl: 3
Fiyatı: 15 TL

1

16

sayı

Aylık Kültür Magazin
Haber Şehir Yaşam Dergisi
İmtiyaz Sahibi
Zedhaber Ajansı Adına
Zeki Dursun
Genel Yayın Yönetmeni:
Muhammed Dursun
Yazı işler müdürü:
Zeki Dursun
Yayın editörü:
Osman Sarı
Görsel Yönetmen:
Sümeyye Dursun
Yayın danışmanı:
N. Yıldız Erdal
Reklam Direktörü:
Ömer Fatih Dursun
Tasarım:
Seyit Demir
Baskı:
Erman Ofset
Fevzi Çakmak Mh Büsan O.S.B.
Özlem Cd. No:33/G Karatay / KONYA
Sertifika No: 15409
Dağıtım:
Ekin Dağıtım Kurye
Feritpaşa, Hayat Sk, No:6 42060
Selçuklu
Basım Tarihi: Ağustos 2017
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Adres:
Işıklar Mah. Raufdenktaş Cad.Naz Sit.
C Blok No:36 4/8 Selçuklu / KONYA
Tel:0332 236 07 17
Cep:0505 775 24 97
zedhaber@gmail.com
www.zedhaber.com
www.zedlife.net

Dergimiz tarafsız ve bağımsız bir yayın olup basın meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir. Dergimizde çıkan haber,
resim vs. Her türlü materyallerin izinsiz kullanılması yasaktır.
Kullananlar hakkında yasal takip uygulanacaktır.
Derği içeriğindeki yazı, haber, metin vb. verilerin tamamen
adı geçen yazarlara ait olup; herhangi bir konuda dergi ekibi
sorumlu tutulamaz.

2

Dünden Bugüne Değişenler– 6
Paylaş-ma
Amatem ‘İn Çaresizliği
‘‘Mush-Room’’ Evler Büyük İlgi Görüyor
Sanayide Birlik Beraberlik Şart!
D Vitamininin Normali Faydalı Fazlası Zararlıdır !
Tatili Nasıl Değerlendirmeli?
Çocuklarda Fiziksel
İsrail’in Büyük Oyunu
Konya Opel Yıldız Servisi’nin Kurucusu
Yaz Ayları
Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde
Konya Bilim Merkezi Geleceğin Bilim
Gözleriniz Yaza Hazır Mı?
Tanışmaca
İdare, Yol İçin Kamulaştırdığı Parseli Satabilir mi? 			
Eğitim Kurumu Seçerken
Tümaş Konya’ya Damgasını Vurdu”
Yaşadığımız Şehri Tanımak
17 Bin Öğrenci
Düşündüğünüz Kadar
Engelleri Kaldıran Yollar Yapılıyor
“Bizim Medeniyetimiz Vakıf Medeniyetidir, Amacımız İnsan“
15 Temmuz
Maganda Kurşunu
Serebral Palsi
Yükselen Mahalle Konağına Kavuşuyor
Bedaf’tan Konya Gıda Ve Tarım
Başkan Hançerli
Çoçuk Oyun Grupları
Konya’nın Vizyonu Genişliyor
Meram’da Birlik Ve Beraberlik Ruhu
Dutlu Koruluğundaki Çalışmaları İncelediler
Konuk: Konya Şeker,
“Fijet Altın Elma” Konya’ya Veriliyor
Beyşehir Huğlu’da
Konyaspor Çifte Kupa
Coşkun Sabah Seydişehir’de
Oğuz Yılmaz
Seydişehir Kalkınma Şöleni
Çelikkayalar Karatay’daki
Novotel - İbis Otel Gazetecileri Ağırladı

5
7
8
11
13
15
17
19
21
23
25
27
28
29
30
31
32
34
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
51
52
52
54
57
59
62
64
65
66
67
71

28

61
63

08
25
59
3

3

4

Zeki Dursun

Zed Haber Ajansı

HAYATIM BİR ROMAN
O yıl hem Pazar yerlerindeki fotoğraf çekimi ve kahvehanelerde sattığım tostlar
sayesinde iyi para kazanıyordum. Evin
borcunu ödemiştim. Kazancım iyi olduğu
için bunu değerlendirmem gerekiyordu.
Kazandığım paraları Afra Alışveriş merkezinde bulunan Özboyacılar kuyumcularda
Mark’a çeviriyordum.
Artık kahvelerde de kendimi tanıtmıştım.
Hatırlıyorum da polislerin kahveleri denetlediklerinde benim de kimliğimi istiyorlardı
hatta belimin yanındakini merak edip ne
olduğunu soruyorlardı. Fotoğraf makinesi
olduğunu söyleyince, makineyle ne yaptığımı sordular. Ben de fotoğraf çekimi
yaptığımı ve gazeteci olduğumu söyledim.
Gazeteci Ali Akgül ile çalıştığımı söyleyince ise dudaklarından “Yaman gazeteci,
sen de onun gibi gazeteci ol.” ifadesi dökülüyordu.
Bu söz beni gazeteciliğe daha çok yaklaştırdı. Demek ki doğru insanla doğru
yoldaydım ve ondan öğreneceğim çok
şey vardı. Gazetecilikte tecrübe kazanabilmek için ise sık sık Ali Akgül ağabeyin
yanına gidiyordum. Bana gazeteciliğe ilk
adımı hastanedeki acil servisinde atmam
gerektiğini tavsiye ediyordu. Ben de öyle
yaptım. Başımdan geçen bir olayı da anlatmadan geçemeyeceğim. Bir gün Numune Hastanesi önüne gittim. Acilin önünde
bekliyordum. Tabiî acemilik çekiyorum. O
yıllarda çok ambulans yoktu ve trafik kazasında yaralanan insanlar özel araçlarla
hastaneye getiriliyordu. Ben fotoğraflarını çektim ancak o kadar çok kan revan
içindeydi ki yaralılar ben dayanamadım
arka tarafa çekilip midemi tutmaya başlamıştım. O sırada Ali abi ve gazeteciler
koşarak hastanenin önüne geldiler. Beni
arka tarafta kendimden geçmiş görünce
çok sinirlenmişti. Başladı bağırmaya “Arkada ne işin var ben sana acilin önünde
bekle dedim. Senin bu işi yapamayacağını
biliyordum, seni buraya gönderende suç.”
diyerek söyleniyordu. Yanındaki gazeteciler de “Acar muhabir dediğin bu mu?”
diyerek alay ediyorlardı. Ali abi bir yandan
hastane yetkililerinden bilgi almaya çalışıyor bir yandan da bana laf sayıyordu. Bu
sözler bana iki yıl önce söylediği sözleri
hatırlattı. Demek ki bizim için kötü olan haber toplum için önemli olabiliyordu. Kazazedelerin fotoğrafını çektiğimi söyleyince
öfkesi daha çok artarak niye bunu daha
önce kendisine söylemediğimi dile getirdi.

Bense bana konuşacak bir söz bırakmadığını belirttim. Hemen motoru çalıştırmamı
ve fotoğrafçıya gitmemizi söyledi. Bunun
üzerine Beta Color’a gittik ve fotoğraflar
çok güzel çıkmıştı. Bana 2 tane 36’lık poz
verdi ve bir gün sonra ise Hürriyet Gazetesi’nde haber ve fotoğraf çıktı. Diğer gazeteciler bile kimsede olmayan fotoğrafları
sadece benim çekmeme şaşırmışlardı ve
böylece acar muhabir sıfatını layıkıyla kazanmıştım. Bu tabir ise benim çok hoşuma
gidiyordu.
İnsanın tanınması güzel bir duyguydu.
Önceleri Pazar yerlerinde bana “termos”
diyorlardı sonra çaycı demeye başlamışlardı. Son olarak da Pazar yerlerinde foto
ve fotoğrafçı, kahvelerde ise tostçu diyorlardı. Bunların hepsi hoşuma gidiyordu.
Neden mi önemli olan insanın namusuyla
iş yapmasıydı çünkü. İster çaycı desinler
ister pazarcı isterse fotoğrafçı desinler
önemli olan insanın kendi benliğini unutmamasıydı.
Önceki yazılarımın birinde bir dilenciden
bahsetmiştim, bunun üzerine bir okuyucumdan bana bir mail gelmişti. O maili
aynen aktarmak istiyorum ve yorumu size
bırakıyorum.
Zeki Bey… Sizin yazınız bana bir arkadaşımdan geldi. Ve çok duygulandım.
Geçenlerde yorum yazmak istedim ama
yorum yerini bulamamıştım, şimdi yorum
yerini eklemişsiniz bir yorum yazmak istiyorum. Yazınızı çok beğendim ve yazınızın sonunu merakla bekliyorum. Şunu
unutmayın ki insanın mesleği varsa onun
için bu bir mirastır, mesleği olmayana ne
söylenebilir ki. Siz önce Pazar yerlerinde
termosla çay satarak ve fotoğraf çekerek
başlamışsınız bu mesleğe, bu da bir sanattır ve meslektir. Ben size şimdi ister hikâye
deyin ister roman deyin isterse atasözü
deyin bir yazı yazacağım. Zamanın birinde
çok zengin bir adam vardır, bir de erkek
çocuğu vardır. Ve oğluna ‘Senin evlenme
çağın geldi seni evlendirmeye karar verdik oğlum’ der. Gönlünde biri var mı diye
sorar babası oğluna. Oğlu bunun üzerine
diğer mahalleden bir sevdiğim var, onu
istiyorum ve çok seviyorum der ve babası
hanımını ve oğlunu alarak oğlunun istediği
kızın evinin yolunu tutarlar. Kapılarını çalarak hayırlı bir iş için geldiklerini söylerler.
Zengin baba evin içine girdiği zaman evin
dağınık olduğunu görür, evin sahibine ne iş

yapıyorsunuz diye sorar, adam “dilenirim”
der. Zengin adam oğluna dönerek, “Oğlum sen nasıl bir adamsın, biz dilencinin
kızını mı alacağız” der ve evden çıkar. Evinin yolunu tutar oğluna bu işin olmayacağını söyler. Oğlunun bu kızda ısrar etmesi
üzerine baba tekrar kızın evininin yolunu
tutar. Dilenci adam “benim bir şartım var”
der, zengin adam bağırarak “dilencinin ne
şartı olacak?” diye sorar. Adam şehrin en
işlek caddelerinden bir tanesinde damat
adayının sabah sekizden akşam beşe
kadar dilenmesini isteyince zengin adam
yine evi terk eder. Ama oğlu bu kızda hala
ısrarcıdır. Bunun üzerine kız istemeye yine
dilencinin evine giderler. Dilenci damadı
olacak kişiye “ben senden bir saatlik dilenme değil, sabah sekizden akşam beşe
kadar dilencilik yapmanı istiyorum” der ve
genç kabul eder. Sabah Sekiz’den akşam
Beş’e kadar dilenir. Oldukça para kazanır.
Zengin adam düğün zamanı geldiğin de
dilenci adama sorar, “sen benim oğlumu
neden dilendirdin?” Dilenci adam, zengin dünürüne dönerek “senin zenginliğin
para etmez, yarın ne olacağın belli olmaz,
parayı sen kazanmışsın oğluna bir meslek
bulamamışsın. Yarın bir gün senin paran
bittiğinde ne olacak hiç düşündün mü ha”
diyerek sözlerini sürdürür, “şimdi senin
oğlunun bir mesleği var ve iş sahibi oldu.
İşi bile olmazsa şimdi bir mesleği oldu,
işsiz kalırsa parası olmazsa kızıma dilenerek para getirmesini öğrendi.” Bunu duyan zengin adamın gözleri dolar ve artık
hayatın ne kadar zor olduğunu anlar.
Şimdi çaycı bile olamayan insanlar var.
Hayatta beni hor görerek bu adam çaycı,
pazarcı ve fotoğrafçı gazetecilik yapıyor
diyenler var. Ama Allah’a şükürler olsun ki
işimi alın teri ile yapıyorum.
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Sema KAVAK

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

PAYLAŞ-MA
“O her bulduğun duvar ya da kapıya sırtını dayayıp poz vermek için harcadığın zamanı çocuğuna, eşine, sevgiline, işine, dostlarına ve
en önemlisi sorunlarına ayırmış olsaydın emin
ol ortada şikayet konun kalmazdı.”
Herkes bir sosyal medya fenomeni
olma yolunda ilerliyor. Bu durum aslında içsel yalnızlığın bir yansıması
mı yoksa o yaparsa ben de yaparım
duygusunun devreye girdiği içsel bir
ego savaşı mı olduğu tartışıla dururken bir de günümüzde yeni para kazanma aracı olarak karşımızda.
Ünlü olan kişilerin bile özel hayatlarının deşifre olması şahsen beni çok
rahatsız eden bir durumdu. Kişiyi
ünlü yapan; sesi, görseli, yazdıkları,
çizdikleri, sanatsal yeteneği her ne
ise o alanda yapmış olduğu çalışmalarla karşımızda olmasından yanaydım.
Ancak bırakın ünlü olanların her
anından haberdar olmamızı, herkesin hayatından haberdar olmaya
başladık. İşte sorun da burada başlıyor aslında…
Kişi kendi iradesiyle yaşamını deşifre etmek isteyebilir. Bunun üstünden para kazanmaya da başlayabilir. Bu bir seçimdir. Bir yere kadar
eleştirebilir bir yerden sonra bizlere
susmak düşer. Ancak kendi iradesini devreye sokamayan çocuğunu,
çocuğunun mahremini neden paylaşırsın, kendi popülistliğine neden
alet ederisin… sana bunu yaptırtan
duygunu kontrol etmelisin çünkü bu
hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğun.

nin olamadığı bir hayata özenerek,
ilişkisine hayatına kıstaslar getiriyor.
Sonu gelmeyen istekler silsilesinde
ile özel hayatında mutsuzluklar ve
sorunlar başlıyor. Özetle birebir ilişki kurmaktansa, iletişime geçmektense birbirinin hayatını sanal bir ortamdan izlemeyi tercih eden yalnız
insan grupları haline geliyoruz ki bu
yalnızlığımızı da takipçi sayılarımızla
bertaraf ediyoruz.
Peki ne zamana kadar? En son dur
noktası senin için ne olacak? Her
zaman söylediğim gibi özümüze
dönmekten yanayım. Sosyal medyayı, interneti ve gelişmeleri takip
etmeyelim demiyorum. Ancak kendi
adınıza bir kullanma ayarı yapıp belki fabrika ayarlarına dönmemiz en
doğru tercihtir. Bunu çocuklarımız
için yapmamız gerektiğine inanıyorum çünkü artık onlar için youtuber
olmak, sosyal medya fenomeni olmak kolay elde edilebilir bir meslek
görülmeye başladı.
Bu işlerin özüne baktığınızda ise
gördüğünüz şey zamanında bizler
için çok zor olan bazı şeyleri yapmaktan, yapabilmekten geçiyor.
Teşhir etmek, hakaret etmek, küfür
etmek, iftira atmak,…

Sonuç olarak, çocuklarımıza doğru rol model olduğunuza inanıyorsanız ve yapmak istediğiniz şeyin gerçekten tam da bu olduğuna inanıyorsanız, inandığınız şeyi yapmaya devam edin… Ama değil diyorsaAyrıca özel hayatın gizliliği, mahre- nız, harekete geçin...
miyeti, gizemi yok oluyor. Bir başkasının sahip olduğu ama kendisi-
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AMATEM ‘İN ÇARESİZLİĞİ
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N.Yıldız Erdal
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Esra Kahveci

Endüstri Mühendisi

KUBBE ŞEKLI DE
‘‘MUSH-ROOM’’
EVLER BÜYÜK ILGI
GÖRÜYOR
Nevka Composite House tarafından üretilen kubbe şeklindeki fanatik evler büyük ilgi görüyor.
‘Mush-Room’ adı altında hazırlanan evler dayanıklılığı, depolanabilir olması, montajı kolaylığı, uygun
fiyatı ile büyük dikkat çekiyor. Ekolojik olarak geri
dönüşümlü malzemeler içeren Mush-Room evleri
isteğe göre her türlü renkte yapılabiliyor.
Kubbe şeklinde olan evler; paslanmıyor ve yağmur
geçirmiyor. Çetin kış koşullarına ve yaz sıcaklarına dayanıklı olan kubbe evler, ayrıca hafif, kurulum
kolaylığına sahip. Mush-Room Evleri; evsizler için
geçici evler, afetzedeler için acil sığınaklar, askeri
uygulamalar, kamplar, kaplıcalar, stüdyolar, atölyeler, geçici yerleşim yerleri, depolama yerleri, inşaat
kulübeleri, kamplar, afet merkezleri, turistler için
kiralık evler gibi çok amaçlı kullanılabilir.
Mush-Room Evleri bir binanın sağlamlığıyla bir
çadırın esnekliğinin birleşme örneğidir. Her bir
Mush-Room Evinin bir kapısı vardır ve maksimum
beş pencere yerleştirilebilir. Her renk çeşidi mevcuttur. Bakımı ise su ve sabunla yıkanacak kadar
basittir. Mush-Room Evleri tüm iklim koşullarında
enerji tasarrufu da sağlamaktadır.
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Yunus Derebağ
İş Adamı

SANAYIDE BIRLIK
BERABERLIK ŞART!
Merhaba sevgili okurlarımız
Geçen seferki bölümümüzde referandum sonrası Ramazan
ve bundan sonra ki piyasalarla alakalı görüşlerimizi beyan
etmiştik. Şimdi tekrar değerlendirme yapacak olursak sanayi
ilkesinin ne kadar önemli olduğunu Amerika’nın son yaptığı
hamlede görmüş olduk. Silah sanayisinde büyük gelişmişlik
gösteren Amerika’nın yaptığı silah satışı sanayinin ne kadar
önemli olduğu bir kez daha ortaya koyldu. Bizim de sanayide
birlik ve beraberlik içerisinde işimize odaklanmamız lazım.
Ülkemizde son bir yılda yaşanan olayları analiz edersek Türkiye’ye yönelik bir istikrarsızlaştırma hamlesini görüyoruz. Ama
dış baskılara rağmen özellikle sanayimiz iyi gidiyor. Sanayicilerimizin şuan da birlik beraberlik içerisinde olup tamamen
işlerine odaklanması, üretim kapasitesini arttırması gerekiyor.
Konya’ya baktığımız zaman ise sanayimizin son yıllarda hızlı
bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Artık bu saatten sonra markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarına başlaması lazım.
Ama şuna değinmek istiyorum. Sanayicimizin bir taraftan algı
çalışması yapılırken, bir taraftan kurumsallaşma ve marka çalışması yapabilmesi için ciddi gelire ve devlet desteğine ihtiyaçları var. Devletimiz çeşitli noktada yardımcı oluyor.
Konya’da fabrika arsa fiyatlarında ciddi bir artış var. Dolayısıyla bazı sanayicilerimiz ihtiyaç değilse bile belki kârından fazla
arsa yatırımlarından daha çok para kazandığı için üretimi arttırma yerine arsa yatırımlarına, emlak yatırımlarına kaymaya
başladı. Bence bunun önünü kesmemiz lazım ve gerçekten
sanayici olup da üretimini ar-ge’sini geliştirmek ve üretimini
arttırmak isteyene yardımcı olmamız gerekir.
Konya’mızın çok çeşitli alanlarında şehir dışlarına doğru baktığımız zaman arazileri var. Buraları hızlı bir şekilde açıp 5’inci
organize sanayiyi bekleyen çok sayıda sanayicilerimiz var.
Ama bir türlü 5. Organizemiz maalesef açılamadı. Bunun hızlı
bir şekilde açılıp hem organize içerisinde ki rantı aza indirip
hem de fabrika ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmamız lazım.
Bir insan fabrikayı niçin yapar. Daha çok gelişmek için, daha
çok üretim yapmak için. Yani bu ne demektir. Ülkemize daha
çok ekonomi kazandırmak ve istihdam sağlamaktır. Onun için
5’inci organize bir an önce hızlı bir şekilde Konya sanayimizin
daha olgunlaşabilmesi için hızlı bir şekilde yapılması gerekir.
İkinci olarak da Konya’mızda sanayi için ulaşıma dikkat çekmek istiyorum. Konya’nın Türkiye’nin ortasında olması ve limanlara uzak olması büyük bir etken. Tabi dünya ticaretinin
çoğunun da İstanbul’da bitmesi yine ilimizi etkiliyor. Bu kadar
sanayi arasında lokasyonu hızlandırabilmek için ve iş adamlarımızı daha hızlı götürebilmek için hava yollarımızın biraz daha
açılması gerekiyor. Türk Hava Yolları’na buradan seslenmek
istiyorum. Uçak seferlerinin arttırılması lazım. Bu arada hava
kargoculuğu ise neredeyse hiç yok. Hava kargoculuğunu da
hızlandırmamız lazım. Konya ekonomisinin büyümesini istiyorsak bunları yapmamız lazım. Artı olarak tren yollarıyla alakalı çalışma var. Ama bunu biraz daha kapsamlı alanda olmalı.
Yani Konya’dan bir tren çıkıp da Orta Doğu’ya kadar giden
bir tren hattı çalışması yapılması lazım. Yani örnek vermek is-

tersek bir Rusya, Kazakistan tarafına blok ülkelerine gidecek
tren yollarının açılması gerekiyor. Bunlar gerçekleştiği zaman
Türkiye’nin kurumsallaşması ve ar-ge çalışmalarının geliştirilmesi kaçınılmaz olacaktır.
Bence hava kargoculuk ve tren kargoculuğuna biraz daha
önem verip maliyeti biraz daha ucuza düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben ülkemizle alakalı kötü bir senaryo
beklemiyorum. Kötü senaryo üretenlere de engel olmamız
gerekiyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde kendi içimize
yeteriz. Üretimimize çalışmamıza devam etmemiz lazım ve
rant ekonomisinden uzak durmamız lazım. Çünkü bu rant
ekonomisi bizim sanayicimizin önünü kesecektir. Buda uzun
vade de bizlere ciddi zarar verecektir. Bugüne baktığımızda
savunma sanayimizin hızlıca gelişmesi gerekiyor. Artık bizim
dışarıya savunma sanayi ile alakalı satışlar yapmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra otomotiv sektörünün hızlıca gelişmesi
gerekiyor. Otomobil fabrikasının bence Konya’da yapılması
gerekiyor. Bunun da altyapısı Konya’da var.
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Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU

D VITAMINININ
NORMALI FAYDALI,
FAZLASI ZARARLIDIR !

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

D vitamini, hormon benzeri fonksiyonları olan bir grup
steroldur. Yağda eriyen vitaminler arasında bulunmaktadır. D vitamininin en önemli etkisi kalsiyum dengesi
ve kemik sağlığı üzerinedir. Kişide vitamin D düzeyinin
normal, eksik veya fazla olduğunu anlamak için 25(OH)
D düzeyine bakılmalıdır. D vitamininin yarı ömrü 2-3 haftadır.
Halsizlik, yorgunluk, mutsuzluk, depresyon eğilimi, vücutta kramp hissi, kas ağrıları, terleme, kemik rahatsızlıkları, kemiklerde ağrı, özellikle kadınlarda bel ağrısı ve
fiziksel fonksiyonlarda azalma D vitamini eksikliği belirtileridir. Yetersiz beslenme, yeterince güneş ışığı alamama, D vitamini emilimini engelleyen hastalıklar, koyu
renkli bireyler, ilaçlar (epilepsi ilaçları, glukokortikoidler,
aıds tedavisi, antifungal, kolestiramin….vb.) Obezite, karaciğer ve böbrek hastalıkları, bazı kalıtsal hastalıklar,
sedanter yaşam ise D vitamini eksikliğinin önemli nedenleridir.
0-24 Ay arası çocuklar, adolesanlar, doğurganlık çağındaki kadınlar, gebe ve emzikli kadınlar, 65 yaş üzeri
yaşlılar D vitamini eksikliği için riskli guruplar ve bireyler
arasına girmektedir. Depresyon, şizofreni, kardiyovasküler hastalıklar, diyabetes mellitus (şeker hastalığı) ve kolon kanseri ise vitamin D eksikliğinde artan hastalıklardır.
Son 20 yılda dikkatler anne ve bebeğin biyolojik birliği
temelinde D vitamini eksikliğinin anne ve bebeğin ortak Gerekli durumlarda serum Ca, sebir sorunu olduğuna yoğunlaşmış ve bu çerçevede peri- rum 25-OHD ve spot idrarda kalnatal D vitamini eksikliği tanımlaması önem kazanmıştır. siyum düzeyi bakılması için sevk
edilmelidir. Ayrıca D vitamininin
Bir yaşından küçük bebeklerin günde 3 damla, doğum yüksek dozda toksik olduğu unutulöncesi dönemde gebelere ve doğumdan sonraki
mamalıdır.
dönemde annelere uygulanacak D vitamini dozu ise
günlük tek doz olarak alınmak üzere9 damla olmalıdır.
D vitamini az sayıda besinde buGebeye uygulanacak D vitamini desteği, gebeliğin 12.
lunduğu için beslenme ile temini
haftasından itibaren başlanmalı, gebelik süresince anancak %20 ile olup, bu yiyecekneye destek sağlanmalı, doğum sonrası 6 ay sürdürüllerde yağ oranı yüksek olduğu için
melidir. 1-70 yaş arasında 600 IU/gün, 70 yaş üzerindeki
kişilerin ise 800 IU/gün D vitamini alması
sağlanmalıdır.

hiperkolesterolomi (Balık yağı, ton
balığı, somon, yumurta, süt, soya
vb.) meydana gelebilir. D vitamininin
en iyi kaynağının güneş ışığı olduğu
her gün en az 15-30 dk güneş ışığından yararlanılması önemlidir.

