
ISSN:

2149-2093

Sayı:19 Yıl: 4 

Fiyatı: 15 TL







İmtiyaz Sahibi
Zedhaber Ajansı Adına

Zeki Dursun
Genel Yayın Yönetmeni: 

Muhammed Dursun

Yazı İşler Müdürü:
Zeki Dursun

Yayın Koordinatörü: 
Sema Kavak

Yayın Editörü: 
Osman Sarı

Yayın Danışmanı: 
N. Yıldız Erdal

Reklam Direktörü:
Ömer Fatih Dursun

Kurumsal İletişim:
Sümeyye Dursun
Görsel Yönetmen
Grafik 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: Şubat  2018
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 yayım olup, basın 
meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Dergimizde 
çıkan haber, resim vs. Her türlü materyallerin izinsiz 
kullanılması yasaktır. 
Kullananlar hakkında yasal takip uygulanacaktır.
Dergi içeriğindeki yazı, haber, metin vb. verilerin 
tamamen adı geçen yazarlara ait olup; herhangi bir 
konuda dergi ekibi sorumlu tutulamaz. 

Şubat 2018  l  Sayı: 19

15

13

Erken Yaşta Evlilikleri Önleyelim  
Kadınlaşan Ve Erkekleşen Toplum 
2017 Analizi 2018 Beklentileri   
Gençlerin Doğurganlığı  Tehdit Altında Mı?
Ben Sadece Çocuğum!
Çocuk İstismarına Hayır
Cinsel İmalı Her Dokunuş, Ruhsal Ölüme Götürüyor!
Hayatım Bir Roman-9
Türkiye Alzheimer Derneği Konya
Gün Bizim Günümüz De...
Yöneten Ve Yönetilenlerin Büyük Penceresi…
Kış Mevsiminde Yürümek...
Teknolojinin Göz Üzerindeki
Başarının İlk Adımı ‘Kıskanç Olun’
Güvence Ve Kaliteli Hizmit 
Özel Eğitime Gönül Verenlerin
Diyet Kapımda
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 Şehit Ailelerinin Yanında Olmalıyız

5
7
9

11
13
15
17
18
21
23
25
27
29
31
33
35
36
39
40



18

21

48 29

62

69

Konya Uyuşturucu Madde Bağımlılarını
Başkan Hasan Angı Gündemi Değerlendirdi
Sedep’te İlk Dönem Dolu Dolu Geçti
Evlendirmede De Rekor Selçuklu’nun  
Tropikal Kelebek Bahçesi Konya’nın 
Sille Tarihçesi
Başkan Hançerli Muhtarlarla Belediye 
Vücudunuza Sihirli Bir Dokunuş
Seydişehir’de Yatırım Müjdesi
Meram’da Çiftçi Buluşması
Konya’dan Afrin’deki Terör
Yatırım! Yatırım! Yatırım! 
Erkek Bir Kere Aldatırsa 
Yeni Yıl
Mahba Butik Özel Tasarım Ürünleri
Özel Elmas Eğitim Kurumlarında
Konya  Emlak Sektöründe Güzel Ve Başarılı Bayanlar 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Açılışlar

42
43
45
46
47
48
54
56
57
58
61
62
64
65
66
67
68
69
70



 4     l   4     l  



l     5Şubat 2018

Prof. Dr. 
Kamile 
MARAKOĞLU 

Evlilik ve aile kan bağına dayanan, karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu en küçük 
toplumsal kurum olarak tanımlanır. Ailenin temel amacı, sağlıklı nesiller yetiştirerek insan soyunun 
devamına katkıda bulunmak ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Aile ortamı eşler için huzur 
ve paylaşım, çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağıdır. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam ve 

sağlıklı temellere oturur ise, o aileden meydana gelen toplum da o nispette sağlam ve sağlıklı olur.