D Vitamini desteği başlanan yetişkin ve annede; hiperkalsemi
bulguları hakkında (iştahsızlık,
bulantı, kabızlık, poliüri, polidipsi
vb.) bilgilendirilmeli, izlenmeli ve
değerlendirilmelidir.
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Beyhan Palancı

TATİLİ NASIL
DEĞERLENDİRMELİ?
Aslında bu tabirin ders çalışmaktan
kaçan öğrenciler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Disiplinli öğrencilerse bu uzun dönemi verimli bir
şekilde kullanarak geçirmektedir.
Beyin tembelliğine düşmek istemeyen öğrenciler iyi bir ders çalışma
programıyla bu dönemi değerlendirmektedir.
Öğrencilerin sesini duyar gibiyim.
Biz ne zaman dinleneceğiz? Elbette
yaz tatili öğrencilerin dinlenme zamanıdır. Aslında sevgili öğrenciler
sizleri yoran ders çalışmak değil,
zamanı iyi kullanamamaktır. Uygun
ders programı hazırlayarak zamanınızı iyi değerlendirebilirsiniz.
Ders çalışma programının kişiye özel
olduğunu unutmayın.
Her çalışma oturumu 20 ila 40 dk
arası olmalıdır. Daha sonra da 5-10
dk ara verilmelidir.
Şu da unutulmamalıdır ki, bazı öğrenciler sabah saatlerinde bazı öğrenciler de gece geç saatlerde ders
çalışmayı sevmektedir. Plan yaparken bunu da dikkate almak gerekir.
Plan yaparken sabah saatlerinin öğrenmek için en uygun saat olduğunu
aklınızdan çıkarmayın.
Tabi tüm tatil ders çalışarak geçmeyecek. Senenin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin dinlenmesi
gerekir. Bunlara da vakit ayrılmalıdır.
Program yaparken zevk alacağınız
aktiviteleri mutlaka ekleyin.
Aktiviteleri yaparken de ölçüyü kaçırmayın ve sağlığınıza da dikkat
edin.
Tatilde ders çalışmanın yanında kitap okumak da gerekmektedir. Çünkü sınav analizlerine baktığımızda
Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ortalamasının yıldan yıla düştüğünü görmekteyiz.

Örneğin bu yıl Edebiyat dersinin Türkiye ortalaması 21’dir. İşte bu yüzden öğrencilerimiz tatil süresince
bol bol kitap okumalıdır. Okuduğunu anlamayan bir öğrencinin diğer
derslerde de başarılı olması beklenemez. Bu yıl YGS matematik sorularına baktığımızda da öğrencilerin
özellikle soruları anlayamadıklarını
görüyoruz. Soru kökü benden ne istiyor? Öğrencilerimizin öncelikli olarak anlamaları gereken kısım. Sorunun bizden ne istediğini anlamazsak
soruyu çözmemiz mümkün değildir.
Okumak....Okumak....Okumak....
Öğrencilerin sevmediği bir aktivite
ama sınavlarda onları kurtaracak bir
aktivite. Maalesef öğrenciler bunun
farkında bile değiller.
Yazın günün belli bir kısmı da okumaya ayrılmalıdır Okumayı sevmek
için sevdiğiniz konuları okumaktan
başlayabilirsiniz.
Öncelikle okunacak kitabın kişiye
heyecan vermesi gerekir. Karanlık
ve iç karartıcı konuların olduğu kitapları tercih etmemenizi öneririm.
Çünkü bu tür kitaplar okuyucuları
ümitsizliğe düşürmektedir. Dili kolay
anlaşılan kitaplar da dikkat etmeniz
gereken diğer bir nokta.
Kitaplar dilin kullanımını geliştirir,
hayatla ilgili problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Okuyarak olayların
gelişimini takip etme yetisi kazanan
kişinin kendine olan güveni de artar.
Kitapların kazandırdığı zihin gücü ile
öğrenme daha da kolaylaşır. Çünkü
kitap okuma esnasında beyin aktif olarak çalışır. Okumanın sonucu
olarak okuyucu da dikkat, anlama
ve gördüklerini fark etme kabiliyeti
güçlenir.

Görüyorsunuz ki kitap okumak ne
kadar da önemli. Başarının sırrı okumaktır. Düşünce ufkunuzu geliştirip,
geniş bir görüş açısına sahip olmak
istiyorsanız düzenli olarak okumalısınız. Zengin kelime dağarcığı da
kişiye sosyal bir karakter kazandırmaktadır.
Böylelikle düşünce kapasiteniz ve
kültür düzeyiniz artar. Sevgili gençler, iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum.
Saygılarımla

Çalışma programı hazırlarken unutulmaması gerekenlerden biri de
günde 20 soru paragraf çözümü.
Yaparım ne var ki dediğiniz paragraf
soruları ne yazık ki sınavlarda en çok
hata yapılan kısım.
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Elif Şenyüz Dolapoğlu

ÇOCUKLARDA FIZIKSEL
GELIŞIMINDE OYUNCAĞIN ÖNEMI

Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu Müdürü

Fiziksel gelişimi destekleyici etkinliklerde kullanılan
materyallerin ya da alanın taşıması gereken özellikler

Oyun çocuğun en keyifli
uğraşıyken, oyun etkinliklerinde
kullanılan araç gereçler de
onların en önemli iş aletleridir.
Çocuğun oyun için gerekli aracı
olsun ya da olmasın çocuk
mutlaka yaratıcılığını kullanarak
bir şeyler yaratır; ancak çocuğun
oyununun desteklenmesi için,
biz eğitimcilerin ve ebeveynlerin
onlara bazı oyun malzemelerini
hazırlamamız gerekir.
Fiziksel gelişimi destekleyici etkinliklerin çocuğa en üst düzeyde yarar sağlayabilmesi için etkinlik için gerekli olan
araç gereçleri ve aynı zamanda alanı
bilinçli olarak hazırlamak gerekir. Ortamın güvenilir olması oldukça önemlidir.
Fiziksel açıdan çocuklara güvence sağlanabileceği gibi kendilerine güvenmelerine ve sorumluluk duyguları kazanmalarına yardımcı olur ve çocuğun
kendisini daha bağımsız hissetmesini
sağlar.
Bahçede bulunan materyaller, aynı
zamanda hareket kolaylığı sağlayacak

şekilde düzenlenmelidir. Her yaş grubu çocuğa ayrı ayrı hizmet edebilecek
özelliklere sahip olmalıdır. Materyaller
sık sık kontrol edilmeli, hava koşulları
düşünüldüğünde açık havadaki materyallerin yıpranmaları söz konusudur.
Materyaller, çocukların alanı bağımsız,
rahat bir şekilde kullanmalarına olanak
sağlamalıdır. Materyallerin hem nitelik
hem nicelik açısından çocuğun gereksinimini karşılaması gerekmektedir.
Açık havada çocuklar sabit ya da taşınabilir materyallerle oynayabileceği gibi sanat çalışması, jimnastik
gibi faaliyetler de yürütebilir. Açık

havada park ya da bahçedeki materyaller düzenlenirken çocukların
gelişimsel düzeyleri, ilgileri ve gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bu materyallerin taşıması gerekli
olan özelliklerine önem verilmelidir.
Fiziksel gelişimi destekleyici etkinlikler çocuğun motor gelişimi için eğlenceden ziyade en büyük gereksinimdir.
Çocuk etkinlik süresince birçok şey
öğrenir. Böylece çocuk kendi yeteneklerine ilişkin olumlu özgüven geliştirir.
Eğitimci çocukların her birini çok iyi
tanımalı, gelişim özelliklerini bilmelidir.
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Nurettin Bay
KONTV Genel Yayın Yönetmeni

İSRAİL’İN BÜYÜK OYUNU
İslam topraklarının tamamında devam eden savaşlar İsrail’e boş meydan bıraktı. Şimdi artık atını istediği
gibi oynatıyor.
Zaten tüm İslam beldelerindeki
uyuşmazlıklar, ihtilaflar, iç savaşlar
da İsrail’in eseri. Arz-ı Mevud’a giden
yolda her türlü insanlık dışı eylemi
meşru gören bir anlayışın yarım asırdan buyana ördüğü ağlara tüm İslam
âlemi takılmış görünüyor.
Büyük planın ilk ateşini 1991’de
Irak’ta yaktılar. Uyduruk gerekçelerle Irak’ı, ABD ve koalisyon güçlerine vurdurarak önce doğu sınırlarını
güvence altına aldılar. Sonra Arap
Baharı safsatasıyla Kuzey Afrika ülkelerini etkisizleştirdiler. Mısır’da iş
istedikleri gibi gitmeyip Müslüman
Kardeşler iktidara gelince onu da
darbeyle bertaraf ettiler. Böylece
batı sınırlarının güvenliğini de sağlamış oldular. Artık başta Mısır olmak
üzere Afrika’dan İsrail’e gelecek bir
tehdit yok.
Ardından Kuzey’e yöneldiler. İlk hedef Suriye idi. Kısa sürede etkisiz
hale getirmek istedikleri Suriye’de
Rusya faktörü ortaya çıkınca tıkır tıkır
işleyen planlarında beklenmedik bir
gecikme oldu. Suriye ile birlikte Türkiye’yi de dize getireceklerdi.
Fakat Türkiye oyunu zamanında çözüp direnince Recep Tayyip Erdoğan’ı bertaraf etmeleri gerekiyordu.
Onun için de her türlü yolu denediler.
Ama her defasında karşılarında Türk
Milletinin engin ferasetini ve dik duruşunu buldular. Onun içindir ki, 15
Temmuz, sadece FETÖ’nün mağlubiyeti değil, aynı zamanda bu topraklar üzerinde emeli olan tüm güçlerin
yenilgisidir. Azdırdıkları PKK ve onun
uzantısı PYD’de Türkiye’yi oyalamaya dönük bir oyun.

DEAŞ’ın birkaç ay içerisinde elini soğuk sudan sıcak suya değdirmeden
sahip olduğu topraklar Arz-ı Mevud
toprakları. Kâfirlerle cihat etmek
için kurulduğu söylenen DEAŞ her
nedense bu cihadı Müslümanlara
karşı yapıyor. DEAŞ şu anda İsrail’in
sınır komşusu. Ama her nedense DEAŞ’tan İsrail’e bırakın bir füze veya
mermi, bir taş bile atılmıyor. Ancak
onun da zamanı gelecek.
Şimdi uyduruk gerekçelerle Mescid-i
Aksa’da kargaşa çıkarıyorlar. Büyük
ihtimalle, sonra çok mahir oldukları
bir film senaryosuyla sanal bir saldırı
gerçekleştirecekler. DEAŞ bize saldırdı diyerek de DEAŞ’a savaş başlatacaklar. DEAŞ’tan İslam topraklarını
bir İsrail askerinin tırnağı dahi kanamadan alıp, büyük Yahudi devletini
kuracaklar. Büyük hesap bu.
Şimdi dağınık ve birbiriyle savaşan
Müslüman toplumların direncini ölçüyorlar. Bakıyorlar Mescid-i Aksa’daki
hadiseyi kim nasıl değerlendirecek.
İslam devletlerini birbirleriyle savaşmaktan mecali kalmamış gördüklerinde ise çökecekler Arz-ı Mevcud
olarak gördükleri o gözelim İslam
beldelerine. Dünya’ya karşı gerekçeleri de hazır. “Güvenliğimiz için buraları kontrol altında tutuyoruz” diyecekler. Tıpkı yıllardır Golan Tepelerini
aynı gerekçeyle işgal ettikleri gibi.

Tıpkı aynı gerekçeyle Filistin topraklarını işgal ettikleri gibi. Böylece yüz
yıllık hedeflerine ulaşmış olacaklar.
Uyanmamız lazım. İslam topluluklarının kendi aralarındaki iç savaşları
bir an önce bitirerek, topumuzun yok
edileceği bu senaryoyu bir an önce
boşa çıkarması gerekiyor. Gün birlik
günü. Bugün Mescid-i Aksa için bir
şeyler yapmazsak, yarın Konya, İstanbul, Edirne elimizden gidebilir.

Aslında oyun basitti. Batıda her daim
kendilerine destek veren kuklalarına
DEAŞ’i kurdurarak sahip olmak istedikleri Arz-ı Mevud topraklarını önce
İslam Devleti safsatasıyla ipi kendilerinin elinde olan terör örgütünün
eline geçirdiler. Şuraya dikkat edin!
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KONYA OPEL YILDIZ SERVİSİ’NİN KURUCUSU

MEHMET KAPLAN’IN SANATINDA 50.YILI
Mehmet Kaplan’la Opel Yıldız servisindeki yazıhanesinde küçük
bir söyleşi gerçekleştirdik. Servisi Konyalılar için “kalite” ve “güven”i temsil eden Mehmet Kaplan bizi güler yüzle karşıladı. Başarı hikâyesini anlatırken gözlerinde ilk günkü heyecan vardı.
1958 yılında, henüz 15 yaşında iken çıraklığa başladığını anlatan
Kaplan, 1965 senesine kadar çıraklık, kalfalık dönemi devam ettiğini, 1965 yılında asker olarak Balıkesir’e gittiğini ve yirmi dört ay
askerlik yaptıktan sonra Konya’ya döndüğünü söyledi.
Eski Sanayi’de sanatını icra etmek için 50 m2 bir dükkân tuttuklarını belirten Kaplan, ‘’Kararlı ve disiplinli yaptık işimizi, Cenab -ı
Hak bol iş verdi ve bu şekilde devam ettik. 1968’in ekim ayında
Opel arabalarının elektrik malzemeleri işine başladım. Sanatta bu
yıl 50. yılım. 1973’den sonra sanatı bırakıp tamamen yedek parçaya döndüm. 1998, 1999 yılına kadar parça işine devam ettik. 1999
yılında haliyle yerimiz dar geldi . Karatay Sanayi’nde 1200 m2’lik
dükkan denk geldi burayı aldık ve bu günlere geldik Allah’a şükür
. İki oğlum var, onlar da sanata devam ediyorlar. Ben de başlarına
gelip gidiyorum , banka işlerini ve resmi işleri takip ediyorum. Bu
arada dükkanda eş dostla görüşmeler yapıyorum . 50 yılın hatrı
var tabi; ahbaplar dostlar geliyor, onlarla görüşüyoruz.” dedi.
Kaplan sorularımı ise şöyle cevaplandırdı:
Sizin zamanınızdaki çıraklarla, şimdiki çırakların arasında fark
var mı ?
MEHMET KAPLAN : Olmaz mı hem de çok fazla var. En basitinden o zaman çalışan bir kişi usta dükkanda olduğu veya yakın bir
yerde olduğu zaman ne kapının önüne çıkabilir ne kapıda dikilip
bakabilirdi. İçerde meşguliyetiyle ilgilenirdi. O günkü ustalarda
dayak bol, levye ile çırak döven ustalar gördüm yani. Demir levye
ile... Tasvip edersiniz etmezsiniz o başka mesele.
Bizim zamanımızda kalfa çırak olayı vardı Bir baba çocuğunu getirdiği zaman “ Eti senin kemiği benim“ derdi . Şimdi tamamen bu
işler bitti ve maddiyata döndü. Haliyle kaliteli adam zor yetişiyor.
Ayrıca O günlerde bakkalda ekmek, peynir, zeytin, tahin, helva
alırdık bunlarla karnımızı doyururduk. Ama şimdi bunları beğenmeyen çocuklar var. Etli ekmeği, böreği beğenmeyen çocuklar
var . Azgınlık var bu çocuklarda.

Sizi hiç çıraklık döneminizde demir levye ile dövdüler mi ?
MEHMET KAPLAN : Hayır, bizimki hafif sanattı. Bu işin ağır kısmında çalışanların çok sıkıntı çektiklerini biliyorum.
Sizin zamanınızda ki ustalarla günümüzdeki ustaları arasındaki
farklar nelerdir?
MEHMET KAPLAN : Bizim zamanımızda ustalar az ve özdü, disiplin vardı. 15 – 20 yaşındaki kişiler kapının önünde sigara içemezdi,
ustasından çekinirdi. Ama şimdi ufak çocuklar ellerinde sigarayla
dükkana girip geliyor böyle olunca büyük küçük belli değil.
İş kurarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız ?
MEHMET KAPLAN : O zaman para çok kıymetliydi. Büyük yerler
açmak zordu. Çok pahalıydı tornası olsun takımlar olsun .. Ama
şimdi her şey kolay, takımların ucuzu var pahalısı var. İmkanlar
genişledi, devlet imkanları da var artık. Bunları da unutmamak
lazım. İş kurmak isteyene devlet 200 – 300 bin lira para veriyor.
Mesela bizim yaşımızda olup da hala el yanında çalışanlar var…
Şu an yetmiş üç yaşında olan
Mehmet Kaplan, Konya Opel Yıldız servisinde gelenleri tatlı dil ve
hoş sohbetiyle karşılamaya devam
ediyor. Arabası Opel olanlar kadar
başka marka arabaları olanlar da
Mehmet Kaplan‘ın adına ve servisine duydukları güvenle kapısına geliyorlar. Hatta sadece onunla kahve
içip, sohbet etmeye gelenler de var.
Onun için her şey sadece ticaret değil, gerçek bir gönül insanı. Ayrıca
sporsever. Maçları yazıhanesindeki
televizyondan canlı izlemeyi çok
seviyor. İyi de bir futbol yorumcusu.
Daha nice yıllara Mehmet Usta...
Allah işini rast getirsin.
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Aysun Telli

www.babaminbahcesi.com
Kurucu Ortağı

YAZ AYLARI
Oldukça sıcak geçen şu aylarda
hem kendi sağlığımıza, hem de
çocuklarımızın sağlığına dikkat etmesi gerektiği günlerdeyiz. Hem
aşırı sıcaklara bağlı sıvı kaybı hem
de kalp, tansiyon vs gibi rahatsızlıkların artması bir parça daha
dikkatli olmamızı gerektiriyor. Bunun için de sağlıklı beslenmeden
tutun da, güneşe çok çıkmamak
gibi farklı konulara önem vermek
gerekli. Bizim gibi doğal yaşamın
nimetlerinden yararlanmış ve halen de yararlanmakta olanlar için
bu nispeten daha kolay olabiliyor
ama özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için oldukça zor.

Bizler www.babaminbahcesi.com fertleri olarak sağlıklı yaşamın farkındalığını arttırmak adına hem sosyal medya hem de günlük yaşamda
müşterilerimizle olan dialoglarımızda kendi faydalandığımız sağlıklı
yaşama yönelik tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu tabii ki kesin kurallara bağlı şeyler değil. Herkesin kendi vücut şartlarına göre belirlenecek ve tabii ki doktorunun önerceği doğrultuda oluşacak bir sağlıklı
yaşam dinamikleri olmalı.
www.babaminbahcesi.com olarak yaz ayları için kendi adımıza önerebileceklerim olabildiğince doğal şartlarda üretilmiş meyve ve sebzeleri tüketmeleri,şekerden ve undan uzak durmaları. Ve tabii ki klimalı
ortamlarda kendilerini korumaları.
Herkese sağlıkla geçirecekleri günler diliyorum
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SELÇUKLU TORUNLARI OSMANLI’NIN İZINDE

TARİHE YOLCUĞUN 2. ETAP TURLARI BAŞLADI
Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz
güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı
Beyliği’nin temellerini attığı ve bir dönem
Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul
Gazi’nin kabristanını da ziyaret ediyor.
Selçuklu Torunları Bilecik’te Şeyh Edebali’nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali’nin “Nereden geldiğini unutma ki;
nereye gideceğini unutmayasın” tavsiyesi
ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen
“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde”
projesi ikinci etap turları başladı.
Geçtiğimiz yıl lise 2. sınıf öğrencilerine
yönelik düzenlenen Çanakkale Gezisi ile
tüm Türkiye’de ses getiren Selçuklu Belediyesi bu yıl da Osmanlı’nın kurulduğu
topraklar olan Bilecik ve Söğüt’e düzenlediği kültür turları ile önemli bir organizasyona imza atıyor. İlk etapta 1400 vatandaşın yararlandığı “Selçuklu Torunları
Osmanlı’nın İzinde” projesinin ikinci etap
turları başladı.
Selçuklu Belediyesi’nin kültür projesi “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” ile Bilecik ve Söğüt’e yüksek hızlı tren ile günü
birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Her gün
40’ar kişilik ekipler sabah 06.50’de YHT
ile Konya Tren Garı’ndan Bilecik’e hareket
ediyor. Bilecik’te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turu daha sonra
Söğüt’te devam ediyor.

Kültür Ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti’ni de ziyaret
eden Selçuklu Torunları,
buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde
şahitlik ediyor. Projeye
katılan ziyaretçiler daha
sonra Yüksek Hızlı Tren
ile Konya’ya geri dönüyor.
Konya’dan günübirlik
Bilecik ve Söğüt’e giden
ziyaretçiler kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay’a teşekkür ettiler. Ziyaretçiler “Biz
hem Selçuklu hem Osmanlı torunlarıyız.
Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan
ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem
ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların
manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah
tüm geçmişlerimizden razı olsun” şeklinde konuştular.

“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde”
projesinin sadece bir gezi olmadığını, ecdadı anlamak ve anlatmak için iyi bir fırsat
olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “ Geçtiğimiz
Mart ayında başladığımız ve ilk etabında
1400 hemşehrimizin yararlandığı “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projemizin ikinci etabı başladı. Yoğun bir başvurunun olduğu projemizin ikinci etabında
1700 hemşehrimizi ecdad ile buluşturmayı planlıyoruz. Biz nerden geldiğimizi
unutmamalıyız, ecdadın kahramanlıklarını
anlamak ve gelecek nesile aktarmak için

önce Ecdadı tanımak gerekiyor. Şeyh Edebali’nin vasiyeti hepimizedir, Ertuğrul Gazi
ve Alplerinin yüreğindeki iman gücünü
anlamak gerekir. Bizansı titreten ecdadın
iman gücüdür. Biz bu yürekli kahramanların torunlarıyız” dedi.
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KONYA BILIM MERKEZI GELECEĞIN BILIM
İNSANLARINA KATKI SAĞLIYOR İPUÇLARI…
Konya Bilim Merkezi Geleceğin Bilim
İnsanlarına Katkı Sağlıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK
destekli ilk Bilim Merkezi, geleceğin
bilim insanı olma yolunda adım atan
öğrencilere yönelik yaz kampları düzenliyor. Türkiye’deki diğer bilim merkezlerinde çalışacak personellere
eğitim vererek ve bu konuda öncülük
yapan Konya Bilim Merkezi, öğrencilerin bilimsel deneyler yapmasına,
doğayı keşfetmesine, teknolojiyi tanımasına, bilimsel etkinliklerle iç içe,
verimli bir yaz tatili geçirmesine katkı
sağlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK
destekli ilk Bilim Merkezi, atölye ve
laboratuvar alanlarında öğrencilere
yönelik Yaz Kampı düzenliyor. Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, Türkiye’nin yüksek standartlı ilk Bilim Merkezi’nin; planetaryumu, gözlem kulesi, bilimsel sergileri, etkinlikleri ve toplantı salonları ile
Konya’nın yeni cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden olduğunu söyledi.
BİLİM MERKEZLERİNE PERSONEL YETİŞTİRİLECEK
Bilim Merkezi’ni açıldığı günden bu
yana 760 bin kişi tarafından ziyaret
edildiğini belirten Başkan Akyürek,
“Dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Konya Bilim Merkezimiz

28

örnek olmaya devam
ediyor. Geçtiğimiz ay
TÜBİTAK ile yaptığımız,
Türkiye’de bir ilk olan
protokol ile Konya Bilim
Merkezi, diğer bilim merkezlerinde çalışacak personellere sergi tasarım,
üretim, atölye ve laboratuvarların içerik geliştirme ve diğer konularda
eğitim verecek ve bu konuda da öncülük yapacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız
protokol çerçevesinde 81 ildeki fen
lisesi öğrenci ve öğretmenleri Konya
Bilim Merkezi’nde bilim ve teknoloji
ile buluşacak. Bu da ülkemizdeki birlik ve beraberliğe, kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı sağlayacak”
dedi. Konya Bilim Merkezi’nin yaz
aylarında da Konya’dan ve çevre illerden yoğun ziyaretçi aldığını, bunun
yanında ilk kez atölye ve laboratuvar
alanında yaz kampı düzenlediğini
kaydeden Başkan Akyürek, haftanın
belirli günlerinde Bilim Merkezi’nde
kampa alınan ilkokul, ortaokul ve fen
lisesi öğrencilerinin bilimsel etkinliklerle iç içe, verimli bir yaz tatili geçirdiğini dile getirdi.
ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNDE
BİLİMLE İÇ İÇE
Konya Bilim Merkezi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencileri için temel
bilim alanlarına yönelik disiplinlerarası atölyelerin yanı sıra; astronomi yaz
kampı, tasarım ve doğa etkinlikleri

yapılıyor. Öğrenciler, Enerji Kullanımı
ve Tüketimi, DNA’nın Gizemi, Nanobiz, Parfüm Yapımı / Esans Eldesi,
Doğada Neler Oluyor?, LEGO Mindstrom başlıklarında eğitime tabi tutulurken; Evrenimiz Sergi Galerisi ziyareti, Güneş Sistemi ve Takımyıldızlar
Atölyeleri, teleskop kurulumu, güneş
gözlemi ve ay yürüyüşü etkinliklerine
katılıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaz kampı 18 Ağustos’ta sona
erecek. Selçuklu, Karatay ve Meram
ilçelerindeki fen liselerinden öğrencilere yönelik düzenlenen ve geçtiğimiz
günlerde tamamlanan yaz kampında
ise; modern bilim uygulamalarının
aktarıldığı sunumlar ve atölyeler yer
aldı. Dört hafta süren programda
dersler, her hafta ayrı tema altında
işlenirken atölyeler de o haftanın temasına uygun seçildi. Öğrencilere
alanlarında uzman isimler tarafından
çeşitli konularda eğitimler de verildi.

Prof. Dr. Şansal GEDİK

GÖZLERİNİZ YAZA HAZIR MI?
İPUÇLARI…

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Uzmanı

Sevgili Okuyucularımız,
Yoğun tempoda geçen çalışma dönemi ve zorlu bir kış sonrasında artık
yaz geldi. Şimdi yorulan zihnimizi ve
vücudumuzu dinlendirme zamanı.
Peki ya gözlerimiz? Onların dinlenmeye hakkı yok mu? Yeni ve yoğun
bir çalışma dönemine onların da hazırlanmaya ihtiyaçları var. Peki sıcakların oldukça arttığı bu yaz aylarında
gözlerimizi nasıl yeni bir çalışma
dönemine hazırlayalım ve onları her
zaman için hazır tutalım? Neler yapalım, neler yapmayalım?
Öncelikle sağlıklı beslenmenin tüm
vücudu etkilediğinden belki de daha
fazla bir şekilde gözleri etkilediğini
unutmayalım. Özellikle ileri yaş gurubu hastalarda görülen sarı nokta
hastalığının önlenmesi için en önemli
faktörlerden biri taze sebze ve meyvenin tüketildiği, zeytinyağının sofralarımızdan eksik olmadığı ve proteinlerin beyaz et, özellikle balık tüketimi
ile sağlandığı Akdeniz mutfağı diyetinin uygulanması olacaktır. Pratik olarak 60 yaş üzerindeki kişilerin ve ailesinde sarı nokta hastalığı öyküsü olan
bireylerin, günde iki porsiyon meyve,
yaklaşık 200 gr. sebze ve haftada iki
kez mevsim balığı tüketmesi tavsiye
edilebilir.
Sigara sadece akciğerlerimizi değil
gözlerimizi de etkilemektedir. Sarı
nokta hastalığı yanı sıra gözyaşı kalitesinin bozulması ve göz kuruluğu
gibi sigaranın insan yaşam kalitesi
üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sadece sigara içmek değil, sigara
ve nargile içilen ortamlarda pasif içici
olmak da ciddi göz kuruluğu yapabilmektedir.

Malum havalar çok sıcak, güneş çok
etkili. Deri kanserlerinin görülme sıklığını arttıran güneş ışınlarının zararlı
etkilerinden sorumlu olan ultraviyole, katarakt, göz yüzeyi eti (kuş kanadı, pterijiyum), sarı nokta hastalığı
gibi hastalıkların oluşumundan da
sorumlu olabilir. Güneş gözlüğü ve
şapka kullanımı gözü ultraviyolenin
olumsuz etkilerinden koruyacaktır.
Yine özellikle yaz aylarında tatil yolculuklarında görülen artışlar trafik kazalarının artışıyla sonuçlanmaktadır.
Görüş kalitesinin artması için güneşli
havalarda polarize camlı güneş gözlükleri sürüş esnasında güvenli sürüş
sağlayabilecektir. Güzel ve kazasız bir
seyahat sonrasında özlediğimiz tatilimizi geçireceğimiz beldemize ulaştık. Sıcak havalarda serinlemek için
havuzdan çıkmıyoruz. Eğer kontakt
lens kullanıyorsak, mümkünse günlük
kullanımlık kontakt lens kullanmamız,
istenmeyen göz saydam tabaka (kor-

nea) enfeksiyonlarının önüne geçecektir. Havuz ve denizlerde enfekte
hastalardan bulaşabilecek konjonktivitlerden korunmak için deniz ve
havuz gözlüklerinin takılması uygun
olacaktır. Yine havlu ve makyaj malzemesi gibi ortak kullanılabilecek
malzemelerin paylaşılmaması mutlaka unutulmamalıdır.
Bir kış boyunca bilgisayar başında çalışanlarımız oldu. Artık bilgisayarlara,
küçük tablet ve telefonlara biraz ara
verme zamanı. Bilgisayar kullanımı
göz kuruluğu sebeplerindendir. Bilgisayar kullanırken monitörün göz
hizamızın yaklaşık on santim altında
olmasına, sık sık göz kırpmaya çalışmaya, her 50 dakikada bir mutlaka 10
dakika ara vermeye dikkat etmemiz
gerekmektedir.
Sevgili Dostlar,
Gerek sizler, gerekse zor günleri aşmaya çalışan ülkemiz tatili, sükûneti, dinginliği sonuna kadar hak etti.
Daha güzel bir gelecek için güç toplama zamanı. Bu vesile ile 20 Temmuz 1974 yılında ‘Ayşe Tatile Çıksın’
parolasıyla başlatılan ve zafere ulaşan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 43. yılını
kutlar, hepinize ailenizle ve sevdiklerinizle beraber güzel tatiller dilerim.
Sağlıcakla kalın...
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Mimar Atakan Kolas

TANIŞMACA
Herkese merhabalar ZEDLİFE
ailesine katılmama vesile olan
mütevazi ve kariyeri başarılar
ile dolu büyüğümüz dergimizin
ve ZEDHABER ajansının kurucusu ve yöneticisi olan sayın Zeki
Dursun beyefendiye teşekkürlerimi sunarım.
İLK OLAN BU YAZIMDA SİZLERE
mümkün olduğu kadar kendimi ve
üstümde emeği olan insanlardan
bahsetmek isterim.
1986 yılında Konya Meram’da doğdum. 2004 yılında Özel Diltaş Lisesinden mezun oldum.
2006 senesinde YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi içmimarlık bölümünde 5 yıllık eğitim
öğrenim hayatıma başladım.
2011-2012 eğitim yılında ise mezun
oldum.
Mezuniyetimin ardından Konyamızın önde gelen doktorlarından
SAYIN SEYİT KARACA beyefendinin
referansı ile ilk olarak OKKALAR İNŞAAT A.Ş de şantiye ve ofis stajımı
yaptım.
DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ SAYIN İBRAHİM OKKA VE şimdi ki MÜSİAD
BAŞKANIMIZ OLAN SAYIN ÖMER
FARUK OKKA’nın stajyerlik dönemimden sonra bana imkan tanımalarıyla İŞ KARİYERİME başlamış
oldum. Bana bu fırsatı sundukları
için saygılarımı ve teşekkürlerimi
sunarım.

de yapmış olduğumuz mesleğin
temellerini daha da sağlam atmama yardımcı olan MOPAŞ A.Ş nin
KONYA BAYİLİĞİNİ, MOPA MUTFAK
adına uzun yıllardır yapmış olduğu
başarılı işler ile yürüten SAYIN MU2014 Senesinde askeri görevimi ta- RAT ATALAY BAĞCI BEYEFENDİNİN
mamlayıp büyük ve kaliteli projele- sayesinde kendimi yetiştirmeye dere imza atan başarılı ve çok değerli vam ettim. Bu değerli büyüğümüze
büyüğümüz Sayın AZİZ ESKİCİ Be- çok teşekkür ederim
yefendinin kurmuş olduğu SANAT
YAPI A.Ş’ DE çalışma hayatıma de- 2017 yılının haziran ayında ALLAHIN
vam ettim.
İZNİ ile ATAKAN KOLAS İÇMİMARLIK
şirketimizi Konya meram yeni yolda
2015 senesinde EŞİM ve şimdi ki iş hizmete sunmuş olduk.
arkadaşım olan sayın HAMİYET KOLAS ile yuvamızı kurduk.
Şantiye ve mobilya sektörlerindeki
edindiğimiz tecrübelerimiz ile içmi2016 senesinde üstümde emeği marlığın inceliklerini buluşturduğuçok olan bana mesleki anlamda muz bu şirkette tasarım ve uygulahem vizyonu hem iş disiplinin hem mayı bir araya getirerek zihinlerde
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olanı gerçeğe dönüştürüyoruz. Tabi
bunun yanında bilim sanat ve teknoloji bilgilerini harmanlayarak
müşterilerimize özgün bir hizmet
sunmayı hedefliyoruz.
Sizlerle tanıştığım bu ilk yazımda
üstümde emeği olan bir çok büyüğümüze teşekkür etmeye çalıştım.
Fakat en büyük teşekkürü beni bu
yaşıma kadar getiren her anımda

yanımda olan matematik öğretmeni annem sayın SEMİHA KOLAS ve edebiyat
öğretmeni olan babam sayın HASİP CELİL KOLAS‘a çok teşekkür ederim.
Bir sonraki yazımda görüşmek
dileği ile…

Bekir Akıncı

İDARE, YOL İÇİN KAMULAŞTIRDIĞI PARSELİ SATABİLİR Mİ?

SAĞLIK OCAĞI İÇİN İDAREYE BEDELSİZ VERİLEN ARSA,
ÇOCUK PARKI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Kamulaştırma yetkisini haiz kamu idareleri, üstün kamu yararının varlığı durumunda özel hukuk kişilerinin taşınmazlarını
kamulaştırabilmektedir. Bu işlem, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile
güvence altına alınan mülkiyet hakkı dokunulmazlığının istisnasını teşkil etmektedir. Keza bazı durumlarda vatandaşlar da
taşınmazlarını, sağlık tesisi yapılması, ibadethane yapılması, yeşil alan yapılması,
yol yapılması gibi özel amaçlarla idareye
gönüllü olarak bedelsiz terk edebilmektedir. Gerek kamulaştırmalarda, gerekse
bu gibi bedelsiz terklerde, idarenin taşınmazın mülkiyetini kazanmasını sağlayan
özel amaca saygı duyması ve taşınmazı
bu amaç doğrultusunda kullanması gerekir. Örneğin, idarenin yol yapmak için
devraldığı bir parseli başka parsellerle
birleştirerek üçüncü kişilere satması hukuka aykırıdır. Eğer bedelsiz terk amacı
sağlanamayacaksa yahut taşınmazın kamulaştırılmasına sebebiyet veren kamu
yararı ortadan kalkmış ise artık taşınmazın eski malikine iadesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi 2014/11994 Başvuru
numaralı ve 09/03/2017 karar tarihli kararında, dava konusu taşınmaz arsa Belediye’ye kamu hizmet binası yapılması
için devredilmiş, Belediye ise bir kısmının
imar planını değiştirerek konut alanına
dönüştürmüştür. Anayasa Mahkemesi bu
olayla ilgili kararda, “Yol şartıyla devredilen taşınmazın konut alanına dönüştürülerek buradan elde edilecek menfaatin
Belediyeye ait olması devlete güven ilkesini zedeleyici sonuçlar doğurmaktadır.
Öte yandan, Belediye’nin konut alanına
dönüştürdüğü taşınmazdan ekonomik çıkar sağlamasıyla elde edilecek kamu yararı, taşınmazın malike iade edilmemesi
nedeniyle malikin yüklendiği külfete kıyasen çok hafif kalmaktadır. Diğer bir deyişle konut alanına dönüştürülen taşınmazın
eski malikine iade edilmeyerek Belediyenin özel mülkü haline getirilmesindeki kamusal yarar ile bireyin mülkiyet hakkının
korunmasındaki bireysel yarar arasında
kurulması gereken makul dengenin malik
aleyhine orantısız biçimde zedelenmesine yol açmaktadır.” ifadelerini kullanmıştır. Yani Belediye başka bir

amaçla devraldığı taşınmazı konut alına
çevirip satsa ve buradan menfaat elde
etse dahi Anayasa Mahkemesi buradaki
kamu yararının mülkiyet hakkının korunmasındaki bireysel yarardan daha aşağı
olduğunu kabul etmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
görülen Karaman - Türkiye davasında da
“İdareye bedelsiz terk edilen bir taşınmaz
varsa (bağışlanan), idare bağışlama amacı dışında kullanamaz, kullanırsa iade etmesi gerekir.” ifadeleri kullanılmıştır.
Bu gibi durumların varlığı halinde, eğer
halen taşınmaz idarenin mülkiyetinde
ise eski malikine iadesi, taşınmaz üçüncü
kişilere satılmış ise de taşınmazın güncel
değerinin tazminat olarak ödenmesi muhatap idareden talep edilebilir.
Şayet taşınmaz bedelsiz terek edilmemiş fakat cebren kamulaştırılmışsa, bu
durumda da Kamulaştırma Kanunu’nun
22’inci maddesi uygulanır. Buna göre,
“Kamulaştırmanın kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi
bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması
halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya
mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları,
kamulaştırma bedelini aldıkları günden
itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte
üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malı geri
alabilir.”. Yani kamulaştırmadan sonra,
taşınmazın kamulaştırma amacına veya
kamu yararına yönelik bir amaca tahsisi
ihtiyacı kalmamışsa idarenin yine taşınmazı eski maliklerine teklif etmesi gerek-

mektedir. Örneğin kamu hizmet binası yapılmak üzere kamulaştırılmiş bir taşınmaz
daha sonra ihtiyacın kalmaması sebebiyle kiraya verilmişse artık iadesi gerekir.
Şayet idare taşınmazı 22’inci maddeye
göre eski malikine teklif etmemişse malik
bu maddeye göre dava açma imkanına
sahiptir. Buna karşın hükümdeki hakkaniyete aykırı bir durumu da burada eleştirmeyi zaruri görüyoruz. Maddede malikin
kamulaştırma bedelini faizi ile birlikte idareye ödeme şartı getirilmiştir. Bu şart doğru değildir. Zira idare taşınmazı kullandığı
süre için malike bir bedel ödememektedir. Bu süre zarfında malik taşınmazından
mahrum bırakılmıştır. Faizle birlikte iade
halinde ise vatandaş aleyhine bir dengesizlik oluşmaktadır. Kanun maddesi
değiştirilerek bu hakkaniyetsiz durumun
düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim.
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EĞITIM KURUMU SEÇERKEN

NELERE DIKKAT ETMELIYIZ

Bu ayki konumuz çocuklarımızın geleceklerini etkileyen çok önemli bir
husus. “Eğitim kurumu seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyim?” Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak bütün
ebeveynlerin ortak isteğidir. Onlara iyi
gelecek sunmak için kendimizden her
zaman ödün veririz. Tabiri yerindeyse
yemeyiz yediririz, içmeyiz içiririz, harcamayız onlara yatırım yaparız. Kendimizi
çoğu zaman ikinci planda tutarız. Yaptığımız bütün yatırımlar onların mutlu
yarınları içindir.
Çocuklarımızın geleceğine yaptığımız
yatırımların ilk sırasında tabii ki “Eğitim” gelmekte. Aileler çocuklarına yaptıkları yatırımlarla, onların gelecekte iyi
yerlere gelmelerini isterler. Dolayısıyla
en temel ve gerekli yatırım eğitime yapılacak olandır. Konu bu kadar hassas
olunca da aileler eğitim kurumu seçerken haklı olarak tedirgin olmaktadırlar.
Sıkıntılarınızı bir kenara bırakın ve dikkatli okuyun!
Bu konu ile ilgili en can alıcı noktaları
değinelim. Bilinçli ebeveynler bilinçli
eğitim kurumlarının temel taşlarıdır.
Bunu bilip öncelikle buradan hareket
etmemiz gerekir.
Eğitim kurumunu seçerken dikkat edilecek ana başlıkları şöyle sıralayabiliriz.
1.Kurumun ve Kurucunun Vizyonu,
Misyonu, Amaçları
•Kurum sadece bir iktisadi veya kamusal bir işletmemi yoksa eğitimle ilgili
standartları yerine getiriyor mu?
•Eğitim ile geleceğe bakış açısı nedir?
•Nasıl eğitsel amaçlara ve başarılara
ulaşmak istiyor?
Bunları itici olmayan şekilde araştırmalı. Seçeceğimiz kurum, eğitsel standartları yerine getirecek donanıma sahip
olmalı. Ayrıca bu konuda gerekli bilgiye
sahip ve geleceğe doğru yatırımı yapacak vizyon sahibi kurumları tercih etmeliyiz. Unutmayalım ki eğitsel sürekliliğe ve kurumsallığa sahip kurumlar
çocuğumuzun geleceğine yapılmış en
büyük yatırımdır.
2. Kurumun Meslek Etiğine Bakış Açısı
Eğitim kurumlarını herhangi bir ticarethaneden ayıran en ciddi özeliklerden
birisi, kurumun ve kurucunun meslek
etiğine sahip olmasıdır. Etik sorumlulukları taşıyan kurumlar en kötü şartlarda dahi kazancı bir kenara bırakıp değerleri ve sorumlulukları doğrultusunda
hareket edebilirler. Yöneticiler bazı kazançlarını (makam, mevki, para, v.b.) bir
kenara bırakabilir. Öğrencileri bir meta
olarak görmez, sadece ticari fırsatları
değerlendirmek için eğitim kalitesinden ve dürüstlüklerinden ödün vermez.
Bazı özel kurumlarda öğrenci kazanmak için olmadık vaatler, tutulamaya32

cak sözler verilebilir veya öğrenciyi
kaybetmemek adına doğru bilinen
yanlışlar konusunda ödün verilebilir.
Sorumluluk sahibi ve etik değerlere
sahip kurumlar bu tarz yanlışlara düşmezler. Bazı ısrarcı ve pazarlıkçı veliler
bu konuda kurumlardan ödün bekleyebilirler. Her şeyden önce veliler eğitsel
konularda ödün verilmesini beklememelidirler.
Bir eğitim kurumunun kurumsal olmasını sağlayan iki temel şey vardır.
Birincisi, etik değerler ikinci ise eğitsel donanım. Bunu unutmayalım, fazla
vaat ve tutulamayacak sözlere karşı
dikkatli olalım. Eğitim kurumundan da
bu yönde beklentide bulunmamız, eğitim kurumunu kurumsal disiplin ve etik
değerlerden uzaklaşmaya itecektir.
3. Kurumunun Eğitsel Donanımı ve Entelektüel Sermayesi
Eğitim kurumlarını kurumsal yapan en
önemli özellik, sürdürülebilir eğitim kalitesidir.
Seçeceğimiz kurum sürdürülebilir eğitim kalitesine sahip mi ve bunu nasıl
sağlıyor? Sorusuna cevap bulmanız
gerekmektedir. Bu sizin önünüzdeki en
ciddi meseledir.
Biraz daha açmak gerekirse eğitim
kurumu şu konuların nasıl üstesinden
geliyor.
Meslek elemanlarını seçme yöntemleri
nelerdir? Sürekli hizmet içi eğitim uygulamalarının varlığı, uygulanabilirliği
ve sürdürebilirliği nedir? Sistematik
eğitim uygulaması var mı? Varsa hangi
yöntemleri kullanıyor? Müfredata (Eğitim Programı) hâkim mi? Aile eğitimi ve
destek süreci nasıl işliyor? Bu süreçte
ailenin ve öğrencinin destek ihtiyacını
karşılayacak rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri yeterli mi? Nitelikli insanlar
istihdam ediliyor mu? Eğitime ayrılan
bütçe ve yatırımlar nelerdir? Klasik
müfredatın dışında çocuklarımızın geleceğe hazır olmaları adına öğrenme
becerileri kazandırılıyor mu? Sorumluluk ve hayata hazırlanma, iyi bir toplum
vatandaşı olma konusunda neler yapıyorlar? Çocuğun istekliliğinin devamını
sağlayabiliyor mu? Yenilenebilir bilgi
öğretimi ve sürdürebilirliği kazandırıyor
mu? Öğrencilerin öğrenme sürecine
katılması gibi konularda nasıl bir yol
izliyor?
Bu sorulara doğru cevaplar bulunduysa
eğitim kurumu doğru yolda ilerlemektedir anlamı taşır.
4. Öğretmenin Mesleğe Hâkimiyeti
Eğitim kurumu seçerken belirleyici
önemli özelliklerden birisi de öğretmenlerdir. Bütün şartlar sağlansa da
nitelikli bir öğretmen olmazsa diğer
hiçbir kriterin geçerliliği yoktur. Eğitim
verecek öğretmenin mesleki birikimi
öğrencimizin bütün geleceğini ve eği-