ERKEN YAŞTA 
EVLİLİKLERİ ÖNLEYELİM

Erken yaşta evlilikler/Çocuk yaş-
taki evlilikler;

Çocuk yaşta evlilik, “fiziksel, fizyo-
lojik ve psikolojik açılardan evlilik 
ve çocuk doğurma sorumluluğu ta-
şımaya hazır olmadan ve genellikle 
18 yaşından önce gerçekleşen ev-
lilikler”dir. Erken evliliklerin neden 
bir problem olarak görüldüğüne 
bakıldığında, birkaç faktör ortaya 
çıkmaktadır. Erken evlilikler, özellik-
le kız çocukların bedensel ve psiko-
lojik gelişimini olumsuz yönde etki-
leyerek sağlıksız ve küçük annelerin 
ortaya çıkmasına neden olmakta, 
hayatın gerçek yüzüyle hazırlıksız 
olarak karşılaşmaktadır. Maddi ve 
manevi olarak muhtaç durumunda 
olan ergen çocukların evlenmesi 
ile çocukların eğitimleri kesintiye 
uğramakta, vasıflı olamadıkları için 
istihdam imkânlarından da yeteri 
kadar yaralanamamaktadırlar. Er-
ken evlilikler daha çok kadın aley-
hine sonuçlanmaktadır. Aile içi şid-
det ve baskılara maruz kalınmakta, 
bunlarla beraber “çocuk anneler”, 
doğum riski, ya da kalıcı hastalıklar 
gibi ciddi risklerle de karşı karşıya 
kalmaktadırlar.

İnsan hakları ihlali olan erken/çocuk 
yaşta evliliklere ilişkin bazı gerçek-
ler;

-Küresel bir sorun 

-Daha çok kız çocuklarını etkiliyor

-Dünya genelinde, sosyal ve ekono-
mik kurumlara köklü olarak yerleş-
miş 

-Din, gelenekler yoluyla ve farklı 
nedenlerle devam etmekte 

-Aile, toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ği, yoksulluk ve ekonomik açıdan 
hayatta kalma stratejileri, gelenek-
ler ve kültür, güvensiz ortamlarda 
yaşamak vb. iç içe geçen faktörler 
erken evlilikleri teşvik ediyor ve pe-
kiştiriyor

- Fırsat eşitsizliği yaratıyor.

Erken evlilik oranının en yüksek ol-
duğu ülkeler; 

Başta Niger (%76) olmak üzere sı-
rası ile; Afrika Cumhuriyeti (%68), 
Chad (%68), Bangladesh (%65), 
Mali (%55), Guinea (%52), Güney 
Sudan (%52), Burkina Faso (%52) 
ve Malawi (%50) ülkeleri gelmekte. 
Türkiye 144 ülke arasında 55.sırada 
gelmekte.

Ülkemizde TÜİK’in 2015 verileri-
ne göre; toplam 602 bin 982 res-
mi evlilikten 31 bin 337’sinde 16-17 
yaşındaki kız çocukları gelin oldu. 
Bu sayı, toplam evliliklerin yüzde 
5,2’sine denk geliyor. İllerin içindeki 
evlilik oranlarında çocuk yaşta evli-
liğin en yüksek olduğu şehir yüzde 
15,3 oranıyla Kilis. Bu ili yüzde 15,2 
ile Kars, yüzde 15,1 ile Ağrı, yüzde 
14,4 ile Muş, yüzde 13,7 ile Niğde, 

yüzde 12,7 ile Bitlis, yüzde 12,5 ile 
Kahramanmaraş, yüzde 12,1 ile Ak-
saray, yüzde 11,8 ile Gaziantep ve 
yüzde 11,5 ile Yozgat izliyor.