tim hayatını etkileyecektir. Öğretmenin
mesleki niteliğini, öğretmenin sınıftaki rollerine hâkim olmasına, öğretim
yöntemlerinin kullanmasına, müfredat
uygulamalarına, eğitim programlarına hâkimiyetine kısacası öğrenme ve
öğretme sürecini doğru yönetmesine
bağlıdır.
Bu konu kaliteli eğitimin en kritik noktasıdır. Bir ailenin seçim yaparken bir
öğretmeni tanıması zordur. Dolayısıyla
aileler bu konuyu sezgisel yollarla çözmeye çalışmalı ve aşağıda anlatılan öğretmenin sınıftaki rollerine hâkimiyetini
çözmeye çalışmalıdırlar.
Eğitim kurumu ve öğretmen seçerken
en çok yardımcı olacağım konu sanırım
bu olacaktır. Wolflook’a göre öğretmenin sınıftaki rolleri yedi temele bağlıdır.
(Woolfolk, Educational psychology,
1987).
Bu roller tamamen eğitim psikolojisinin
temellendirdiği bilgilerle değerlendiririz.
A.Öğretmen bir öğretim uzmanı olmalıdır.
Öğretmen, sınıfta öğretim yöntemlerine ve uygulanan tekniklere tam hâkimiyet içinde olmalıdır. Hangi konu
hangi yöntemle, hangi materyalle, hangi programla ve teknikle işleyeceğine
karar vermelidir. Eğitim psikolojisi ve
öğrenme stratejileri konusunda kuramsal bilgiye sahip olmalıdır.
B.Öğretmen güdüleyici olmalıdır.
Öğretmen, motivasyon konusunda kuramsal bilgiye sahip olmalı, öğrencinin
motivasyon sürecine hakim olmalıdır.
Öğrenci derse hazır ve istekli olmalı, bu
istekliliği pekişmeli ve hazır bulunuşluluğu artırılmalıdır. Öğrenci problemli
süreçlerden geçse dahi öğrencinin eğitim sürecine tam katılımı güdüleyici bir
öğretmen sayesinde mümkündür.
C.Öğretmen sınıfın yöneticisidir
Öğretmen sınıfın içinde öğrencilerin
sağlıklı iletişim kurmasını sağlamalıdır.
Sağlıklı bir eğitim süreci için sınıf düzenini sağlamalı, dersleri düzenlemeli,
öğretim yöntemini seçmeli, öğrencilerin motivasyonunu sağlamalı, evrakları
doldurmalı, sınavların tarihlerini ayarlamalı, puanlama yapmalı, veli toplantısı
düzenlemeli, çocuğun üzerinde etkili
olan süreçleri kontrol etmeli yani sınıf
yönetimini tam anlamıyla sağlamalıdır.
D. Öğretmen Sınıfın Lideridir
Her lider bir yöneticidir ancak her yönetici lider olamaz. Liderlik toplulukları
peşinden sürüklemeyi gerektirir. Öğretmen hepimizin ilk lideridir. Bununla birlikte öğretmen başvurulan makamdır,
problemler oluştuğunda çözüm noktasıdır. Sevgi ve güven sağlayıcı olarak
öğrencinin anne babası rolündedir. Zor
günlerinde öğrencinin dostudur, şefkat
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gösterenidir, öğrencinin benlik duygusunu destekleyen
kişidir. Kısacası öğretmen
izlediğimiz yoldur, karanlıkta
bizleri aydınlatan ışıktır.
E.Öğretmen Danışmandır.
Öğretmen gelişim, öğrenme
ve eğitim psikolojisine sahip
bir birey olarak öğrencilerin
ve ailelerin sorunlarını çözen,
gelecek ile ilgili bilgilendiren,
çocuğumuzun
geleceğini
yönlendirirken danıştığımız
yegâne kişi olmalıdır.
F. Öğretmen Çevre Düzenleyicisidir.
Öğretmen eğitim etkinliklerinin en verimli şekilde geçmesi için sınıf veya eğitim
ortamını en uygun şekilde düzenler, materyallerini hazırlar/
hazırlatır ve kullanıma sunar.
G.Öğretmen Modeldir.
Öğretmen, öğrencinin en iyi
örneği olmalı, öğrenciye rol
model olmalıdır. Öğretmen
öğrencinin en büyük sosyal
öğrenme kaynağıdır.
5. Fiziki İmkânlar
Fiziki imkânlar eğitimin kurumunun kalitesinin sürdürülebilirliği için oldukça önemlidir.
Kurumun işlevsel bir mimariye sahip olması, gerekli
standartları yakalamasında
ve eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında ciddi kolaylık
sağlar. Eğitim verilen binanın
yeterli aydınlatmaya sahip olması, olağan üstü durumlarda(Yangın, deprem, v.b.) can
güvenliğini sağlayacak standartlara sahip olması, ortamın uygun olması gibi birçok
etken eğitimin sürdürülebilir
olması için önemlidir.
6. Sosyal Faaliyetler ve Serbest Zaman Aktiviteleri
Sosyal, sportif faaliyetler ve
serbest zaman aktiviteleri
çocukların eğitim hayatındaki yeri zannettiğimizden çok
daha fazladır. Bu faaliyetler çocuklarımızın kendisini
keşfetmeleri, yeteneklerinin
farkına varmaları, sosyal öğrenme sürecine katılımları
için hayati öneme sahiptir.
Kendilerine sosyal davranış
düzleminde doğru yeri edinmeleri ve kaliteli yaşantı öğrenme sürecini kolaylaştıran
bir olgudur. Sosyal ve sportif
faaliyetler doğal öğretim yöntemlerinin en iyi uygulandığı
alanlardan biridir. Bu faali-

yetler çocuklarımızın sosyal
gelişimi için en etkin fırsat
öğretimi araçlarından biridir.
Kaliteli sosyal ve sportif
faaliyetler öğrenci/veli ve
öğretmen, öğrenci/veli ve
eğitim kurumu arasındaki
aidiyeti güçlendirir. Hatta
doğru zamanda uygulandığında etkinlik pekiştireci
olarak kullanılabilecek, öğrenci motivasyonunu yükseltebilecek güce sahiptir.
Yeterince ve kaliteli sosyal
etkinlik çocuklarımızın özgüven sahibi, iletişim becerileri yüksek, daha sosyal
ve toplumsal hassasiyetlere daha duyarlı bireyler
olmalarını sağlar. Yapılan
araştırmalar yeterli sosyal
faaliyette bulunan çocukların iş yaşamında çok daha
aktif ve başarılı olduğu, okul
başarılarının arttığı, özel
hayatlarında daha dengeli
ve sağlıklı ilişkiler kurduğunu, kişilik özelliklerinde ve
psiko-sosyal gelişimlerinde
olumlu değişiklikler gözlemlenmektedir(Büküşoğlu,
Bayturan, 2005).
7.Hizmet
Unutulmamalıdır ki her eğitim kurumu bir hizmet işletmesidir. Hizmet işletmesi
özelliklerini taşımalıdır. Kamusal ya da özel olması fark
etmeden bütün eğitim kurumları bir hizmet işletmesidir. Ancak hizmet sektörünün
en özerk işletmeleri eğitim
kurumlarıdır.(Christopher H.
Lovelock, Services Marketing, 1984).
Türkiye şartlarında bu durum
en öncelikli olarak sağlık işletmelerindedir Ancak dünya
geneline baktığımız zaman
en özerk hizmet işletmelerinde eğitim kurumları ilk sırayı
almaktadır. Buda uzmanlığın
ve etik değerlerin uygulanma
gerekliliğinden oluşmaktadır. Özerklik, hizmet sunan
kurumun inisiyatif kullanma
oranının yükselip, ticari kaygı
değerlendirme oranının düşmesi yani daha esnek davranabilme özgürlüğü anlamına
gelmektedir.
Peki, eğitim kurumlarındaki
hizmetler nelerdir?
Beslenme, hijyen, ulaşım,
kurumsallık, çözüme dönük
olmak. Bunlar eğitim kurumlarında en çok görülen
hizmetlerdir. Tabii ki eğitim

dışındaki hizmet unsurları
çok önemlidir ancak ebeveynlerin bu hizmetleri öncelikli
plana alması doğru değildir.
Satın aldığımız hizmetin eğitim olduğunu unutmadan
davranmamız gerekir. Bu
minvalle baktığımız zaman
hizmet işletmesi olarak eğitim kurumlarından en ciddi
beklentimiz her zaman eğitim
olmalıdır. Unutulmamalıdır ki
eğitim dışındaki hizmet oranı
ne kadar yükselirse kurumun
eğitime bağlılığı ve yatırımı o
oranda azalır.
8.Fiyatlandırma
Dürüst olmak gerekirse ailelerin çoğu zaman en önemsediği konu fiyatlandırma
olmaktadır. En düşük maliyeti
seçerek ekonomi sağlamayı
düşünürler ya da tam tersi en
pahalı tercihi yaparak en iyi
seçimi yaptığını düşünerek
yanılabilirler. Çok para harcayarak vicdanlarını rahatlatabilirler. Bu davranış sadece bir kaçıştır. Kurumun çok
meşhur olması, çok lüks dizayn edilmesi veya eğitim dışındaki hizmetlerinin başarısı
eğitimin bile önüne geçerek

fiyatı artırabilir. Ancak bunlar bir ölçüt olmamalıdır. Sırf
mimarisi veya lüks malzeme
kullanılmış olması çocuklarımıza gelecek vaat etmez. Eşyalar amaç değil araçtır ve bu
hiç unutulmamalıdır. Sadece
lüks malzemelere sahip diye
ya da çok reklam ediliyor
diye asla kurum seçilmemelidir. Rakamlara takılmadan
kaliteli eğitim misyonu olan
ve vizyon sahibi bir kurum
seçilmelidir.
Eğitim kurumu seçerken
dikkat edilmesi gereken en
kritik ortak kriterlere değindik. Ancak birbirinden farklı
eğitim kurumları için başka
kriterler de devreye girmektedir. Anaokulu ile yüksek öğretim kurumu seçerken farklı
kriterler gündeme gelir.
Bu noktada da bana ulaşan
herkese yardımcı olacağımı
bilmenizi isterim. Çocuklarımızın mutlu geleceği için en
iyi eğitim kurumlarını seçmeniz dileğiyle…
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TÜMAŞ KONYA’YA DAMGASINI VURDU”
Konya’da 2010 yılında faaliyete
başlayan TÜMAŞ A.Ş. TÜRK MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. yaptığı inşaatlarda
damgasını vurdu. Konya Büyükşehir Belediyesine ait Konya Bilim
Merkezi’ni, Selçuklu Belediyesi’ne
ait Selçuklu Kongre Merkezi’ni ve
Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi
gibi Konya belediyelerine ait işlerin
anahtar teslim olarak müşavirlik ve
kontrollük hizmetlerini başarıyla
teslim etti.
Hem Türkiye’de hem de yurtdışında birçok sektörde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri veren
TÜMAŞ’ın, Türk mühendislik ve
müşavirlik hizmetlerinin kalitesini
tüm dünyaya tanıtabilmek amacı
ile yurtdışındaki diğer Türk ve Yabancı Firmalar ile birlikte iştirakleri
bulunuyor. Binin üzerinde eğitim,
enerji, güvenlik, sağlık, ulaştırma,
tarım, askeri, proje ve yatırımı tamamlayan TÜMAŞ yerli ve bilhassa
da A.B. başta olmak üzere A.B.D.,
Orta Asya ve Uzak Doğu’da yabancı ortaklarıyla işbirliği içerisinde
çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bi- ROKETSAN Konya Karapınar Dulim Merkezi;
yarsız Mühimmat Test Alanı;
Konya, TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk bilim merkezini kurmak
üzere önemli bir misyon üstlendi.
Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir
arazide kurulan Bilim Merkezi’nde
26 bin 250 metrekarelik kapalı alan, 14 bin metrekarelik açık
otopark alanı ve araç yolları
ve 11 bin metrekarelik yürüyüş
yolları yer alıyor. 47 bin metrekarelik yeşil alanı ile gerçek bir
cazibe merkezi olan Konya Bilim
Merkezi, gerçekleştirilmesi zor
bir mimari tasarımı hayata geçirerek yeni nesilleri hedeflerine
ulaşabilmek için yüreklendiriyor.
Konya Selçuklu Belediyesi Tropikal Kelebek Bahçesi;

Tropik Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesinde; kelebeklerin
doğumundan ölümüne tüm aşaması, doğal yaşantıları gözlemleniyor. Kelebek formu verilmiş
cam giydirme binadaki kelebek
İşte hem Türkiye, hem dünya hem bahçesinde kelebeklerin tropik
de Konya’ya damgasını vuran TÜ- yaşam standartları için gereken
MAŞ’ın ilimizde gerçekleştirdiği 26 derece sıcaklık ve yüzde
80’lik nem sağlanıyor.
hizmetlerin özellikle ise şöyle:
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ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Karapınar Duyarsız
Mühimmat Test Alanı inşatı kapsamında sığınak ve test alanları bulunuyor. Betonarme gömme bir yapı
olan sığınak dışında, düşme test

alanı, yedek test alanı, sıvı yakıt yangını test alanı, betonarme test havuzu, imha çukurları, koruganlar, kurşun
çarpması koruganları, çelik koruganlardan oluşan inşaat TÜMAŞ tarafından anahtar teslim olarak müşavirlik
hizmeti kapsamında teslim edildi.
T.C.D.D. Konya-Karaman İstasyonları Arası Mevcut
Hattın Çift Hatta Dönüştürülmesi;
TCDD’nin yüksek hızlı
demiryolu yapım projelerinin yanı sıra yük
ve yolcu taşıma amaçlı yürütmekte olduğu
Hızlı ve Konvansiyonel
Demiryolu Yapım Projeleri programı kapsamında Konya-Karaman istasyonları arası
mevcut hattın çift hatta
dönüştürülmesi yapım
işi projesi hızla devam
ediyor.Bu projenin tamamlanması ile daha
konforlu ve zaman açısından tasarruflu bir
yolculuk gerçekleştirilecek. Bu proje sayesinde
Ankara-İstanbul YHT
projesinin hayata geçirilmesi ile de birlikte
Karaman’dan Konya’ya
ve oradan da İstanbul’a
daha rahat, hızlı ve konforlu bir biçimde ulaşım
sağlanacak. Ayrıca bu

proje ile İstanbul-Eskişehir-Konya-Adana-Mersin arasında yolcu ve yük taşımacılığında da önemli ölçüde artış
sağlanacak.
Konya Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi;
TÜMAŞ tarafından yapımı devam ettilen 26 bin m² alan
üzerine kurulacak olan kongre merkezinde toplam 18
adet salon yer alırken, aynı anda 5 bin kişilik kapasiteye
sahip olacak. Kongre Merkezi’nde 2000 kişilik kongre
ve konser salonu yer alacak. 1000 kişilik tiyatro ve gösteri salonu, 450 kişilik toplantı ve yaklaşık 1000 kişilik
de balo salonu yer alacak. Ayrıca 3 adet seminer salonu, 4 adet toplantı salonu, 1 adet VIP toplantı odası, 1
adet VIP suit, 1 adet oda tiyatrosu, 1 adet sinema salonu, 1 adet restoran ve 1 adet basın enformasyon odası
bulunacak.
Ulaşım projeleri
Tüm bu projelerin yanında KONYA–KARAMAN–ISPARTA–MERSİN Bölgelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığına
ait 2500-1500 kişilik spor salonu, çok amaçlı spor salonları, gençlik merkezleri, yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik ve izcilik kamp merkezi olmak üzere 16 adet
inşaat anahtar teslim olarak TÜMAŞ tarafından müşavirlik hizmeti kapsamında devam ettiriliyor. Yine Konya
Buğday Pazarı YHT Garı’nın inşaatı da TÜMAŞ tarafından takip ediliyor.
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YAŞADIĞIMIZ ŞEHRİ TANIMAK

İÇİN PLANLANDI 80 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Selçuklu Belediyesi’nin Konya’nın tarihi
değerlerinin tanıtımına katkı sağlamak
amacıyla sürdürdüğü “Şehrimi Tanıyorum”
projesi büyük ilgi görüyor. Projeden faydalanan vatandaşların sayısı 80 bine ulaştı.
Selçuklu Belediyesi tarafından 2010 yılında başlatılan ve Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, şehrin turizmini
canlandırmak ve gönüllü tanıtım elçileri
kazanmak amacıyla sürdürülen “Şehrimi
Tanıyorum” gezileri yoğun ilgi görüyor. Şu
ana kadar yaklaşık 80 bin vatandaşın faydalandığı projeden başta Konya’ya şehir
dışından gelen üniversite öğrencileri olmak
üzere her yaştan ve her kesimden vatandaş
yararlanabiliyor. Proje kapsamında profesyonel gezi rehberliğinde düzenlenen şehir
gezisi ile Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarına ziyaret gerçekleştiriyor.
Selçuklu Belediyesi, yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü “Şehrimi Tanıyorum” gezilerini ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Gezilerden
faydalanmak isteyenler belediye ile irtibata
geçiyor ve belirlenen tarihte Selçuklu Belediyesi’ne ait “Şehrimi Tanıyorum” aracı
ve rehber eşliğinde şehir turu ile ziyaretler gerçekleştiriliyor. Şehrin tarihi, kültürel
ve doğal güzelliklerine yapılan gezilerde; Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi,
Alâeddin Cami gibi şehrin önemli simgesel
mekanlarının yanı sıra Selçuklu Belediyesi
tarafından Konya turizmine kazandırılan Sille’de panaromik gezi yaparken, Aya Elenia
Müzesi ve Kelebekler Vadisi’ne de ziyaretler gerçekleştiriyor.
Gönüllü Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor
“Şehrimi Tanıyorum” projesi ile Konya’nın
tarihi değerlerini gelecek nesille aktarmak
ve kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir rol üstlendiklerini ifade
eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,” Şehrimi Tanıyorum gezisi şehir
dışından Konya’ya gelen vatandaşlarımızın
yanı sıra Konya’da yaşayan ve tarihi dokuyu
yakından tanımak isteyen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Gezilere katılarak
şehir hakkında daha kapsamlı bir bilgiye
sahip olan vatandaşlarımız edindikleri bilgileri daha geniş çevrelere ulaştırıyorlar.
Böylelikle Konya’nın tarihi değerleri ve kültürel özellikleri gönüllü kültür elçilerimizle
geniş kitlelere ulaştırılırken şehrin tanıtım
ve turizmine de katkı sağlanıyor” dedi.
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17 BİN ÖĞRENCİ

HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan 17 binden fazla
öğrenci, başta Kur’an-ı Kerim ve değerler
eğitimi olmak üzere spor faaliyetleri, kültür gezileri ve yarışmalarla hem öğreniyor hem de eğleniyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 17 binden fazla öğrenci, tatillerini hem öğrenerek hem de
eğlenerek en verimli şekilde değerlendiriyor. Konya merkez ile birlikte 25 ilçede
gerçekleştirilen Genç KOMEK Yaz Okulu,
71 farklı merkezde Dinimiz ve Değerlerimiz, Spor ve Sanat eğitimleri ile 8-16
yaş arası öğrencileri geleceğe hazırlıyor.
KUR’AN ÖĞRENMENİN MUTLULUĞUNU
YAŞIYORLAR Genç KOMEK Yaz Okulu’na
katılan öğrenciler Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmenin de mutluluğunu yaşıyor.
Sekiz hafta sürecek eğitimlerin beşinci
haftasında kurs merkezlerinde öğrencilerin büyük çoğunluğu Kur’an-ı Kerim’e
geçerken bu mutluluklarını arkadaşlarına küçük hediyeler vererek, “Fergab”
geleneğini yaşatarak taçlandırıyor. Yaz
Okulu’nda namaz surelerini öğrenerek
40 hadis ezberlemeye gayret gösteren
öğrencilere Peygamber Efendimizin hayatı da anlatılıyor.
TARİH VE KÜLTÜR BİLİNCİ ÖĞRETİLİYOR
Kurs merkezlerinde verilen derslerin yanında spor faaliyetleri, yüzme seansları,
kültür gezileri ve yarışmalarla güzel vakit
geçirmeleri sağlanan öğrenciler; 9 bin
yıllık geçmişi olan Çatalhöyük, Beyşehir,
Miryokefalon Zaferi’nin kazanıldığı Bağırsak Boğazı, Mevlana Müzesi, İstiklal
Harbi Şehitleri Abidesi, Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Sille gibi tarihi ve turistik
mekanları gezerek bilgi sahibi oluyor. İlçelerdeki Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri de araçlarla Konya merkeze getirilerek şehir turuna katılıyor. ÖĞRENCİLER
TURNUVALARA KATILARAK ÖDÜLLER
KAZANIYOR Diğer etkinliklerin yanı sıra
havuzlarda yüzme zevkini yaşayan Genç
KOMEK Yaz Okulu öğrencileri, Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma, Siyer-i Nebi, satranç, futbol, basketbol, voleybol, kısa
film, fotoğraf ve yakan top dallarında
turnuvalara katılarak ödüller kazanıyor.
Genç KOMEK’e katılan bütün öğrencilere
Büyükşehir Belediyesi tarafından ferdi
kaza sigortası yapıldı.
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Cenker ILICALI

Özel Anatomica Tıp Merkezi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR

SAĞLIKLI DUYUYOR MUSUNUZ?

Dış dünyayı algılamamızdaki en önemli
araçlardan biri olan işitme duyumuzda
bazen doğuştan, bazen ise sonradan
oluşan rahatsızlıklar nedeniyle sorunlar
yaşanabiliyor. Özellikle gelişimin en hızlı olduğu çocukluk döneminde, işitmeye
dair bir sorunun varlığı, çocuğun sosyal
yaşantısını ve öğrenme yetisini olumsuz
etkilemektedir.
İşitme kaybı; sorunun kaynağına göre ilaç,
işitme cihazı ve ameliyat ile tedavi edilebilir.
İşitme kaybının sebepleri nelerdir?
İşitme kaybına neden olan birçok farklı
sebep vardır. İşitme kayıplarının şiddeti,
hafiften kalıcıya doğru değişmektedir.
Bazı işitme sorunları muayene ile teşhis
edilirken, bazıları için çok sayıda test gerekebilir.
İşitme kayıpları genel olarak 3’e ayrılır:
- Dış ve orta kulakla ilgili hastalıklardan
kaynaklanan iletim tipi işitme kaybı
- İç kulak, işitme siniri ve beyinle ilgili
hastalıklardan kaynaklanan sensörinöral
(alım tipi) işitme kaybı
- İşitme yollarının birden fazla bölgesinde
hasar bulunmasından kaynaklanan mikst
(karışık) işitme kaybı
Kulağın bölümlerine göre işitme kaybı nedenleri şunlardır:
- Dış Kulak: Dış kulakta bulunan kulak kiri,
yabancı cisim, kulak kepçesi yokluğu ya
da doğuştan şekil bozukluğu, dış kulak
yolunun doğuştan kapalı olması ya da kulak şeklinde bozukluk, dış kulak iltihabı ya
da tümör
- Orta Kulak: Orta kulakta iltihap, basınç
düşüklüğü, orta kulak kireçlenmesi, orta
kulakta yer alan tümörler, yırtılmış ya da
delinmiş kulak zarı
- İç Kulak: Yaşlılığa, yüksek gürültüye maruz kalmaya bağlı olarak kokleadaki işitme sinirleri zarar görebilir. Kalıtım, kişiyi
bu değişikliklere daha yatkın hale getirebilir. Bu tür bir işitme kaybı, kalıcı işitme
kaybı olarak da bilinir. Ayrıca iç kulak iltihabı, Meniere, işitme sinirinde bulunan
tümörler de işitme kaybına neden olabilir
İşitme kaybına neden olan risk faktörleri
nelerdir?
- Yaş: Seslere uzun süre maruz kalmak,
işitme sinirlerini yıpratır. Bu durum da işitme kaybı riskini artırır.
- Genetik Miras: Genetik yatkınlığınız işitme kaybı yaşama olasılığınızı artırır.
- Meslek: Gürültülü ortamlarda (fabrika,
inşaat alanı gibi) çalışan kişiler, yüksek

sese uzun sure maruz kaldıkları için işitme sorunlarıyla karşılaşabilirler.
- Bazı İlaçlar: Antibiyotikler ve kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar, iç kulakta
hasar yaratabilir. Aşırı dozda alınan aspirin, ağrı kesici, diüretik gibi ilaçlar, kulak
çınlaması ya da işitme kaybı gibi geçici
olarak yaşanan işitme sorunlarına neden
olabilir.
- Bazı Hastalıklar: Yüksek ateş görülen
menenjit gibi hastalıklar, kokleayı zedeleyerek işitme kaybına neden olabilir.
İşitme kaybının belirtileri nelerdir?
İşitme kaybının belirtileri her zaman çok
belirgin olmadığı için kişiler genelde bu
sorunu göz ardı etme eğilimindedirler.
Bu nedenle birçok kişi işitme kaybı ilerlemeden doktora gitmez. Oysaki sorun ne
kadar önce tespit ve tedavi edilirse, daha
ileri derecelere varacak işitme kayıpları o
kadar erken önlenebilir ve kişiye doğru
tedavi uygulanabilir.
İşitme kaybının belirti ve bulguları şunlardır:
- Konuşma ve diğer seslerin algılanmasında zorlanma,
- Özellikle gürültülü ve kalabalık mekânlarda arka plandaki sesleri, kelimeleri algılayamama,
- Karşıdaki kişilerin yavaş, net ve yüksek
sesle konuşmasını isteme,
- Televizyon veya radyonun sesini açma
ihtiyacı,
- Konuşmaktan ve bazı sosyal ortamlardan kaçınmaya başlamak
İşitme kaybı tanısı nasıl konur?
İşitme kaybı sebebini belirlemek için KBB
uzmanı ilk olarak kulağı muayene edecek
ve dış kulak ya da zarda problem olup olmadığına bakacaktır. Kulak zarının görünümünden orta kulağın nasıl bir durumda
olduğu anlaşılacaktır. Eğer bu muayenede bir sorun görülmezse, işitme kaybının
iç kulaktan kaynaklandığı düşünülür ve
odyometri başta olmak üzere birçok test
yapılır.
Odyometri, yani işitme ölçümünde, işitme
kaybının tipi, derecesi ve frekansı belirlenir. Orta kulak basıncını ölçmek için
timpanometri, kulak kemikçiklerindeki
kireçlenmeyi ölçümlemek için stapes refleksi, özellikle iç kulakla ilgili işitme kaybının nedenini belirlemek için bilgisayarlı
tomografi (CT) veya (MR) testi gerekebilir.

İşitme sorunları nasıl tedavi edilir?
İşitme sorunlarının tedavisi, sorunun nedenine ve şiddetine göre değişmektedir.
Tedavi seçenekleri şöyledir:
- Kulak Kirini Temizletmek: Kulak kirinin
birikimiyle oluşan kulak tıkanması, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Doktorunuz
tedavi için kulak kirini yumuşatarak çıkarabilir.
- İşitme Cihazları: İşitme kaybı, iç kulakta
oluşan hasar nedeniyle meydana geldiyse işitme cihazları sesleri daha güçlü ve
kolay şekilde duymayı sağlayabilir. İşitme
cihazlarının yapısı kişinin ihtiyacına göre
değişir. Doktorunuz, durumunuza göre
bir cihaz tavsiye edecektir. Daha detaylı
bilgiyi işitme cihazları bölümümüzde bulabilirsiniz.
- Koklear İmplant: Koklear implant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye
yarayan tıbbi bir cihazdır. İşitme cihazları,
sesin şiddetini yükseltirken; koklear implant, beyne ses sinyallerini göndermede
problem yaşayan kokleanın görevlerini
yerine getirir. Koklear implant, sesleri
kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürür. Bu uyarımlar, işitme sinirini uyarır ve
beyin tarafından ses olarak algılanır. Daha
detaylı bilgiyi koklear implant bölümümüzde bulabilirsiniz.
İşitme kaybının kişide yarattığı psikolojik
etkiler nelerdir?
İşitme kaybının, kişilerin yaşam kalitesi
üzerinde önemli etkisi vardır. Örneğin
işitme kaybı olan yaşlı yetişkinlerde sıkça
görülen sorunlar şunlardır:
- Depresyon
- Kaygı
- Duyamadığı için başkalarının kendisine
kızgın olduğu düşüncesi. Bu düşünceler,
kişinin hem sosyal, hem de iş yaşamını
olumsuz etkiler
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KONYA’DA

ENGELLERİ KALDIRAN YOLLAR YAPILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz
Şehir, Engelsiz Yaşam” projesi kapsamında şehrin önemli caddelerindeki kaldırımlarda görme engelli vatandaşların
yardım almadan tek başlarına ve güvenle
harekete etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey yürüme yolları yapıyor.
Engelsiz Şehir çalışmalarında örnek olan
Konya Büyükşehir Belediyesi, görme
engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla şehrin işlek yerlerinde
kaldırımlara hissedilebilir yüzey yürüme
çalışmaları yapıyor.
Şehir sakinlerinin daha nitelikli bir hayat
sürdürmelerini sağlamak ve şehir yapısının erişilebilir hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi,
“Engelsiz Şehir, Engelsiz Yaşam” projesi
kapsamında şehrin önemli caddelerinde
kaldırımlara engelli vatandaşların yardım
almadan tek başlarına ve güvenle harekete etmelerini sağlayacak hissedilebilir
yüzey yürüme yol çalışmasını hayata geçirdi.
Proje kapsamında ilk olarak Aslanlıkışla Caddesi, Mevlana Caddesi ve Müze
Caddesinde çalışmalar tamamlanırken
Alaaddin Bulvarı, Atatürk Caddesi, Ferit
Paşa Caddesi, Mücahit Asker Caddesi, Alay Caddesi, Millet Caddesi, Kazım
Karabekir Caddesi, Amberreis Caddesi,
Cem Sultan Caddesi, Vatan Caddesi,
Müneccimbaşı Sokak, Metehan Sokak,
Kemerli Caddesi, A. Hilmi Nalçacı Caddesi, Dr. Halil Ürün Caddesi, Sultan Sokak,
Otogar Alanı,
Yeni İstanbul Yolu, Kule Caddesi, Kerkük
Caddesi ve Dr. Hulusi Baybal Caddelerinde de ilerleyen günlerde hissedilebilir yüzey yürüme yolları tamamlanacak. Konya
Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire
Başkanlığı Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü
tarafından yapılan hissedilebilir yüzey
yürüme yolları kullanan görme engelli
vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını ve yaygınlaştırılmasını gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkür ettiler.
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AHMET ÖZER:
“BIZIM MEDENIYETIMIZ VAKIF MEDENIYETIDIR, AMACIMIZ INSAN“
ANMEG VAKFI olan Anadolu Medya Grup
Vakfını, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Özer, vakfın önemine dikkat
çekerken vakıftaki amacın insan olduğunu
söyledi.
İslam medeniyetini vakıf medeniyeti olarak adlandıran Özer, ‘’Karşılık beklemeksizin başkası
için yaşamaktır vakıf. İnsanlık tarihi içerisinde,
medeniyetin, insanlığın, insan hak ve hürriyetlerinin zirve yaptığı İslam Medeniyetinde bu
manada vakıfların çokluğunun yanında icra
ettikleri çok önemli vazifeleri de görmekteyiz.
İslam medeniyetini vakıf medeniyeti olarak
adlandırsak hata yapmış olmayız. Ecdadımız
bu kadar önemsemiştir vakfı. Sosyal adaletin
tesisinde önemli görev icra eden vakıflar çok
çeşitli alanlarda hizmet vermişlerdir. İnsanlara
hizmet eden vakıfların yanında hayvanlara,
nebatata, eşyaya hizmet eden vakıflarla büyümüş medeniyetimiz.’’ dedi.
Türkiye’de vakıf yasasının binlerle ifade edilebileceğini belirten Özer, ‘’Ecdadımız tarafından kurulmuş zamanla kayıtlardan silinmiş
veya unutulmuş çok sayıda vakfımızın olduğu da bilinmektedir. Osmanlının yıkılması ile
birlikte elimizden çıkan topraklar üzerinde
de yüzlerce vakfın olduğu tarihi kayıtlarda
mevcuttur. Vakıflar, dini İslam olsun veya olmasın tüm insanların gıpta ile baktığı bir güzelliğimizdir. Vakıflar başta insan olmak üzere
tüm canlılara ne büyük değer verdiğimizin en
büyük ispatıdır. Hiçbir medeniyet arzda ve semada yaşayan tüm canlılara bu kadar değer
vermemiştir.’’ diye konuştu.
ANMEG VAKFI KENDİ ALANINDA BİR İLKTİR
Anmeg Vakfı’nın misyonunun medya yoluyla
millete hizmet etmek olduğuna dikkat çeken
Özer, şunları söyledi:
‘’Anmeg Vakfı için, Vakıf olmak vaakıf olmaktır.
Anmeg Vakfı, vakıf medeniyetimizi basın yayın yoluyla yaşatmaya gönül vermiş ve bunu
kendisine gaye edinmiştir. Anmeg Vakfı, vakıf
senedimizin Vakfın amacı başlıklı 3. Maddesi
vakfın misyonunu şu şekilde açıklamaktadır.
“Birey ve toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine medya ve eğitim yoluyla hizmet etmek,
kaliteli medya ve eğitim kuruluşlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. Biz medya alanında
bir boşluk bulunduğunu ve bu yönde bir vakfa
ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. İşte bunun
için ANMEG VAKFI’nı kurduk. Ülkemizde yıllarca kendi değerlerimize uzak yayınların yapıldığı herkesin malumudur. Kendi değerlerimize, özümüze, milletimize, kültürümüze uygun
yayınlar yapacak medya kuruluşlarına ve bu
kuruluşlarda çalışacak, kendini iyi yetiştirmiş
insan sermayesine ihtiyaç bulunmaktaydı. Halen de bu ihtiyaç giderilmiş değildir. İşte bunun
için kuruldu ANMEG VAKFI.’’

Ahmet Özer, ANMEG VAKFI’nın kendi alanında
bir ilk olmanın verdiği heyecanla, İSLAM VAKIF MEDENİYETİ’NİN yeni bir halkası olarak
hayırlı hizmetler ürettiğini söyledi. Bu sebeple
Medya Vakfı alanında, medya yoluyla insana
hizmet amacıyla kurulan ve çalışan tek vakıf
olduklarına dikkat çeken Özer, ‘’Vakfılar İslam
Medeniyetinin eseridir. Dolayısıyla özünde,
temel dayanağını buradan almak zorundadır.
Son yıllarda yozlaşan kültürel değerlerle vakıf
hizmetlerinde de bazı sapmalar görülmüştür.
İsmi ve amacı ne olursa olsun, Vakıflar müntesibi olmakla şereflendiğimiz inancımızın özüne aykırı hizmetler üretmemelidir. Dolayısıyla
ANMEG VAKFI yapacağı tüm hizmetlerinde
inancını ve kültürünü önceleyen bir anlayışla
kurulmuş bir vakıftır.’’ diye konuştu.
ASLINDA 25 YILILK BİR VAKIFIZ
ANMEG Vakfı’nın aslında 25 yıllık bir geçmişe
sahip olduğunu kaydeden Özer, şunları söyledi:
‘’Özel radyo ve televizyon yayıncılığının devlet
tekelinden çıkarıldığı 1990 yılından itibaren
medya alanında hizmet üretmek amacıyla
yola çıkanların bir yol hikâyesidir ANMEG VAKFI. Mademki, medya alanında hizmet üretecek
bir vakıf olarak kurulduk, o zaman bu alanda
boşluk bırakmamamız gerekiyordu. Biz de
öyle yaptık ve medyanın gelişimi ile birlikte
hiçbir alanda boşluk bırakmamaya gayret ettik. Gazete ile yazılı medya alanında, radyo
ile sesli medya alanında, televizyon ile görsel
medya alanında, internet siteleri ile elektronik
medya alanında ve şimdilerde farklılaşan şekliyle sosyal medya alanında eksik bırakmamak
için çaba sarf ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri
bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz.’’
VAKIF BİNAMIZI CUMHURBAŞKANIMIZ
HİZMETE AÇTI
22 yıl boyunca zor şartlar altında ve çok da
uygun olmayan mekânlarda milletimize hizmet ettiklerini belirten Özer, şimdi ise hayallerimizin de çok çok üstünde bir binada hizmet
verdiklerini vurguladı. Konya Merkez Karatay
ilçesindeki hizmet binaları Anmeg Plaza’nın
medya binası olarak baştan özel tasarlandığını, 20 bin metre kare arsa üzerinde 5 kat
ve 12 bin metre kare kapalı alanıyla, dünya
standartlarındaki stüdyolarıyla adından söz
ettiren önemli bir medya hizmet binası olduğunu kaydetti. Özer, ‘’Binamızın resmi açılışını
da 26 Nisan 2014 günü, o gün başbakanımız
olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşrifleriyle kalabalık bir katılımla
açılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız binamızın
mimarisini çok beğendiğini bize ifade ederek
hayırları hizmetlere vesile olmasını diledi.’’
dedi.

ÖNCELİKLİ HİZMET ALANIMIZ MEDYA VE
EĞİTİMDİR.
Özer, açılışını henüz yapmadıkları ANMEG İLETİŞİM MÜZESİ çalışmalarında son geldiklerini
belirterek, iletişim teknolojisinin türlü evrelerinde kullanılan araç, gereç, cihaz ve eşyanın
sergilendiği bu müze çok yakın bir zamanda
resmen de açacaklarını belirtti. Ahmet Özer:
‘’Anmeg Vakfı, Medya yoluyla insana hizmet
amacıyla kuruldu. 25 yıldır da bu hizmetini en
iyi şekilde yapmaktadır. Bilimsel araştırmalar,
seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller ve eğitim faaliyetleri de düzenliyoruz. Yayıncı kuruluşlarımızda ve başkaca yayın mecralarında yayınlanmak ve eğitim kuruluşlarının
istifadesine sunulmak üzere eğitici filmler, belgeseller, uyarıcı kısa eğitim yayınları, diziler,
filmler, sinema filmleri, çizgi filmler her türlü
radyo programı, her türlü internet gazeteciliği
yayınları, her türlü gazete, dergi yazıları üzerinde yoğun çalışmalarımız vardır.
BİZİM GÖREVİMİZ AÇIKÇA DUYURMAKTIR.
Medya alanında çok profesyonel, inançlı,
haram-helal nedir bilen, hakkı ne pahasına olursa olsun üstün tutan güçlü bir ekiple
çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın hepsi
birbirinden kaliteli ve iyi yetişmiş insanlardır.
Bu personelle; Milletin Kanalı, Milletin Radyosu, Milletin Gazetesi, Yeni Türkiye’nin Haber
Sitesi gibi ismi ile müsemma yayıncı kuruluşlarımız olan Kontv, 99.5 Konyafm, Yeni Konya
Gazetesi, konhaber.com, belge.com.tr, kanalon.tv ve konspor.com yayıncı kuruluşlarımızla
“bizim görevimiz açıkça duyurmaktır” sloganıyla bilgiyi kirletmeden, kirletilmiş olanları
temizleyerek insanımıza sunuyoruz. Kamuoyunun özgürce ve asla müdahale edilmeden
oluşmasına gayret sarf ediyoruz. Vakfımızın
gayesi istikametinde insanımızın çok büyük
hizmete ihtiyacı vardır. Kısmen de olsa bu
boşluğu dolduruyor olmanın manevi huzuru
en büyük kazancımızdır.
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15 TEMMUZ

BIR MILATTIR..

Hürriyet bu hayattaki an aziz şeydir. Kitabımız
Kuran ise insanlığa esas hürriyetini vermiş,
köleliği men ederek zihinsel köleliğe de karşı
çıkmıştır. Dolayısıyla bir kimse başka bir kimseye hürriyetini veremeyeceği gibi, düşüncelerini de esaret altına alamaz. Birçok ayetle
bu husus perçinlenmiş, üzerinde bilhassa
durulmuştur.
İslam dininde zihinsel özgürlük ve düşünce
son derece önemsenmiştir. İnsanlara müteaddit kereler “Ey bakış, görüş (idrâk) sahipleri!..”
diye hitap edilmiş, onlardan basiret gözüyle
bakmaları istenmiştir. Bu istikamette pek çok
âyeti kerimede; ” Düşünmezler mi? Akletmezler mi? diye buyurularak, hakikat ve hikmetin
aranması arzulanmıştır.
Bireysel olarak düşünmek yerine, müsaadeli
Abi’sini düşündüren, aklını kiraya veren maraba zihniyetindekiler hak olan İslam dinini
sadece bir kimsenin hizmetiyle yürüyecek
zannetmekte, Kuran’ın işaret ettiği istikametten sapmaktadırlar.
FETÖ örgütü tarafından “Hizmet” adına Kuran’a ve sünnete aykırı, emir ve nehiylerine
ters, takva ve ihlastan uzak sayısız fetvalar
verilip, dinin temel akideleri sulandırılmaktadır. Müntesipler ise takiyye adı altında gayri
İslami ve gayri ahlaki yaşam tarzına itilip,
ahiretleri karartılmaktadır. Daha acı olanı ise;
kalbinin temiz olduğuna itikat ederek, ruhunu
Mehdi ve asrın Müceddidi olarak nitelendirdikleri Fetullah Gülen’e teslim etmiş ve onun
himmetiyle suhuletle cennete gidebileceğine
inanmış koca koca profesör ve general düzeyinde subayların var olmasıdır?
Helaller ve haramlar, emirler ve yasaklar
ayan-beyan ortada iken, hikaye, yorum ve
rüya tabirleriyle, tâbi olanlara cennet vaat
edilmektedir. Sürekli peygamberlerle görüşülüp, istişareler yapıldığı söylenilmekte,
Allah’ın ayetleri çıkara alet edilmektedir. Adana’da örgütün milli eğitim imamı olduğu iddia
edilen M.D.’nin sorgusunda alınan ifadesinde;
“Fetullah Gülen Peygamber efendimizden
sonra gelen kişidir. O, Kuran’ın eksiklerini tamamlıyor.” şeklinde ki düşünce yapısı örgütün
ve ona hizmet edenlerin İslamdan ne kadar
uzak olduklarını göstermektedir.
Meşruiyetini tamamen kaybetmiş, çıkış noktasından günümüze mutasyona uğramış,
şer odaklarıyla birlikte hareket ederek “Şer
Ekseni” olmuş olan örgüt, kendini bile tanımlamakta zorlanmaktadır. Devletin hücrelerine
kadar sirayet ederek, sırlarını ifşa etmiş, sinsice bürokratik yapılanmasını tamamlayarak,
Türkiye üzerinde emelleri olanların odağı haline gelmiş bir hainler kümelenmesi oluşturmuştur. “Cemaat ve hizmet hareketi” vasfını
çoktan yitirmiş, zembereği çıkmış, freni patlamış, istikametini şaşırmış marazi bir güruhtur.
Sırtını ABD’ye yaslayarak, oradan beslenmektedir. Her yönüyle bir CIA projesi olduğu âşikar olan, bir İslam ülkesini değil de Pensilvanya’yı merkez alan, Türkiye ve İslam düşmanı
kimler varsa, bil-cümle hepsinden yardım ve
destek gören, ama Müslümanların desteğini
alamayan bir örgütle karşı karşıya kalınmıştır.

Yaptığı bir konuşmasında Haçlılara övgüler
dizen FETÖ, “onların kötü insanlar olmadıklarını, sizlerin, eşlerinize ve çocuklarınıza
dokunmayacaklarını” söyleyerek, adeta Türkiye’ye dış güçler müdahale edecek, onları
sahiplenin der gibi açıklamalar yapmaktadır.
Yahudi ve Hristiyanlarla kurulan iletişim ve
sıcaklığı Müslümanlardan esirgemekte, Yahudi çocuklarına ağlarken, Filistinli din kardeşini terörist olarak nitelendirmektedir. Saf
ve iyi niyetiyle, sırf Allah rızası için koşturan,
madalyonun gerçek yüzünden habersiz insanları tenzih etmek, ayırmak hakkaniyetin
bir gerekliliğidir. Ancak üst kesimin savunulacak hiçbir yönlerinin olmadığı gibi ne hukuki
ne ahlaki, ne de fıkhi bir tarafları da yoktur.
Dürüstlük, olgunluk, merhamet, Müslüman bir
duruş onlarda görülmüyor.
Yalan, iftira, kul hakkı yeme, rakipleri ezme,
ispiyonculuk, acımadan insanı harcama, kasetçilik, röntgencilik, tehdit, şantaj, hayat
karartma, yetenekli gençlerimizden terörist
yetiştirme, mensupların evliliklerine varana
kadar müdahale etme, aileleri parçalama ve
bölmeyi kendilerine şiar edinmişler. 15 Temmuz gecesi ise hiç acımadan halkın üzerine
tankları yürütmüş, uçak ve helikopterlerle
masum sivillere kurşun ve bomba yağdırmışlardır. Cânilikte İŞİD terör örgütüyle adeta müsabaka yapmaktadırlar.
FETÖ ile mücadele aralıksız devam etmelidir.
Toplumu oluşturan her alanda FETÖ örgütünün mensupları varsa, siyasette olmadığı
iddia edilemez. Dolayısı ile siyasi ayağının da
ortaya çıkarılması gereklidir. Kamu kuruluşlarındaki temizlik siyasi ayağı temizlendikten
sonra daha kolay olacaktır. Ayrıca siyasi partilerde yapılacak temizlik ve arındırma operasyonu, güvenliği artıracağı gibi aynı zamanda
siyaset kurumuna olan itimadı da yükseltecektir.
Dikkate değer başka bir husus ise toplumun
yerleşik meşruiyet kalıplarını kullanarak, geliştirdikleri kurum ve ilişkiler kanalı ile devlete
nüfuz etmeye çalışan güç odaklarına karşı
tedbirli olunması, zaafiyet gösterilmemesi durumudur. Bu bağlamda devletin sivil toplum
kuruluşları yahut potansiyel bir güce ulaşmış
cemiyet, cemaat yapılanmaları ile münasebet
ve ilişkilerinin yeniden tanımlanması elzemdir.
Türkiye’de toplumun büyük bir çoğunluğunun
dini değerlere önem verdiği aşikardır. Dolayısıyla bu alan devlet tarafından hiçbir şekilde
boş bırakılmamalı, menfaat ve çıkar gruplarının elinde dini kavramların zayıf ve güçsüz
bırakılmasına izin verilmemelidir. Milli eğitim
müfredatı yeniden gözden geçirilmeli, ilahiyat
fakülteleri daha faal hale getirilmeli, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın niteliği artırılmalıdır. Kısaca devlet dışında din hizmeti veren tüm yapılanmalara karşı müfettiş devlet olunmalıdır.
15 Temmuz darbesine Batılı devletlerin yaklaşımı ise daha vahimdir. Demokrasiden
yana taraf olacakları yerde, aksi yönde taraf
olmuş, böylelikle de kendi kurdukları medeniyet, kültür ve değerleri ile çatışarak bunları
ayaklar altına almışlardır. 15 Temmuz darbe

teşebbüsünü kınamakta zorlanan, gelişmeleri seyreden Batı dünyası demokrasi sınavını
yine kaybetmiş, Türkiye’ye kurşun sıkan terör
örgütlerine kucak açıp, iltica ve maddi destek
vererek taraftarlığını belli etmiştir.
15 Temmuz darbesi ulusal kimliğin kendi
potansiyelini yeniden fark ederek uyanması bakımından önemli bir kırılma noktasıdır.
Türkiye’de ki kutuplaşmaları manipüle ederek kaos oluşturmak isteyenler, halkın kritik
ve zor zamanlarda canını hiçe sayarak nasıl
birlik olduğunu, omuz omuza vererek sokaklara döküldüğünü görmüşlerdir. Mermilere
gövdelerini siper eden, tanklara karşı duran
halk bütün dünyaya gücünü ve beraberliğini
göstermiş, dosta güven, düşmana korku salınmıştır. Türkiye üzerinde planlar yapanların
oyunları bozulmuş, içte birlik ve bütünlük tesis edilmiş, dışta güçlü bir Türkiye imajı meydana getirilmiştir.
Binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip
olan, yüzlerce farklı medeniyete ev sahipliği
yapmış bir ülkede Sağcı-Solcu, Alevi-Sünni,
Laik-Dindar gibi farklı yaşam ve düşünce biçimlerinin olması gayet tabidir. Esasında bu
farklılıkların hepsi zenginlik kaynağıdır. 15
Temmuz bu farklılıkların sorun olmadığını,
bilakis atılan harcın ne kadar çok sağlam ve
kuvvetli olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Şu unutulmamalıdır ki;
Türkiye tüm Müslümanların sığınabilecekleri
son liman, mazlum ve mağdurların canlarını
emanet edebilecekleri son kaledir. Türkiye;
bölünüp, parçalanırsa ülkede kan gövdeyi
götürecek, bütün bir bölge bundan olumsuz
etkilenecek ve tüm İslam ülkeleri egemen
güçler tarafından Suriye gibi yapılacaktır.
Yönetimleriyle birlikte demografik yapıları
da değiştirilecek, yeni haritalar gündeme gelecektir. Sağduyulu hareket eden, tehlikeleri
sezen milletimiz tüm bu oyunları bozmuştur.
Bir daha böylesi kalkışmalara tevessül edilmemesi için faillerin hak ettikleri şekilde cezalandırılması, 15 Temmuz şehitlerinin ruhunu
şâd, kamuoyunu da teskin edebilecektir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin,
şehitlerimize de rahmetiyle muamele eylesin.
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MAGANDA KURŞUNU

TEKERLEKLİ SANDALYEYE
MAHKUM ETTİ AMA O YILMADI

Konya’da arkadaşlarıyla katıldığı bir düğünde maganda kurşunuyla yaralanıp
belden aşağısı felç kalan ve tekerlekli
sandalyeye mahkum olan 24 yaşındaki
Ömer Yurteri, çalışma azmiyle görenlerin
takdirini topluyor. Demircilik yapan Ömer
Yurteri, KOSGEB’in açtığı girişimcilik kursunu bitirdikten sonra aldığı 50 bin lira
geri ödemesiz destekle kendi işyerini
açıp, yanında çalıştırdığı 3 personelle demir kapı, pencere, balkon korkuluğu ve
yangın merdiveni imal ediyor.