Ülkemizde Türkiye Nüfus Araştır-
maları ve Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre; Kadınların yüzde 
68’inin evli, yüzde 28’inin hiç ev-
lenmemiş, yüzde 3’ünün boşanmış 
veya ayrılmış ve yüzde 1’inin eşle-
rinin ölmüş olduğu görülmektedir. 
Tüm kadınlarımızın yüzde 4’ünün 
15. yaş gününden önce evlendikleri, 
yüzde 2’sinin 15-19 ve yüzde 9’unun 
20-24 yaşarasında evlendikleri 
tespit edilmiştir. Bu bulgular Tür-
kiye’deki kadınların önemli bir kıs-
mının bu yaşlarda henüz evlenme-
diğini ama çocuk gelinlerin %6’lık 
bir oranla hala önemli bir sorun 
olarak gündemde olduğunu göster-
mektedir.

Erken yaştaki evlilikler hem anne, 
hem bebek hem de aile yaşantısı-
nı olumsuz etkilemektedir. Evliliğin 
sağlam temeller üzerine kurulması 
için evliliğe bedenen, ruhen sağlıklı 
ve bilinçli başlamak önem arz et-
mektedir.

Köşe Yazısı



 6     l  

Bir Dilim Sevgi...

KONYA YAZIR

KONYA M1 REAL 

AKSARAY PARK SİTE

AKSARAY ANKARA CAD.

0332 263 07 07

0332 265 61 61

0382 213 75 98

0382 222 02 40



l     7Şubat 2018

KADINLAŞAN  
VE ERKEKLEŞEN 

TOPLUM 
N. Yıldız 
ERDAL 

Kadına şiddet, kadın ölümleri,ta-
ciz, mobbing  gibi  konular hız 

kesmeden devam ediyor. Ayrıca cin-
siyet ayrımcılığı, kadını günah keçisi 
gibi gören bir zihniyet ve nerdeyse 
“günah keçisi” olmaya razı  kadınlar. 
Kadına biçilen bir rol ve o rolü oyna-
maya mahkum  kadınlık halleri.

Tuhaf bir karşı cinsi tanımlama, 
konumlandırma durumu mevcut. 
Çok savunmacı bir yaklaşım ki  
SAVUNMA SALDIRIYOR. Adına 
mahalle kültürü, yetişme koşulları, 
erkek psikolojisi ne denirse densin 
hiç biri olan bitenleri mazur göster-
mez. Yani ne erkeklerin savunma 
mekanizmalarına sığınmaları, ne de 
kadınların kendilerini suçlu görme-
meleri. Yeterli olmuyor. Çözümsü-
zlük giderilemiyor.

 Kadınların daha da kadınlaştığı, 
erkeklerin daha da erkekleştiği bir 
ortamın gerginliği var toplumsal 
hayatımızda. Bu kadar indirgeyen 
bir tutum gittikçe yayılıyor hayat 
görüşlerimizde.

Ahlakı, iradeyi, bilgiyi, suçu, günahı 
adeta kadın üzerinden tanımlayan 
bir mantık var etrafımızda.

Yani tuhaf bir karşı cins algısı inşa 
ediliyor. Önce insan olmayı hiç 
öğrenememiş, insan olma özsay-
gısını içinde hissetmeyen; ekolo-
jiden, bilgiden bihaber, kendi ma-
hallesinin değer yargılarıyla bakan 
ve gören insanlar.

Bin kişilik uçakları  uçuran, iki bin 
kişilik gemileri yüzdüren, bir uzay 
istasyonunda astronomiye hizmet 
eden, deneyler yapan, buluşlarıyla 
adı anılan kadınları bilmiyor bu kişil-
er ya da  bu kadınların var oluşuna 
çok uzaklar.

Oysa kadının kağan olduğu, ata bin-
ip kılıç kuşandığı bir tarihimiz var ve 
biz bu bilgiye de çok uzağız. 

Kimileri maruz kaldığı taciz olay-
larında, kadını hal ve hareketlerin-
den sorumlu tutup eleştiriyor, kim-
ileri giysilerinden dolayı suçluyor, 
kimileri ise kadına adeta ikinci insan 
muamelesi yapıyor.