Sanayide demir doğrama ustası olarak
çalışan evli Ömer Yurteri’nin 3 yıl önce
arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir düğün
hayatını karartı. Ama o tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen yılmadı.
Hayatının nasıl karardığını anlatan Ömer
Yurteri, şunları söyledi:
‘’Demir doğruma ustası olarak sanayide
çalışıyordum. Askerden sonra hemen
evlendim. Sanayide tekrar çalışmaya
başlayıp kendi iş yerimi kurma hayalleri
kurarken, arkadaşlarımla bir düğüne gittik. Düğünde bir magandanın silahından
çıkan kurşunla yaralandım. Omuriliğimin
zedelenmesi sonucu belden aşağısı felç
oldu ve tekerlekli sandalyeye mahkum
oldum.’’
ÖZÜRLÜ OLUNCA İŞ BULAMADI
Başına gelen olay sonrası iş kurma hayallerinin suya düştüğünü ve çalışabilmek
için müracaat ettiği yerlerden olumsuz
cevap aldığını belirten Yurteri, ‘’Bir yıl
süren tedavimin ardından özel sektörde
çok iş aradım. Ama tekerlekli sandalyeye mahkum olduğum için iş bulamadım.
Özel sektörde genellikle daha az engelli
olan kişileri tercih ediyorlar. Ben de sürekli eve bağlı olmamak için çalışmaya ve
kendi işimi yapmaya karar verdim. Zaten
demir doğrama ile ilgili ustalığım ve tec44

rübem de vardı. Bu konuda ailemin, arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın çok desteği
oldu‘’dedi.
KENDİ İŞ YERİNİ AÇTI
Ömer Yurteri, KOSGEB’in kendi işini kurmak isteyenler için düzenlediği girişimcilik kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Yurteri, KOSGEB’in, 50 bin lire
geri ödemesiz kredi desteği sayesinde 6
ay önce Marangozlar Sanayi Sitesi’nde
kendi işyerini açtı. Şu an 3 personelle
demir kapı, pencere, balkon korkuluğu,
yangın merdiveni imalatı imal eden Yurteri, ‘’Şu an da iş yerimde 3 kişi çalıştırıyorum. Ben tarif ediyorum ve onlar da işlemesini yapıyorlar. Çalışan personelimin
sigorta ve maaşını, dükkanımın kirasını
ve diğer giderlerini KOSGEB’den alıyorum. Bu KOSGEB’in verdiği 50 bin liralık
geri ödemesiz desteğin bitimine kadar
devam edecek. Tek şartı iş yerimin 2 yıl
boyunca açık kalması ve işlerimin düzenli olarak devam etmesi. Daha sonra 100
bin liralık geri ödemeli bir destek imkanı
daha var. Bunu da sıfır faizle veriyor. Onu
da ilerleyen zamanlarda işimi büyütmek
için kullanmayı planlıyorum.’’ diye konuştu.
Ömer Yurteri, ’’Otomatik ve özel yapım
otomobilimle kendim işe gelip gidiyorum. İşlerin takibini kendim yapıyorum.
Müşterilerle sürekli görüşmelerimi yapıyorum. Siparişi aldıktan sonra yanımda
çalıştırdığım elemanlara ölçüleri ve adedi
veriyorum. Ustabaşının verdiği direktifler
sonrasında verilen ölçülerle işler tamamlanıyor ve gerekli yerlere monte ediliyor.
Bazen kendim de işlere el atarak demir
doğrama ve çizim yapıyorum. Burada
demir kapı, pencere, balkon korkuluğu,
yangın merdiveni gibi işleri yapıyoruz.
Yani demir işleme ile ilgili her türlü işi yapıyoruz’’ dedi.

ENGELLİLERE ÖRNEK OLMAK İSTEDİM
Engellilere örnek olmak için de bu iş yerini açtığını vurgulayan Yurteri şöyle devam etti:
‘’İş yerimin ismini de ‘Engelsiz demir doğrama’ olarak belirledim. Çünkü kendim
engelliyim ama ben bu isim ile engelli
bireylerin de destek çıkıldığı zaman bir
şeyler yapabileceğini göstermek istedim.
İşyerimin ismini de buna göre belirledim.
Tabi bunların yaparken engellilere de örnek olmak istedim. 24 yaşında kendimi
eve kapatamazdım.’’
TEKERLEKLİ SANDALYE BAZEN AV ANTAJ OLUYOR
Müşterilerle diyalog halinde oluğunu ve
kendisini tekerlekli sandalye üzerinde
gördükleri zaman şaşırdıklarını da anlatan Yurteri, ‘’Beni gördükleri zaman ilk
önce bir duraksıyorlar. Ama iş yerimi ve
çalışanlarımı gördükleri zaman tereddütleri ortadan kalkıyor. İşi yaptırmada öncelikli tercihleri ben oluyorum. Tabii bu
da benim için bir avantaj sağlıyor’’ diye
konuştu.

Murat Öz

SEREBRAL PALSI

(CEREBRAL PALSY-CP)

Fizyoterapist
www.fztmuratoz.com

Serebral Palsi (CP) nedir?
Serebral Palsi, bireyin hareket, postür ve
denge sağlayabilmesini etkileyen bir dizi
bozukluğun tamamına verilen tanımdır.
CP, çocukluk döneminde en sık görülen
motor engeldir. ‘Cerebral’ beyin ile ilgili
demektir. ‘Palsy’ de kasları kullanmada
görülen zayıflık veya problemler anlamına gelir. CP, anormal beyin gelişimi veya
gelişen beynin hasara uğraması sonunda
ortaya çıkar.
CP’nin semptomları kişiden kişiye değişir.
Ağır CP vakaları, yürüyebilmek için özel
ekipmanlara ihtiyaç duyabilir veya yürüyemiyordur ve ömür boyu bakıma muhtaç
olabilir. Hafif derece CP’lerde kişi biraz
zor ve dengesiz yürüse de herhangi bir
yardıma ihtiyaç duymayabilir. CP zamanla
kötüleşmez ancak var olan semptomlar
zamanla değişebilir.
CP’li tüm vakalarda hareket ve postür
ile ilgili problemler görülür. Ayrıca birçok
vakada ikincil olarak; görme, duyma ve
konuşmada sorunlar, omurga yapısında
bozulmalar (skolyoz) veya eklem problemleri (kontraktür) gözlenebilir.
Serebral Palsi (CP) oluşma nedenleri:
Doğum öncesi nedenler:
a.Annenin geçirdiği mikrobik hastalıklar.
(Kızamıkçık gibi)
b.Kan uyuşmazlığı.
c.Annenin özellikle hamileliğin ilk 3 ayında çektirdiği röntgen, kullanılan ilaçlar ve
geçirdiği kanamalar.
d.Annenin aşırı alkol ve sigara kullanması, iyi beslenmemesi.
e.Annenin çok genç ya da yaşlı olması.
f.37 haftadan az ya da 42 haftadan uzun
gebelik.
g.Akraba evlilikleri.
h.Genetik bozukluklar.

Doğum sırasındaki nedenler:
a.Uzamış ya da çok hızlı doğum.
b.Erken doğum sonucu beynin oksijensiz
kalması.
c.Müdahaleli doğum. İkiz, üçüz gibi çoğul
doğumlar.
d.Kötü doğum şartları ve makat gelişi gibi
normal dışı doğumlar.
Doğum sonrası ya da yaşamının ilk yıllarındaki nedenler:
a.Ateşli hastalıklar (menenjit vs.)
b.Baş bölgesine gelen darbeler.
c.Geçirilen havaleler.
d.Madde zehirlenmeleri.
e.Ağır sarılık.
Serebral Palsi’de (CP) Özellikle ilk 6
ayda görülen bozukluklar:
a.Devamlı sessiz ve uyuşuk olması
b.Emme bozukluğu
c.Israrlı kusma

d.Etraftan gelen uyarılara cevap vermeme
e.Havalelerin olması
f.Sırtüstü, baş ve topuklar üzerinde yay
gibi sert bir şekilde durma
g.Normalde gülmeye başlayan yüz ifadesinin yokluğu
h.Baş kontrolünün olmaması
i.Parmakların bükülü durması
j.Gözlerde şaşılık
Tutuluş şekline göre CP sınıflandrıması:
1.Kuadriplejik: İki kol ve iki bacakta görülen hareket bozuklukları.
2.Hemiplejik: Aynı taraftaki kol ve bacağın hareket bozuklukları.
3.Diplejik: Bacakta felç, iki kolda daha az
belirgin felç.
4.Ataksik: Dengeyi korumada bozukluklar.
5.Atetoid: Kontrolsüz hareketler.
Serebral Palsi (CP) nasıl tedavi edilir?
İnsan hayatının ilk 18 aylık dönemi gerek
zihinsel gerekse motor yönden en hızlı
ilerlediği evredir. Bu nedenle CP olan çocuğun tanısı mümkün olduğu kadar erken
konmalı ve hiç vakit kaybetmeden tedavi
programına alınmalıdır. Tedaviye erken
başlanmadığı takdirde algı bozuklukları,
anormal refleksler, postür bozuklukları,
kontraktürler, vb. yerleşebilir. Bunlar da
tedaviyi güçleştirir.
Tedavi programı, hastalığın şekline, derecesine göre her çocuğa özel olarak
uzmanlar tarafından hazırlanır. En sık kullanılan tedavi yöntemi ‘Bobath’ tır. Aile
de ev egzersizlerini öğrenip uygulamalıdır. Bu süreç uzun ve yorucu olabilir ama
tedavinin başarılı olabilmesi için sabırlı ve
istikrarlı olmak çok önemlidir. Unutmayın
ki her çocuk özeldir.
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YÜKSELEN MAHALLE KONAĞINA KAVUŞUYOR
Selçuklu Belediyesi, ilçenin sosyal hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.
Yükselen Mahallesi’ne kazandırılacak
mahalle konağının yapımına başlandı.

Yükselen Mahalle Konağı, 340 m²
inşaat alanına sahip ve tek katlı olacak. İçerisinde 180 m² çok amaçlı salonunun yer alacağı tesis de, muhtar
odası, gelin bekleme odası, mutfak
Selçuklu Belediyesi, merkeze kazan- hazırlık bölümü, idari odalar ve servis
dırdığı projelerle şehrin prestijine odaları da yer alacak. Tesis, 345 bin
katkı sunarken yatırımlarıyla büyük- TL’ye mal olacak.
şehir yasası ile ilçeye bağlanan yeni
mahallelerin de standardını yükseltiyor. Selçuklu’ da yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve isteklerine göre hizmet
planlaması yapan Selçuklu Belediyesi, ilçeye bağlı Yükselen Mahallesi’ne
de sosyal faaliyetlerde kullanılması
amacıyla mahalle konağı kazandırıyor.

Konuyla ilgili Uğur İbrahim Altay,
“Yeni mahalle olan beldelerde hemşerilerimizin eksiklerini sorduk ve
hizmet planlamamızı bu isteklere
göre şekillendirdik. Yükselen Mahallemizde ikamet eden hemşerilerimiz
sosyal tesise ihtiyaçları olduğunu belirttiler ve yapımına başladık. İnşallah
tamamlandığında önemli bir eksikliği
gidermiş olacak” dedi.

Yükselen’de yaşayan vatandaşların
ihtiyacına cevap verebilecek şekilde
projelendirilen tesisin yapımı devam
ediyor. Tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların düğün, nişan gibi organizasyonlarını nezih bir ortamda gerçekleştirebilecekleri tesisten diğer
zamanlarda emekliler ve hanımlar da
faydalanabilecek.

BUHARA MAHALLE KONAĞINA KAVUŞUYOR
Selçuklu Belediyesi tarafından Buha- Buhara Mahalle Konağı 5 milyon 412
ra Mahallesi’ne kazandırılacak mahal- bin 660 TL’ye mal olacak. Tesis 2018
le konağının yapımına başlandı.
yılı Haziran ayında tamamlanacak.
Selçuklu’da sosyal yatırımların ilçeye
Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle değer kattığını ifade eden Selçuklu
Türkiye’de öncü olan Selçuklu Beledi- Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,”
yesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları İlçeye kazandırdığımız mahalle kokazandırmaya devam ediyor. Buhara nakları ile vatandaşlarımızın sosyal,
Mahallesi’ne kazandırılacak mahalle
konağının yapımına başlandı. Temel
kazısı yapılan tesiste ekipler temel
demiri döşemesi gerçekleştiriyor.
Vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olacak
olan Buhara Mahalle Konağı 3 bin
595 metrekare inşaat alanına sahip
olacak. Zemin ve birinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında
emekli lokali, kapalı havuz, spor salonu, hamam, buhar odası, ılıklık, vitamin bar ve sauna yer alırken, tesisin
birinci katında hanımlar lokali, seminer odası, fitness salonu, spor salonu
ve soyunma odaları yer alacak.
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kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini
kazandırma konusunda teşvik ediyor.
Buhara Mahallesi’nde yapımına başladığımız tesisimiz tamamlandığında
mahalleye değer katacak” dedi.

BEDAF’TAN KONYA GIDA VE TARIM

ÜNİVERSİTESİ’NE ÖDÜL

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
(KGTÜ), AVRUPA DİL PORTFOLYOSUNU
TÜRKİYE’DE EN BAŞARILI UYGULAYAN
ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ.
BEDAF tarafından düzenlenen ve Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller
Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere
uygulanan Europass sınavında başarılı
olan ve Avrupa Dil Pasaportu almaya hak
kazanan öğrenciler için sertifika töreni
düzenlendi. Programa, KGTÜ Mütevelli
Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Rektör
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.
Eğitim kurumlarını akredite eden, dünyanın her yerindeki en saygın üniversitelere
ve kurumlara uzman desteği ve denetimi
sağlayan bağımsız denetleyici BEDAF
(British Educational Affairs-İngiliz Eğitim
Kurumu) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne Avrupa Dil Portfolyosunu iyi uygulayan üniversite olarak ödül verdi.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde düzenlenen ödül törenine, Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur
Çökmüş, BEDAF Yetkilisi Susan Birkin,
rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Program da sırasıyla Yabancı Diller Koordinatörü Doç. Dr. Onur Köksal, Rektör
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır ve BEDAF
Yetkilisi Susan Birkin birer konuşma yaptılar.
AMAÇ NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRMEK
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, konuşmasında
iş hayatında yabancı dilin önemini vurgularken üniversite yönetimi olarak nitelikli
yabancı dil eğitimi konusunda gerekli alt
yapının oluşturulması için her türlü yatırımda bulunduklarını belirtti.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır’da
dünyanın her tarafında çalışabilecek
yetkinlikte mezun yetiştirebilmek amacıyla her türlü imkânı seferber ettiklerini
belirtti. Bu kapsamında yabancı dil eğitimine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Dr. Mikdat Çakır, üniversiteyi başarılı
bir şekilde bitiren öğrencileri yurt dışına

lisansüstü çalışmalarda bulunmak üzere
göndermeyi planladıklarını ve bu şekilde
hem üniversitenin hem de ülkenin ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı
sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Yabancı Diller Koordinatörü Doç. Dr.
Onur Köksal ise yabancı dil eğitimi konusundaki desteklerinden dolayı üniversite
yönetimine; sınavda gösterdikleri üstün
başarıdan dolayı öğrencilere ve üniversitede uygulanan İngilizce eğitim sistemini
başarıyla yürüten ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Törende BEDAF adına bir konuşma yapan Susan Birkin ise Avrupa Dil Portfolyosunun öneminden bahsederek, Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesinin Avrupa Dil
Portfolyosu’nu Türkiye’de en iyi uygulayan üniversite olduğunun altını çizdi.
Kendilerine daha önce bahsedilen ve
üniversite içerisinde öğrencilerin tamamen İngilizce konuşmalarını sağlayan
sistemin ilk başta ütopik geldiğini belirten Susan Birkin, sınav sonucunda bu
ütopyanın gerçekleştiğini gördüklerini
söyledi.
BEDAF yetkilileri, bu eğitim sistemini tasarlayıp başarılı bir şekilde uygulayanları
ve İngilizce eğitimi için her türlü imkânı
sağlayan üniversite yönetimini kutladı. BEDAF Yetkilisi Susan Birkin, BEDAF

adına Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
adına Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş’e
başarı belgesi ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır’a plaket verdi. Günün
anlam ve önemine binaen Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır da BEDAF
yetkilisi Susan Birkin’e plaket takdim
etti. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır ve Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,
yabancı dil eğitimi konusunda elde ettikleri başarılarından dolayı da Yabancı
Diller Hazırlık Sınıfı Koordinatörü Doç. Dr.
Onur Köksal’a bir plaket taktim ettiler ve
üniversitenin yabancı dil okutmanlarını
kutladılar.
Öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle
tören sona erdi.
AVRUPA DİL PORTFOLYOSUNUN ÖNEMİ VE ÜNİVERSİTENİN BAŞARISI
BEDAF, eğitim kurumlarını akredite eden,
dünyanın her yerindeki saygın üniversitelere ve kurumlara uzman desteği ve
denetimi sağlayan bağımsız denetleyici
bir kuruluştur. BEDAF tarafından yapılan
Europass sınavı sonuçlarına göre Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi hazırlık sınıfı
öğrencilerinin üstün başarısı, üniversite
de uygulanan sistemin ne kadar doğru
olduğunu göstermiştir.
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BAŞKAN HANÇERLİ

YENİ DOĞAN ÜÇÜZ BEBEKLERİ ZİYARET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Atum ailesine katılan yeni nefeslere
‘Hoş Geldin Bebek’ dedi. Hançerli üçüz
bebeklerin 1 yıllık mama ve bez masrafının belediye tarafından karşılanacağını
belirtti.
Karatay’da yeni doğan bebeklere fırsat
buldukça ziyaretlerde bulunan Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli, ailelerin sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor.
Hançerli, kısa bir süre önce hayata ‘merhaba’ diyen üçüz bebekleri ziyaret etti.
Başkan Hançerli’nin bu kez ki adresi
Kumköprü Mahallesinde yaşayan ve
üçüzlerin doğumuyla 5 çocuk sahibi olan
Emine-Mesut Atum çifti oldu. Karatay
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle aileyi ziyaret eden Hançerli, “Allah
bahtlarını açık etsin, uzun ömürler versin.
Vatana millete hayırlı olmalarını diliyoruz”
diyerek bebek setini verdi. Başkan Hançerli, Emine-Mesut çiftiyle üçüz bebek
bakmanın meşakkati ve keyfi üzerine hoş
bir sohbet de gerçekleştirdi. Bebeklerin
sağlık durumları ise Karatay Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edildi.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla kültür,
sağlık ve sosyal hizmetlere büyük önem
verdiklerini vurgulayan Başkan Mehmet
Hançerli, daha sağlıklı bir geleceğin sağlıklı bebeklerle mümkün olacağını belirtti.

Başkan Hançerli “Bu çerçevede Karatay
bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz. Bu proje
ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı
atıyoruz. Ailelerimizin sevinçlerine ortak
olup mutluluklarına mutluluk katmaya
çalışıyoruz.
Atum ailemizin iki kızı var. Cenabı Hak
ailemize bir de ikisi kız biri erkek üçüz
bebek nasip etti. İlçemizde yılda 2 bin
500 civarında yeni doğum oluyor. Karatay’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında
yanında oluyoruz.
Belediye olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında varız.
Gelecek nesillere daha güçlü ve daha

yaşanabilir bir Karatay bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Allah herkese
hayırlı uzun ömürler versin” ifadelerini
kullandı.
Öte yandan Başkan Hançerli Ebrar-Erva-Mustafa Talha isimli üçüzlerin bir yıllık mama ve bez masraflarının Karatay
Belediyesi tarafından karşılanacağı müjdesini de verdi. Atum ailesi de Başkan
Hançerli’nin ziyaretinden ve Karatay Belediyesi’nin hediyesinden çok memnun
olduklarını belirterek teşekkür etti. Karatay Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek
Paketi” almak isteyen ilçe sakinlerinin,
Karatay Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne internetten müracaat etmeleri
yeterli oluyor.
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ÇOÇUK OYUN GRUPLARI

KONAĞINA KAVUŞUYOR

Selçuklu Belediyesi, ilçede bulunan çocuk oyun gruplarını EPDM dökme kauçuk
uygulama ile kaplıyor.
Selçuklu Belediyesi ilçeye kazandırmış
olduğu park ve çocuk oyun grupları ile
vatandaşların rahat nefes almaları, sıcak
yaz günlerinin keyfini nezih ve konforlu
alanlarda geçirmeleri için çalışmalarını
sürdürüyor.
Kelebekler Vadisi Parkı, Piri Reis Parkı,
Sancaktepe Parkı, Şehit Savcı Hakan
Kılıç Parkı gibi büyük parkların yanı sıra
toplam 934 park ile ilçenin yeşil dokusuna katkıda bulunan Selçuklu Belediyesi,
7.836.228 m² ye yükselen yeşil alan miktarı ile Selçuklu’nun nefes almasına katkı sağlıyor. Parkların içerisinde bulunan
çocuk oyun grupları da sıcak tatil günlerinde çocukların vazgeçilmez adresi oluyor. 505 çocuk oyun grubu ile çocuklara
hizmet veren Selçuklu Belediyesi, ilçeye
yeni çocuk oyun grupları kazandırırken
mevcut oyun gruplarını revize ediyor.
“Daha Güzel Bir Selçuklu” sloganıyla
ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren
Selçuklu Belediyesi, 46 noktadaki çocuk
oyun gruplarının zeminini EPDM dökme

kauçuk uygulama ile kaplıyor. Hijyen,
insan sağlığı ve estetik açısından daha
kullanışlı olan EPDM dökme kauçuk kaplamada, TSE standartlarına uygun malzemeler kullanılıyor. 46 adet çocuk oyun
grubunun zeminine 2 bin 250 m³ beton
dökülecek ve toplamda 15 bin m² EPDM
uygulaması yapılacak. 3.8 milyon TL’ye
mal olacak çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

teveccühüne layık olmaya çalıştıklarını
ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu’da bulunan 934 park, 505 çocuk oyun grubu
ve 7.836.228 m² ye yükselen yeşil alan

Her geçen gün yaşam kalitesi artan
Selçuklu’da gerçekleştirilen temel belediyecilik faaliyetleri ile vatandaşların

miktarı ile hemşehrilerimizin rahat nefes
alabilmelerini ve çocuklarımızın nezih ortamlarda tatillerini geçirmelerini hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze
bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde hemşehrilerimizden gelen istekler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Farklı mahallelerde bulunan 46 çocuk oyun grubunun
zemini EPDM dökme kauçuk uygulama
ile kaplanacak. Çocuklarımız daha korunaklı ve hijyenik ortamlarda tatilin keyfini
çıkaracaklar” dedi.
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Uğur Özteke
Gazeteci yazar

KONYA’NIN

VIZYONU GENIŞLIYOR

Şehir olarak şehrin kıymetini, ancak
ve ancak buralardan uzak kaldığımız
zaman anlayabiliyoruz.
Değilse benim gibi 24 saatin 20 saati
şehrin dört bir yanından şehrin insanı
ile olduğumuz zaman inanın dertlerden sıkıntılardan yanlışlıklardan bunalıyoruz.
Ne zaman şehirden bize uzaklaşalım
bu şehir deyim yerinde ise “burnumuzda türüm türüm tüter”…
Geçtiğimiz günlerde Sille’de baraj vatandaşın hizmetine girdi.
Önce Sille.
Bu şehirde 5 bin yıllık bir kültür, bir tarih var.
Öyle ki bu tarihin evleri duruyor, mutfağından yaşayan efsanelerine hikayeleri yaşıyor.
Kaçımız buna destek veriyoruz?
Ya da hiç böyle bir heyecanımız var
mı?
Yiğidi eleştirsek de hakkını vermemiz
gerekirse Başkan Uğur İbrahim Altay
bu döneminde Sille’ye imzasını attı.
Belki hala içinizde Sille’yi görmeyeniniz var mı?
Ne olur yalvarıyorum “var. Yakın zamanda ben görmedim” demiyorum.
Sille’ye bir gidin bir görün !.
Hemde sabahını gecesini görün.
Hemde güneşli iken yağmurda karda
birg örün. O taş evlerin arasında dolaşın. Tarihi bir koklayın. İnanın bir Avrupa kasabasında görsek ayılır bayılırız
ama kendimizin burnunun dibinde ki
tarihe burun çeviririz.

Sille tam gazını aldı uçmaya başlarken
Uğur Başkan bu kez barajı devreye
soktu. Baraj özünde başkanı çok yordu biliyorum. Baraj için daha başkanın
yapacağı çok şeyler var ama sonuçta
biz Konyalılar ile Konya’da yaşayanlar
suyu bu kadar yakından görme fırsatını buldu.
Rahmetli Erbakan hoca bize on yıllarca “Konya’ya den8iz getirmenin”
hayalini kurdurdu ve şimdi bu hayal
gerçek oldu.
Bu alan yani baraj ve çevresinde ki tesisler tamamlandığı zaman kıraç tepeler yeşerdiği zaman şunu iddia ederek
altını çiziyorum ki “Sille ve baraj Tür-

kiye’nin değil dünyanın göz bebeği
olacak”…
Silleyi ve barajı birbirinden ayırt etmek
artık imkansız.
Tarih kültür doğa…
Allah’tan daha ne isteyebiliriz ki?
O zaman ne olur ister arabanıza atlayın isterseniz Belediye otobüsüne
binin ve soluğu ne olur Sille’de tam 5
bin yıllık kültür vadisinde alın.
Türk’ü, Rum’u Müslümanı Hristiyan’ı
yıllarca nasıl yan yana kardeş kardeş
yaşamış bir öğrenin.
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MERAM’DA

BIRLIK VE BERABERLIK RUHU

DUTLU KORULUĞUNDAKI ÇALIŞMALARI INCELEDILER
Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru, düzenleme
çalışmaları devam eden Dutlu Koruluğunda Meram muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Çelik, Başkan Toru ve muhtarlar; birlik ve beraberlik içerisinde Meram’ın en güzel hizmetleri almaya devam
edeceğini vurguladılar.
Meram Kaymakamlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Dutlu Koruluğunda
düzenlenen inceleme gezisine Meram
Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Muhtarlar
Derneği Başkanı Celal Duran, Meram
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş,
meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Konya’nın en büyük mesire alanlarından
biri olan Dutlu Koruluğundaki çalışmalar
hakkında bilgi veren Başkan Fatma Toru,
“Dutlu Koruluğundaki bu çalışmalarımız;
yapay göletleri, sosyal tesisi, çim kızağı,
yürüyüş ve spor alanları, mescitleri, macera parkurları, gül alanları, üzüm bağları
ve diğer donatıları kapsıyor” dedi.

MERAM’IN KADERİ DEĞİŞİYOR
Yapılan çalışmalarla Meram’ın kaderinin
değiştiğine dikkat çeken Başkan Toru,
“Gerek birlik ve beraberlik noktasında
gerekse kronikleşmiş problemlerin çözümü noktasında çok önemli mesafe kat
ettik. Bunları sizler de görüyorsunuz. Her
şeyden önemlisi; Meram’ın yatırım alması için gerekli olan plan revizyonları, imar
uygulamaları, asfalt altyapısının iyileştirilmesi, sosyal tesisler, spor altyapısının iyileştirilmesi, kültürel etkinler, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik etkinliklerle
ilçemiz daha da güzelleşiyor” ifadelerini
kullandı.
MERAM ŞANTİYE ALANI GİBİ
Farklı bölgelerdeki çalışmalarla Meram’ın şu anda bir şantiye alanına döndüğünü kaydeden Başkan Toru, “Gazze
Caddesi’nde yıkımlar var, Uluırmak Saka’da yıkımlar var, Küçük Aymanas’ta
ve Şükran’da yıkımlar var. Aksinne’de
yıkımlar başlıyor. 18 uygulaması bitecek
olan Aydoğdu, Mehmet Vehbi ve Saadet
Mahallesi’nde 2 ay içinde askıya çıkacağız. Buralarda da başlayacak yıkımlar.

Meram adeta bir şantiyeye döndü. 3 yıllık
süreçte Meram’ın imar planlarının yapılması, uygulamalarının yapılması, kentsel
dönüşümlerle sahaların yıkılarak yeni binaların yapılması, altyapı eksikliklerinin
tamamlanması, sosyal tesislerle, yeşil
alanlarla buluşturulması çok kolay bir süreç değil” diye konuştu.
“EN BÜYÜK SİLAHIMIZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ”
Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, “Geldiğimiz günden bu tarafa farklı programlar vesilesiyle muhtarlarımızla birlikte
olduk. Muhtarlarımızın bir talebi olmuştu:
Bütün muhtarlarla bir araya gelip Meram’ın sorunlarını, geleceğini, çalışmalarını değerlendirebileceğimiz bir ortam
hazırlanması konusunda. Bu düşünceyi
belediye başkanımızla birlikte değerlendirdik. Başkanımız klasik bir toplantıdan
ziyade böyle güzel ve enfes bir ortamı
bizlere sağladı. Bu güzel ortam için çok
teşekkür ediyorum. Biz demokrasinin
ocağı olan muhtarlarımızla konuları konuştukça, taleplerini aldıkça başarımızın
kat be kat artacağından, hizmetlerimizde ve kararlarımızda isabet kaydede52

“BİR VE BERABER OLDUĞUMUZ SÜRECE
HER SORUNU AŞARIZ”

“BELEDİYEMİZ TAKDİRE ŞAYAN HİZMETLER YAPIYOR”

Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali
Ermiş de, “Biz Meram muhtarları olarak
şunun farkına vardık: Bir ve beraber olduğumuz sürece Meram’ın bütün sorunların üstesinden geleceğimizden eminiz.
Sadece sabırlı olmamız lazım. Böylesine
güzel hizmetlerinden dolayı belediye
başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Meram muhtarları olarak 15 Temmuz’da gösterdiğimiz direnci, bu yıl 15 Temmuz’da
yine göstereceğiz” dedi.

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal
Duran ise, “Belediye başkanımız göreve geldiği günden bugüne kadar takdire
şayan hizmetler yaptı. Meram’a kadın eli
değdiği belli oldu. Konya Muhtarlar Derneği olarak her zaman destekçiniz olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şahsınızda
tüm ekibinize teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

ceğimizden emindik. Hepinizin malumu
coğrafyamızda insanlığı utandıracak hadiseler meydana geliyor. Özellikle son
2 yılda ülkemiz üzerinde büyük oyunlar
oynanıyor. Bizim bu ihanetlere, oyunlara
ve operasyonlara karşı tek bir silahımız
var o da birlik ve beraberliğimiz. Biz bunu
sürdürdüğümüz sürece kim ne yaparsa
yapsın hepsinin üzerinden Allah’ın izniyle
geliriz” şeklinde konuştu.
Meram Belediyesi’nin çok güzel hizmetlere imza attığını vurgulayan Kaymakam
Çelik, “Bugün burada belediyemizin yaptığı çok güzel hizmetleri yerinde inceleme şansına sahip olduk. En güzel tarafı
da belediyemizin bu yatırımları tamamen
kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor olması. Yapılan hizmetlerin kalitesinden ve
bundan sonraki nesillere ulaşacak olmasından dolayı çok memnun oldum. Bu tür
toplantılarımız bundan sonra da devam
edecek” ifadelerini kullandı.
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KONUK: KONYA ŞEKER,

TOPRAĞINA SAHİP ÇIKIYOR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “Dünya Çölleşme ile Mücadele
Günü” dolayısıyla “Geleceğimize sahip Çıkalım” adlı bir program düzenlendi. Programa, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da katıldı. Konuk, Çevre ve Orman Bakanlığının 14 yılda 3,5 Milyar ağaç diktiğini
ifade ederek, “Ülkemizin toplam ormanlık alanını yaklaşık %10 arttırdı. Kaç
yılda? 14 yılda. Bakanlığımızın ağaçlandırma çalışmalarında, benim de paylaştığım ve çok beğendiğim bir hedefi var: Dünya Nüfusu Kadar Ağaç” dedi.
Konya Şeker’in bu konuda attığı adımlara da dikkat çeken Konuk “Türkiye
Nüfusu Kadar Ağaç” hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.
ÇÖLLEŞME VE EROZYON, TÜM KESİMLERİN ORTAK PROBLEMİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından
Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen program, Ankara
Söğütözü’ndeki Orman Genel Müdürlüğü
konferans salonunda gerçekleştirildi.
“Geleceğimize Sahip Çıkalım” teması ile
düzenlenen programa Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu ile bakanlık bürokratlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları
ve diğer ilgililer katıldı.
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı
Recep Konuk’un konuşmacı olarak katıldığı program, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun açılış konuşmasıyla
başladı.
Bakan Eroğlu programda, “Ormanların
tahrip olmaması için gelir getirici imkânlar sunmak lazım. 36 gelir getirici tür tespit ettik. Her şey millet içindir anlayışı ile
cevizden, bademe zeytinden, kestaneye
varıncaya kadar bunları dikiyoruz. 3 yıl
bakımı orman teşkilata ait geliri 49 yıl
vatandaşa aittir. Vatandaşa imkân sağlamak lazım... Orman Köylerindeki isteyen
herkese veriyoruz. Kura çekiyoruz. Kura
ile dağıtıyoruz. 1.5 milyon zeytin fidanı
dağıtıldı. Zeytine önem veriyoruz. Zeytin eylem planı kapsamında şu an zeytin ağacı 172 milyona ulaştı. Ormanlarda
zeytine sahip çıkıyoruz. 2 tane fidan diksem ne olur diye düşünmeyin. Bir fidan
diktiğinizde bütün canlılar faydalandığı
sürece amel defteriniz kapanmıyor. Gelin
hep birlikte ülkemizi yemyeşil yapalım.
Erozyonla mücadele konusuna önem veriyoruz. 500 milyon olan toprak kaybını
168 milyon tona indirdik. Su zengini değil
Türkiye tek elden akıllıca yönetildiği zaman su problemi olmaz. Sorunu çözmek
için suyu biriktirmek gerekir” şeklinde
konuştu.
423 dev baraj ve bin gölet ile rekora imza
atıldığını kaydeden Bakan Eroğlu, “Ba54

raj ve gölet yapıyoruz. Hedefimiz 2019
yılına kadar bin 71 gölet ve sulama yaparak ikinci rekora imza atmak. Toprağı
korumak için sulama önemlidir. Sulama
olmadan verim almak mümkün değil.
8,5 milyon hektarlık sulama alanının 6,5
hektarını suladık. 10 proje hazırladık. Su
kıtlığı olan havzalara su getirdik. Beyşehir golünü kurtardık. Düdenlerden kaçan
suyun etrafını cevirdik. Suruç ovası dev
sulama tüneli 54 bin hektarı sulandı. Gıda
çok önemli dünyada ilk 5’e giren ülke olmamız lazım” açıklamasında bulundu.
Daha sonra kürsüye gelen, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman
ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da
konuşmasında “bizim işverenimiz, sermayemiz toprak. Toprak olmazsa bizim
işimiz de olmaz. Toprak bozulduğu zaman öncelikle işi bozulan biziz. Toprağın
bozulmasından kaynaklanan sorunlarla
ilk biz yüzleşiyoruz. O nedenle çölleşme
ve erozyon, toplumdaki tüm kesimlerin
elbette ki ortak problemi. Ancak üretici
ve tarım sektörü için hayati bir mesele”
dedi.
DÜNYAMIZ 2030’A KADAR TOPRAK KAYBETMEYE DEVAM EDECEK
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Birleşmiş Milletler 12’nci taraflar
konferansı sonrasında yaptığı açıklamada; “Küresel anlamda bir mücadele gerçekleştirilebilir ve bütün taraflar mücadeleye omuz verirse ancak 2030 yılında bir
denge kurulabileceğini, geri kazanılan
toprak miktarının, kirlenme nedeniyle
kaybolan toprak miktarıyla eşitleneceğini” söylediğini hatırlatan Başkan Recep
Konuk, “bu açıklamadan şunu anlıyoruz;
bütün önlemleri bugünden alsak bile,
dünyamız 2030’a kadar toprak kaybetmeye devam edecek. Ülkelerin mutabakat sağlamasıyla alınacak ortak önlemler
ile üzerine düşeni yapması şart. Ancak
bu şartın yerine getirilmesi kaydıyla,
2030’da denge sağlanacak ve dünyamız
gelecek nesillerin emaneti toprağımızı
muhafaza etmeye devam edecektir. Bu

korkunç bir durum. Gelecek hakkında
daha çok endişelenmemizi gerektiren bir
durum” ifadelerini kullandı.
TOPRAĞI KAYBETMEK KOLAY, KAZANMAK ZOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendi ülkesinde de yükselen tepkilere rağmen
İklim Değişikliği ile Mücadele Sözleşmesinden ABD’nin çekildiğinin altını çizen
Başkan Recep Konuk, “yeni bir durumla
karşı karşıyayız. Toprak kaybının, çölleşmenin, kuraklığın en önemli etkenlerinden biri olan ekosistemdeki bozulma
ve küresel ısınma ile mücadelede ABD
geleceği kurtarmak yerine daha fazla
kâr ve daha ucuz tüketimi tercih etti. Ne
pahasına? Gelecek nesillerin daha iyi bir
dünyada yaşaması pahasına. Ümit ediyorum Amerikan kamuoyunun, bu yanlışın
düzeltilmesi ve bu kararın uygulamaya
geçmemesi konusunda ABD yönetimine
verdiği güçlü mesaj karşılığını bulur ve
bu mücadele kesintiye uğramadan, belirsizlikler içinde savrulmadan devam eder.
Devam etmek zorunda da! Çünkü özellikle ekosistemi ve toprağı kaybetmek kolay, kazanmak zor… Hepimiz biliyoruz ki,
icadı mümkün olmayan veya üretilmesi
mümkün olmayan insanlık sermayesinden biridir toprak” dedi.
KONYA ŞEKER, EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “1970’lerde her yıl
500 Milyon ton toprağımızı; sel sularıyla, rüzgârla kaybederken, Bakanlığımız,
yaptığı işlerle küresel ölçekte ülkemizin
çölleşme ve erozyonla mücadelede bir
adım öne çıkmasını sağlamıştır” diyerek
konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Suyun yönetim ve tasarruflu kullanımı
için yapılan göletler ve barajlar, su yönetimiyle ilgili atılan önemli adımlar, bu
rakamı bugün 168 Milyon tonlara çekmiştir. Bu başarıda en önemli etken de
muhakkak ki ağaçlandırma çalışmalarıdır. Bakanlığımız 14 yılda 3,5 Milyar ağaç
dikti. Ülkemizin toplam ormanlık alanını
yaklaşık %10 arttırdı. Kaç yılda? 14 yılda.
Bakanlığımızın ağaçlandırma çalışmalarında, benim de paylaştığım ve çok
beğendiğim bir hedefi var: “Dünya Nüfusu Kadar Ağaç”. Bu dinamik bir hedef.
Dünya nüfusu arttıkça artacak bir hedef.
Konya Şeker’de yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarında da kendi ölçeğimizde büyük, ama şirket ölçeğimize uygun
bir hedef belirlemiştik: “Türkiye Nüfusu
Kadar Ağaç”. 2004 yılında başladığımız
bu ağaçlandırma projesi için şunu da demiştik: “Her Türk vatandaşının bir dikili
ağacı olacak”. Bakanlığımız Dünya Nüfusu Kadar Ağaç hedefine sağlam adımlarla
ilerlerken, biz de Konya Şeker olarak Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç hedefine emin
adımlarla ilerliyoruz.”
KONYA ŞEKER, DİKTİĞİ AĞAÇLARIN BAKIMINI DA ÜSTLENDİ
Başkan Recep Konuk, “Bakanlığımız 3,5
Milyar ağaç dikti, hedef 7,5 Milyar. Biz
19,3 Milyon ağaç diktik, hedef 80 Milyon.
Ağaç dikmek isteyenler, diksem olur mu
diye düşünenler için, benim tavsiyem
şudur; işin en zor kısmı ilk ağacı dikene
kadardır. O ilk ağacı diktiğinizde, toprağa emanet ettiğiniz bir canın, zaten takipçisi oluyor, onun büyüyüp serpildiğini
gördükçe yenilerini dikmek için sabırsızlanıyorsunuz. Biz Konya Şeker’de bunu
yaptık. Hem ağaç dikmenin zevkine vardık, hem de mücadeleyi başkalarından

beklemek yerine bu mücadelenin ortağı
olduk, neferi olduk. “Biz bozmuyoruz,
niye biz tamir edelim” gibi bir düşünceye
de kapılmadık. Toprak bizim. Bizim olana
biz sahip çıkmazsak, kimse sahip çıkmaz,
diyerek toprağa dört elle sarıldık. Kökten
bağlı olduğumuz bu topraklarda, ekosistemi kimin bozduğuna bakmadan, sistemi nasıl tamir edebiliriz diye düşündük.
Bunu, kendimize dert edindik. 2004 yılından itibaren, işin ucundan tutmak için
vira Bismillah deyip hızla ağaç dikmeye
başladık. O hızla bugün 19,3 milyon ağaca ulaştık” diye konuştu.
KONYA ŞEKER’İN GERİ KAZANDIĞI TOPRAK MİKTARI YAKLAŞIK 1 MİLYON 700
BİN TON
Konya Şeker’in; 248 ayrı güzergâhta,
Konya’ya sınırları olan il ve ilçe yolları,
köy ve kasaba yolları dâhil binlerce kilometrelik yol boyunca çift taraflı, bazı yerlerde derinliği 8-10 sıraya ulaşan ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiğini
hatırlatan Başkan Recep Konuk, sözlerini
şöyle tamamladı;
“67 ayrı yerde toplu orman alanları oluşturduk. Konya Şeker’in ağaçlandırma çalışmaları, fidanın dikiminden önce başlar.
Bir zamanlar Evliya Çelebi’nin, ‘’bir sincabın daldan dala atlayarak hiç yere inmeden Anadolu’nun bir ucundan diğer ucuna gider’’ diye tarif ettiği, İç Anadolu ve
O’nun bir parçası olan Konya Ovası, şimdi
çok geniş alanlardan oluşan çoraklaşmış
araziyi maalesef bünyesinde barındırıyor,
yüzeyin yaklaşık 30-40 santim altındaki
kist tabakası fidanın gelişmesine müsaade etmiyor. Konya Şeker’in ağaçlandırma
çalışması, fidanın toprağa dikiminden
yaklaşık 1 yıl önce başlar. Neyle? Toprak-

la. Fabrikaya ürünle gelen toprağı ayrıştırıp, arıtıp, kamyonlara yükleyip, ağaçlandırma sahalarına taşıdığı gün, bu çalışma
da başlar. Konya Şeker; fabrikalarına
şeker pancarı, patates gibi ürünler ile
gelen verimli toprağı arıtıp, ağaçlandırma sahalarının ıslahında kullanan, hatta
bu ürünlerle gelen toprağı geri kazanan,
ülkemizdeki belki de tek kuruluştur.
Bu çerçevede; 2005 yılından bu güne kadar Konya Şeker’in geri kazandığı toprak
miktarı yaklaşık 1 milyon 700 Bin tondur
ve toprağın tamamı ağaçlandırma sahalarına nakledilerek saha ıslahında değerlendirilmiştir. Bir kamyonun 25 ton taşıma
kapasitesi olduğunu düşünürseniz, 12 yılda yaklaşık 68 Bin kamyon toprak Konya
Şeker tarafından para harcanarak ağaçlandırma sahalarına taşınmıştır.
Başka ne yapıyor Konya Şeker? Diktiği fidanlardan, kuruyanların yerine yenilerini
dikiyor. Her fidanı, doğal ortamında kendi kendine gelişmesini sağlayacak, kök
uzunluğuna gelene kadar suluyor, dibini
açıyor, buduyor, bakımını yapıyor. Bu çalışma Konya şartlarında, her bir fidan için
ortalama 5 yıldır. Takdir edersiniz ki, bu
maliyetli bir iş. Bu çalışmayı gerçekleştiren de bir çiftçi kuruluşu. Hissedarlarının
tamamı çiftçilerden oluşan bir kuruluş.
Peki, bu kadar masrafa ve daha da önemlisi çabaya, bir çiftçi kuruluşu niye katlanıyor? Ya da niçin onca masraf yapıp,
zaman ayırıp ağaç dikiyor? Çünkü Konya
Şeker çatısı altındaki 56.000 üretici ve
ailesi şunu biliyor; Konya Ovasına birileri
ağaç dikmezse, Konya Ovası ağaçlandırılmazsa, birileri bu sorumluluğu üstlenmezse, doğal iklimleme olmayacak.
Ekosistemin bozulan dengesi, tarımsal
verimi olumsuz yönde etkilemeye devam
edecek. Biyolojik canlılık yok olacak. Tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele gerçekleşmezse, toprak daha da çok kirlenecek. Ağaçlar kol kanat olmazsa toprak
rüzgârla, yağmur suyuyla daha çok taşınacak ve çiftçi sermayesinden olacak. En
önemlisi de, kuraklık ve çölleşme Konya
Çiftçisinin üretmesine müsaade etmeyecek. Evet! Mesele, bizim meselemizdir,
dedik. Yola çıktık, önemli mesafeler kat
ettik.”
Konuşmaların ardından Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak il
genelinde Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin belirlediği
“toprağımız, evimiz, bizim geleceğimiz”
temasına uygun olarak düzenlenen resim, kompozisyon, afiş yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi ve daha
sonra da sergi açılışı gerçekleştirildi.
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TURİZMİN OSCAR’I

“FİJET ALTIN ELMA” KONYA’YA VERİLİYOR
Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler
Derneği, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan ve her geçen gün turizm potansiyeli yükselen Konya’ya dünyanın en
prestijli turizm ödülleri arasında yer alan
“FİJET Altın Elma Ödülü” nü veriyor. FİJET
Başkanı Tijani Haddad ile görüşen Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehirdeki turizm alt yapısının dünden
bugüne yaşadığı gelişimi gösteren ödülün tanımı açısından avantaj olacağını
söyledi.
Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler
Derneği (FİJET) Başkanı, Tunus Eski Turizm Bakanı Tijani Haddad ve beraberindeki heyet Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti. Dünya
Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği
Başkanı Tijani Haddad, Konya’da tarihin
korunmasına yönelik yapılan çalışmalar
için Başkan Akyürek’e teşekkür ederek,
“Konya çiçek gibi bir şehir. Şehrin kültürünü ve manevi yapısını koruduğunuz için
teşekkür ediyorum. Konya’ya heyetimizle
yaptığımız ziyaretlerde şehrin tarihi dokusuna ve turizm potansiyeline hayran
kaldık. Yapılan değerlendirmede tüm
üyelerin oyuyla Konya’ya birliğimizin en
prestijli ödülü olan Altın Elma’yı vermeye
karar verdik” dedi. Haddad, ödülün Eylül
ayında Konya’da düzenlenecek programda takdim edileceğini dile getirdi.

TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek de FİJET Altın Elma ödülü için
Konya adına teşekkür ederek, Konya’da
bu programların en iyi şekilde icrası için
tüm kurumlar olarak gerekeni yapacaklarını söyledi. Ödülün şehirdeki turizm alt
yapısının dünden bugüne yaşadığı gelişimi gösterdiğini kaydeden Başkan Akyürek, “Bu ödül, Konya turizminin yeniden
değerlendirmesine katkı yapacak, şehrimizin tanımı açısından avantaj olacaktır”
diye konuştu. Başkan Akyürek, ziyaretin
sonunda heyette bulunanlara Mesnevi
hediye etti.

TURİZMİN OSCAR’I
Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Türkiye Turizm Yazarları
ve Gazeteciler Derneği Başkanı Delal
Atamdede ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme Kurulu
Başkanı Kazım Yanar da hazır bulundu.
UNESCO Üyesi Dünya Turizm Yazarları ve
Gazeteciler Derneği’nin 33 ülkede 750
üyesi bulunuyor. 1971 yılından bu yana
verilen “The Golden Apple” turizm oscarı
sayılıyor ve dünyanın en prestijli turizm
ödülleri arasında yer alıyor. Konya’nın
ödülü, 28-30 Eylül arasında Konya’da düzenlenecek programda takdim edilecek.
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BEYŞEHİR HUĞLU’DA

‘TEK KURŞUN’ ATIŞ MÜSABAKALARI
Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nde düzenlenen “tek kurşun” atış müsabakaları yoğun ilgi gördü.
Beyşehir’in dünyaca ünlü av tüfeği üretimi merkezi olan Huğlu Mahallesi’nde,
Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen tek
kurşun akış müsabakalarına Türkiye’nin
20 ilinden 400’ün üzerinde atıcı katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Huğlu Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar
“pet şişe”, “hareketli hedef”, “sabit hedef” ve süper final olmak üzere 4 farklı
kategoride düzenlendi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren
isimlere madalya ve kupaları verildi. Ayrıca, ilk 5 dereceye girenlere Huğlu’da
av tüfeği üretimi gerçekleştiren firmalar
tarafından da av tüfeği hediye edildi.
Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, açılış töreninde yaptığı konuşmada, düzenledikleri müsabakaların Türkiye’nin en büyük spor yarışması
niteliğinde olduğunu düşündüklerini belirterek, “Bu konuda bizlere destek veren
firmalarımıza, avcılar ve atıcılar derneğimize, ülkemizin dört bir yanından gelen
kurşun atıcısı dostlarımıza ve sponsor
firmalarımıza, bizi yalnız bırakmayan ilçe
protokolüne teşekkür ediyorum.” dedi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun
da, tüfek sektörünün kalbinin attığı Huğlu
Mahallesi’nde düzenlenen müsabakalarda Türkiye’nin en iyi profesyonel atıcılarının biraraya geldiğini belirterek, “Müsabakalara katılan, derece elde eden tüm
atıcılarımızı tebrik ediyorum. Böylesine
önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapan Huğlumuzun ve ilçemizin tanıtımına
katkı sağlayan derneğimiz başta olmak
üzere katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Müsabakalara Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet
İşbitirici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürü Mehmet Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, yargı
mensupları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi
Başkanı Naci Tanık, İlçe Müftüsü Mahmut
Çelikoğlu, Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, mahalle sakinleri, atıcılar,
vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.
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Bir şiirin kısa dizelerindeki sadeliğe gönül verir şairler.
Şiir ,az sözle çok şey anlatmaktır ve her şairanelikte biraz
sonsuzluk ve biraz da sessizlik vardır .Tıpkı ahşap gibi.
İşte böyle bir hikaye Tasarımname. Estetiğin iç dinamiklerindeki bir arayışın, zarifçe kapıyı çalıp , içeri süzülmesidir,sessizce.Belli belirsiz.
Doğanın sanatıdır bu , biz yalnızca sergiledik. “Yaratılışın temelindeki kusursuz dengenin altını çizmek!” Daha
fazlası değil yaptığımız.Milyonlarca yılın süzdüğü, arıttığı,
işlediği, kullandığı, çoğalttığı ama modern zamanların ıskaladığı o ahşap gerçeğini giderayak bam telinden yakalamak.Zaten sınırları vardı,çizilmişti en kusursuz resim,
bize sadece bir ıskarpelada yontması kaldı.
Ahşabın zarafeti, ustanın kadim dokunuşu.Biz sadece
çerçeveledik.Bir aynayı bazen çerçevesi nasıl değerli kılarsa biz de ona yeltendik.Hem ayna olduk hem aynadaki
görüntü.Işık.Ses.
Yola çıkarken, yelkenlerini açan ve pusulasına güvenen
sahici bir kaptan gibi kararlı;yolun uzunluğundan korkmayacak kadar heyecanlıydık..Amacımız insanlara sadece
üzerinde oturacakları koltuklar,sandalyeler pazarlamak
değildi, bundan emindik ve alabildiğince bu amaçtan
uzaktık. Biz, zarafetin, estetiğin arayışındaydık. İnandığımız bir amacımız ve bir marangozun ahşabı tanıyan ellerine güvenen bir değerbilirliğimiz vardı.
Çevremizdeki her tür dekoru ve dekor ruhunu inceliyor,gözden geçiriyor ama tatmin olmuyorduk.
Ne kadar ince elesek, o kadar sık dokumamız gerekiyordu.Ne kadar sık dokunursa öyle güzel oluyordu emeğin ürünleri. Üzerine kaç damla düşmüşse ustanın teri, o
kadar ışık saçıyordu ahşap. Bu gerçeği böylece kabul ediyor,iyi ustalığın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorduk.
Sadece eşyanın görüntü standardı değil,ustalığın,sanatın,ahşabın standardıydı derdimiz.Ve Geleneğin güçlü vurgusu da vardı birikimimizde.Tavanları ayakta tutan sütunlar gibi,bir geminin ,bir kemanın,bir masanın da varlığını
borçlu olduğu ahşaptan aldık ilhamımızı.
Her zerresini ellerimizle yoğurduk. İnandık,düşündük,
planladık, istedik.Direndik.
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Mimar Taha Özer

Kararlıydık.
Her duygunun her parçasını ayrı ayrı işledik, her malzemenin doğasını üşenmeden teker teker denedik. Ve nihayet, bizim içimize
sindi dediğimizde, Tasarımname’yi sizlerle buluşturduk.
Tasarım ve ahşaba davet.Müziğe,resme,felsefeye davet.Tıpkı Vivaldi’nin Dört Mevsim müziğindeki, dört farklı mevsimin dansına
davet.
Sizinle iletişim kurmak,tanışmak istediğimiz için adımızı “Tasarımname” koyduk.Bir sanatçının kendini anlatmaya çalıştığı
mektuplar gibi.Modası geçse de mektubun ,biz hala samimice
yazılan mektuplara inanıyoruz.Ve kimi zaman “Tasarım-nağme”
dediğimiz de oluyor. Çünkü tasarımın bir beste olduğuna da
inanıyoruz.
Biz sizlere sadece oturup dert yanmalık koltuklar, uzanıp maç
seyretmelik çekyatlar,üzerini türlü örtülerle görünmez kıldığınız
masalar,sehpalar ,içinde kaybolacağınız dolaplar vaad etmiyoruz.
Biz sizlere bir duvarın tuğlalarını kapatan televizyon üniteleri,genişlik duygusunu yok eden kapılar ,sizi küçük alanlara
hapseden salon takımları ,çocuk odaları,salonlar, ofisler vaad
etmiyoruz.
Biz size ,içinde yaşamaktan haz duyacağınız , evinizle daha
iyi anlaşmanızı sağlayacak bir dekorasyon felsefesi sunuyoruz.
Biz size, belki sayfalarca yazsanız da yeterince anlatamayacağınız duygularınızı, açık ve net olarak anlatmanızı sağlamayı vaad
ediyoruz. Yalnızca bir şeye sahip olmanın mutluluğunu değil,
ne istediğini bilmenin kararlılığını sunuyoruz.
Burası, uzun yıllardır ortaya çıkmak için bekleyen, içinizi
sürekli kemiren stilinizin çikolata fabrikası. Her tür zorluğa ve
koşullara rağmen inşa ettiğiniz kişiliğinizi ortaya koymanızı sağlayacak ,içinizdeki ruh zenginliğini paylaşmanıza vesile olacak
bir buluşma noktası.
İhtiyacınız olan her bir taşı, her bir rafı, her bir karoyu, objeyi,
parçayı, özenle, dikkat ve bilgelikle, yalnızca sizin için ayıklıyoruz, size özel tasarlıyor, size özel çiziyor, size özel üretiyor, ihtiyacınız olanı yalnızca sizin için inşa ediyoruz.
Ve tıpkı Konfüçyüs gibi “ irade zaferdir.”diyoruz.
Bu yüzden Tasarımname , her müşterimiz için başka bir anlam
ifade ediyor.Tek bir amacımız var: iletişimin dekoruna,dekorun
iletişimine hizmet etmek.Diyalog kurmak sizinle ve dekorasyoncu ruhunuzla.
Her tür görüşe ,fikre açığız. Buyrun Tasarımname’ye...
Sadece misafirimiz değil ,kendi dekorunuzun mimarı olun.
Saygı ve sevilerimizle...
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KONYASPOR ÇİFTE KUPA İLE
YENİ SEZONA BAŞLADI
Tarihinde ilk kez Türkiye Ziraat Kupasını alan Atiker Konyaspor, Beşiktaş’a karşı oynadığı Turkcell Süper
Kupa’yı da alarak yeni sezona iki
kupa ile başladı. Süper Kupa maçında yaşanan olaylara ve TFDK tarafından haksız yere verilen 5 maçlık
saha kapatma cezasına rağmen, Atiker Konyaspor yoluna başarılı bir şekilde devam etmeye ve yeni sezonda
fırtınalar estirmeye kararlı. İşte kupa
maçı sonrası Konya’da yaşananlar ve
futbolcusundan yöneticisine dile getirilen görüşler şöyle......

rarak kupa sevincine ortak oldu. Tarihinde ilk kez aynı sezonda hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Turkcell
Süper Kupa’yı kazanmanın sevincini yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar
yaptıkları tezahüratlarla takımlarına
destek verdi. Kent merkezindeki
Zafer Meydanı’nda gruplar halinde
toplanan yaklaşık bin taraftar takımlarının bayraklarını açarak ‘Bu sene
şampiyon görelim sizi’ ve ‘Şampiyon
Konyaspor’ şeklinde slogan atarak
takımlarının başarılarını kutladı. Atiker Konyaspor kafilesi özel uçakla
Konya’ya geldi. Yeşil beyazlı kafileyi
Konya’da büyük sevinç
hava limanında 100 kadar taraftar
karşıladı. Futbolcular ve teknik ekip,
Atiker Konyaspor’un Beşiktaş’ı 2-1 takım otobüsüne binerken taraftarlayenerek Turkcell Süper Kupa’nın sa- rı selamladı.
hibi olmasının ardından Konya kent
merkezinde yeşil-beyazlı taraftarlar Konya’ya hayırlı olsun
sokaklarda sevinç yumağı oluştururken, konvoy oluşturup takımları lehi- Süper Kupa’nın Konya’ya hayırlı olne sloganlar attılar. Maçın ardından masını dileyen Başkan Ahmet Şan,
sokaklara akın eden yeşil-beyazlı “Tüm Konyamız’a hayırlı olsun. Türtaraftarlar araçlarla konvoy oluştu- kiye’de ve yurt dışında ne kadar Kon-
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yalı ve Konyaspor taraftarı varsa hepsine hayırlı olsun. Teknik ekibimizi ve
futbolcuları kutluyorum. İnşallah güzel bir sezon olu” dedi.
Akçay, ‘Her antrenöre nasip olsun
isterim’
Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek Turkcell
Süper Kupa’yı müzesine götüren Atiker Konyaspor’un Teknik Direktörü
Mustafa Reşit Akçay, “Hoş bir şey her
antrenöre nasip olsun isterim. Temiz
bir kalple çalışıldıktan sonra rabbim
bir şeyler veriyor. Beşiktaş çok güçlü
bir takım, eğer uzatmalara gitseydi
bizim için büyük sorunlar yaşanabilirdi. Maçın başından sonuna kadar
maçı istedik. Çok mutluyuz. Kalpten
çalışan herkese Allah versin” dedi.
Ali Turan, ‘Yine tarih yazdık’
Maç sonrası duygularını anlatan Ali
Turan ise şunları söyledi:

“Yine bir tarih yazdık. Konyaspor tarihinde ilk defa önce Ziraat Türkiye
Kupası’nı sonra Turkcell Süper Kupa’yı kazandık. Bunlar gerçekten hepimiz için unutulmaz anlar, hatıralar.
Konyaspor forması altında yaşadıklarımız ileride çocuklarımıza ve torunlarımıza büyük bir gururla anlatacak
kadar kıymetli. İnşallah Konya halkı,
Konya taraftarı bizleri hiç unutmaz.
Gerçekten bugün de tarihi günlerden
biriydi. Sahada çok iyi mücadele sergileyen çok fazla pozisyon vermeyen
bir Konyaspor vardı..”

Maçtan önce de söyledim, bu maçı
çok istiyorduk. Evet zor bir maçtı ama
geçen seneyi kupayla kapattık bir tarih yazmıştık, yine tarih yazma fırsatı
geldi, çok güzel bir tarih yazdık ve
yine güzel atmosfer vardı. Samsun’a
gelenlere, gelemeyip dua edenlere
teşekkür ediyoruz ve bu kupayı bütün Konya halkına armağan ediyoruz. Normalde hocamız değişti, yeni
oyuncular geldi. Bu çoğu takımda bir
duraklama bocalama dönemi olabilirdi ama şu an için bu sorunu aşmış
gibi görünüyoruz. Ortaya koyduğumuz mücadele ile omuzlarımızdaki
yük yüzde 50 hafifledi diyebilirim.
Çünkü bu değişim sürecine çok güzel bir başlangıç yaptık. Yeni oyuncular ve yeni hocalar vardı. Bunu da
lehimize çevirdik. Yeni sezona tarih
yazarak başladık. İnşallah daha nice
tarihler yazarız, nice kupalar alırız ve
büyük zaferlere imza atarız.

Futbolcularımız Selim Ay, Musa Araz
ve Wilfred Moke tarihi zaferin ardından duygu ve düşüncelerini anlattı.
Selim, “Güzel bir başlangıç oldu,
tarih yazarak yeni sezona başladık” derken, yeni transferlerimizden
Musa “Burada ilk maçımdı kupayı
kazandığımız için çok mutluyum”
şeklinde konuştu. Moke ise açıklamasında “Takımdaki yardımlaşma Musa Araz: Bizim için çok önemli bir
müthişti. Hak ederek kazandık” ifa- maçtı
delerine yer verdi.
Böylesine önemli bir rakip karşısında
Selim Ay: Maça gelenlere, geleme- sahanın her yerinde basmadık yer
yip dua edenlere teşekkür ediyoruz bırakmayıp, son düdüğe kadar güçlü bir şekilde mücadele ettiğimiz ve

sonucunda da kulübümüz ve camiamız için son derece önemli olan bu
kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Burada Konyaspor formasıyla
ilk resmi maçıma çıktım ve ilk maçta
Süper Kupayı kazanmak çok güzeldi. Tarifsiz duygular içindeyim. Ama
her şeyden önce takımımızın bugün
iyi bir görüntü vermesi önemliydi.
İyi oynadık ve kazandık.Bütün Konyasporlulara armağan olsun.
Wilfred Moke: Takım içindeki yardımlaşma müthişti
Konyaspor ligi kupayla kapatmıştı ve
karşımızda yeni sezona moralli başlamak için bir kupa daha duruyordu.
Maç öncesinde herkesin beklentisi
farklıydı. Ama biz saha içinde gerçekten çok emek verdik, çok çalıştık,
performansımız sezon başı olmasına
rağmen üst düzeydeydi. Takım arkadaşlarımızın ortaya koyduğu mücadele ve saha içi yardımlaşma müthişti. Sonucunda da çok istediğimiz
Süper Kupayı kazandık. Sezon içinde
çok daha iyi olacağız. Hepimiz çok
mutluyuz. Konya’ya Konyasporlulara
armağan olsun.
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COŞKUN SABAH SEYDİŞEHİR’DE

KALKINMA ŞÖLENİNDE SAHNE ALDI

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kalkınma Şöleni Coşkun Sabah
Konseri büyük ilgi gördü.
01 Ağustos Salı gün başlayan ve 6 Ağustos pazar akşamı sona eren ve Kuğulu
Parkta düzenlenen şölende ünlü sanatçılar sahne aldı.
Şölene Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yalıhüyük
Belediye Başkanı Hasan Koçer, Akören
Belediye Başkanı Ekrem Tulukcu, Beyşehir ve Seydişehir AK Parti İlçe Başkanları,
Protokol üyeleri , STK Başkanları, kamu
kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve on
binlerce vatandaş katıldı.
İlk olarak Seydişehir’in mahallerinde yetiştirilen 27 üreticinin katıldığı çilek yarışmasında dereceye giren birinci Kadir Önder ikinci Seyit Bademci, üçüncü Durmuş
Yılmaz’a ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Yağlı Güreş yarışmalarının vazgeçilmezi
cazgır’ın davetinin yer aldığı gecede Cazgır Hasan Sarı tarafından Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a Türk Bayrağı hediye
edildi.
Seydişehir’de uzun yıllar devam eden ve
bazı nedenlerden dolayı ara verilen şölen ve yağlı güreşlerin devam edeceğini
kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;”uzun yıllar önce Seydişehir’de yağlı
pehlivan güreşleri yapılıyordu. Fakat ara
verilmişti. İnşaallah önümüzdeki yıllarda
biz bu geleneği devam ettireceğiz. Şölenimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Eskimeyen şarkıları ile hayranlarıyla buluşan Coşkun Sabah’a şölende seslendirdiği tüm eserlerinde kesintisiz eşlik eden
seyirciler coşkulu saatler yaşadı.
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OĞUZ YILMAZ

ONBİNLERİ COŞTURDU

Seydişehir Belediyesi düzenlediği Kalkınma Şöleninde Oğuz Yılmaz’ı ağırladı.
Kuğulu Park’ta Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kalkınma Şöleninin
ikinci gününde Oğuz Yılmaz sahne aldı.
Oğuz Yılmaz birbirinden güzel şarkıları
Seydişehirliler için seslendirirken on binlerce kişi şarkılara coşkuyla eşlik etti.
Şölene Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burak Çelik , Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, STK
Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını
Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri , Muhtarlar ve on binlerce vatandaş katıldı.
Pop Sanatçısı Mehmet Köse konserinin
ardından Konya Kaşıks Ekibi sahne aldı.
Sergiledikleri performansla izleyicileri
coşturan on kişilik ekibin farklı müzik dallarında oynadığı kaşık oyunları büyük ilgi
topladı.
Seydişehir Kuğulu Park’ın tabi ve doğal
bir park olduğunu kaydeden Belediye
Başkanı Mehmet Tutal;”Seydişehir Kuğulu Park 2,5 Milyon metrekarelik bir alan
var, şu an 1 Milyon 700 Bin metrekarelik
bir alanda da çalışma yapılıyor. Doğal
eko sistemin yaşadığı bir park. Adeta
saklı bir Cennet. Seydişehir sadece Kuğulu Parkla değil, kültürde ve eğitimde de
ileri bir düzeyde. Seydişehir Seyyid şehri.
Herşeyin en güzeline layık “dedi.
Kendine has sıcakkanlı tavırları, sevilen
tarzıyla oyun havaları seslendiren Oğuz
Yılmaz sahne alarak 7’den 70’e herkesi
coşturdu. Şölene katılanlar birbirinden
güzel şarkılar eşliğinde gecenin ilerleyen
saatlerine kadar eğlendi.
Konser sonunda Oğuz Yılmaz’a Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı
Mehmet Tutal tarafından günün anısına
hediye takdim edildi.
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SEYDİŞEHİR KALKINMA ŞÖLENİ

RESUL DİNDAR DA SAHNE ALDI

Seydişehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen, Seydişehir Kalkınma Şöleni
Kuğulu Park’ta binlerce vatandaşın katılımı ve Morton Gurup Müzik konseri ile
start aldı.
Şölene, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci,Seydişehir Kaymakamı
Aydın Erdoğan,Belediye Başkanı Mehmet Tutal,Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı
Teğmen Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer,daire amirleri, sivil
toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri,
meclis üyeleri, ve vatandaşlar katıldı.
Kuğulu Parkta TRT Sanatçısı Hakan Yılmaz sunumu ile başlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran gösterisi ile
devam eden şölen protokol konuşmaları
, havai fişek gösterisi ve Resul Dindar
Konseri ile devam etti.
Yıllardır özlenen fakat her defasında terör
olayları veya Fetö ihaneti ile iptal edilen
Kalkınma şölenin bu yıl başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;
“şölenimizin ilçemize güzellikler getirmesini diliyorum Seydişehir Etibank Alüminyum Tesislerinin kurulmasıyla birlikte
kabuğunu kırmış ve ülkenin gündemine
oturmuş bir ilçe. Fabrikanın temellerini
atıldığı 5 Ağustos 1967 Kalkınma Bayramı
olarak yıllarca kutlandı. Daha sonra akamete uğradı. Toplumsal talep ve bizlerinde arzu etmesi ile tekrar canlandıralım
diye düşündük” dedi.
20 yıldır bekleyen projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tutal;”projelerin temellerini attık. Atmayada devam
ediyoruz. Bir toplumun maddi gelişmesi
kalkınması yeterli değildir. Gelişmiş toplumların en güzel göstergelerinden bir
taneside sosyal ve kültürel olarak faaliyetleri devam ettirmesidir. Maddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Hiç bir
siyasi ayrıma girmeden birliğimizi, dirliğimizi ,kardeşliğimizi el ele, kol kola vermek suretiyle devam ettirdiğimiz sürece
bu toplum üzerinde bu millet üzerinde
hiç kimse bir eylem , bir operasyon yapamamıştır, yapamayacaktır. Bunun için
farklı anlayışlarda , farklı düşüncelerde
olabiliriz. Çünkü hepimiz insanız, robot değiliz, Farklı düşüncelerimiz gayet
normal. Vatan , millet, devlet, bayrak ,
özgürlük denildiği zaman bu millet nasıl
15 Temmuz’da meydanlara çıkmışsa aynı
göstergeyi bu gün buralarda bu meydanlarda da göstermektedir. Ben bunda dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel
organizasyonun gerçekleştirilmesinde
7/24 çalışan birim müdürlerime, çalışan
personelimize, destek veren esnaflarımıza, odalarımıza, muhtarlarımıza ve ismini
sayamadığım kamu kurum ve kuruluş66

larının temsilcilerine, çok çok teşekkür
ediyorum. İnşallah sizlerin duası , sizlerin
desteği ile bu tür büyük organizasyonları bizde yapmaya devam edeceğiz. Bu
duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan
dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmamızın güzellikler getirmesini niyaz
ediyorum. Artık Şölen başlasın” dedi.
Kaymakam Aydın Erdoğan; Bu festival
Seydişehir ilçemiz için tanıtım anlamında , yöresel ürünler noktasında, kültürel
ve ekonomik anlamda çok ciddi katkılar
sağlayacaktır ilçemize. Bu güzelliği , bu
birliği, beraberliği, yaşamamızda, rahat
bir şekilde eğlenmemize aziz şehitlerimizin çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi
minnetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyor,katılımcılara iyi eğlenceler diliyorum”
dedi.
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci;” Allah’a şükürler olsun ki, ülkemiz bir başka güzel. Dünyanın değişik
ülkeleri gezdik. Ama Türkiye kadar güzel
, ülkesine sahip çıkan ve 15 Temmuz’da
şahlanarak milli iradeyi ortaya koyan
ve ülkesini adeta uçurumun kenarından
kurtaran siz değerli hemşehrilerimle ülkemiz bir başka güzel.Yıllar sonra Kalkınma Şölenine imza atan değerli Belediye
Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Seydişehir’in bir bütün halinde kenetlenerek daha ileriye gitmesi için mücadele
ediyoruz. Mücadele sözünü verdik.Birlik

ve beraberliği görmek isteyen Kuğuluya
baksın bu meydan birlik ve beraberliği
gösteriyor. Allah bu güzelliği bozmasın.
Birlik varsa kardeşlik var” dedi.
Konuşmaların ardından şölen kapsamında Kuğulu Park’ta kurulan yüzlerce
dükkanın bulunduğu yöresel ürünler, el
sanatları ve çeşitli hediyelik eşyaların
satışlarının yapıldığı esnafları protokol
üyeleri ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dilediler.
Karadeniz rüzgarının estiği yaklaşık on
binlerce kişinin katıldığı şölen alanını
saatler önce dolduran vatandaşlar Sanatçı Resul Dindar’ın sahneye çıkmasıyla
birbirinden hareketli şarkılarıyla çoştu.
Dinleyiciler ve seyirciler romantik şarkılarda da sanatçı Dindar’a eşlik etti.
Resul Dindar gecenin finalinde ise müzisyenleri ile birlikte horon çekerek 2
saat sahnede kaldı.
Gecenin sonunda Seydişehir Belediye
Başkanı Mehmet Tutal tarafından Resul
Dindar’a günün anısına hediye takdim
edildi.

ÇELIKKAYALAR KARATAY’DAKI

İLK MAĞAZASINI YENILEDI

Çelikkayalar Alışveriş Merkezi, Karatay’daki ilk mağazasını yeniledi. Konya’da
14 Mağazasıyla vatandaşlara hizmet sunan Çelikkayalar Alışveriş Merkezi, Karatay’daki ilk mağazasını yeniledi. Mağazanın açılışına Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, Perakendeciler Derneği
Başkanı Habib Güngör ve vatandaşlar katıldı Çelikkayalar Alışveriş Merkezi Genel
Müdürü Ali Kaya, mağazaları yenileyerek
daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını
söyledi. Kaya, “İki hafta sonra bir mağaza
açılışımız daha var. Meram Yaka bölgesinde mağaza açacağız. Durmak yok yola
devam ediyoruz. Konya’da yatırımlarımıza
devam ediyoruz.” dedi. Perakendeciler
Derneği Başkanı Habib Güngör de “Hedefimizde istihdam var. Şube sayımızı
250’ye çıkartıp 3000-3500 kişiye istihdam sağlayacağız.” dedi. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ise Türkiye
ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümeye
devam ettiğini ifade etti.
Duanın ardından kurdeleler kesildi.
Çelikkayaların yeni konsept mağazasında
Özen Yatağanlı unlu mamulleri de hizmet
verecek.
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EDA & MUSTAFA

HAYATLARINI BIRLEŞTIRDI

NURAN YILMAZ & TURGAY UÇAR

DÜNYA EVINE GIRDI
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HANIFE & IBRAHIMIN’IN

MUTLU GÜNÜ

Mustafa Yumrutaş’ın
kızı Hanife Yumrutaş ile Ahmet Aydoğdu’nun oğlu İbrahim
Aydoğdu 2 temmuz
günü gerçekleşen düğün ile dünya evine
girdi. ZEDLİFE ailesi
olarak genç çiftimize
mutluluklar dileriz.

ÖZTAŞÇI VE GÜLDEREN AILESI

AKRABA OLDU
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MUHTEŞEM DÜĞÜN
MEHMET ALİ ÇİFTÇİ’nin sevgili oğlu
ALİ ÇİFTÇİ, OSMAN GEZBELİ’NİN
kızı GİZEM GEZBELİ ile 30 Temmuz
2017 tarihinde ÇİFTSAN BOTANİK
de yapılan düğünle dünya evine
girdi.Düğüne Konya’nın ileri gelen
iş adamları ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Davetlilere, kıyılan nikah
sonrası geleneksel Konya pilavı ikram edildi. Çifte ZEDLİFE ailesi olarak mutluluklar dileriz.
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NOVOTEL - İBİS OTEL GAZETECİLERİ AĞIRLADI
24 Temmuz Basın Bayramı dolasıyla Novotel- İbis
Otel Genel Müdürü Berati
Tuncer ve otel yöneticileri düzenlenen kahvaltıda
basın mensuplarını ağırladı. Kahvaltıda konuşan
Novotel- İbis Otel Genel
Müdürü Berati Tuncer, organizasyona katılan basın
mensuplarına teşekkür
ederek, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.
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