Bir öğretmen, sosyal medya hes-
abında “kızlar beden eğitimi dersine 
çıkmamalı, eşofman giymemelil-
er, çok kışkırtıcı oluyorlar“ derken 
en ufak bir tereddüte düşmüyor. 
Bu, onun doğrusu ve hatta % 100 
doğru olduğunu düşündüğü hayat 
görüşü. Hatta daha sonra aynı kişi 
bu sözleri söyleyerek sevap işle-
diğini düşündüğünü  belirtiyor. 
İzliyoruz.Elimiz kolumuz bağlı izli-
yoruz. Geçtiğimiz yıl tam 433 kadın 
öldürüldü. Ve her yıl, sayı katlanar-
ak artıyor. Buna rağmen gerçek bir 
reçete yok. Ne yazık ki. Hukukun 
keskin kılıcı asla caydırıcı bir etkiye 
sahip değil bu şartlarda.

Şiddetin her türlüsüne hakkı old-
uğunu düşünen, acilen tedavi ol-
ması gereken insanlar var. Hayatı 
o şekilde gördüğü için asla suçluluk 
duymayan, aslında pek çok konuda 
kendisi de yaralar almış, iletişim do-
nanımlarından  uzak   erkekler.

Bu erkeklerin de en az kadınlarımız 
kadar mağdur olduklarını görebil-
memiz gerekir. Bu şekilde davran-
manın  sorumluluğunu alamayacak 
kadar eğitimsiz, yanlış eğitilmiş ve 
sağlıksız koşulların ürünü erkekler. 
Türkiye’nin içindeki farklı yüzlerce 
Türkiye’nin arka sokaklarından  
akşam haberlerine konuk olan 
silüetler.

Bazı insanlar bu olan biten-
lere-kadın erkek savaşlarına-karşı 
feminist bir tavır takınıyor ve şidde-
tin tek sorumlusu erkekleri görüyor. 
Bu da hatalı. Şiddetin tek sorumlu-
su erkekler değil: medya, ekonomi, 
cisiyetçi yaklaşımları körükleyen 
diziler, politikalar. Dünya gerçekler-

ine uzak oluşumuz, kendi standart-
larımızı oluşturamayışımız...

FARKLI MAHALLELER VE HAYA-
TA BAKIŞLAR: Bu arada Türkiye’nin 
kadınları arasındaki bir uçurumdan 
da bahsetmeliyiz. Aralarında nere-
deyse bir Eskimo ile Afrikalı kadar 
fark var.İki tip Türk kadını arasında. 
Gelenek farklı. Eğitim farklı. Aile 
farklı. Yaşanılan mahalleler, caddel-
er farklı.FELSEFE farklı.

Tıpkı gelir dağılımındaki büyük uçu-
rum gibi. Birinin kadın olma algısı ile 
diğerinin kadın olma algısı arasında 
dağlar kadar fark var. Leyla Alaton 
hiç mağdur olmadı dersek de yan-
lış olur. Zaman zaman twitter hes-
abından kendini bu tür durumlarda 
nasıl savunabildiğinden bahsedi-
yor. Gerçek bir savaşçı değil sadece 
gerçek bir barışçı.

Kadınlarımızın kendini nerede, nasıl 
gördükleri ve konumlandırdıkları da 
önemli.

En mağdur kadınlar da en güçlü 
kadınlar da bu ülkede ve asla bir-
ibirlerine değmeden, yaklaşmadan, 
dokunmadan yaşıyorlar .Bu da, ayrı  
bir inceleme konusu.
 
SONUÇTA
Ne kadınlar gördüm zaten yoktular. 
(Atilla İlhan)
Ne erkekler gördüm, hiç var olama-
dılar...Diyerek bitirelim bu yazıyı.
Ancak  bir şey daha var: Medeni 
kanunu, dünyanın pek çok ülkesin-
den önce kabul eden 21. yüzyıl Tür-
kiye’sine  hiç yakışmıyor bu man-
zara. Ülke dışında yaşayan pek çok 
yurttaşımızın bu haberleri utanarak 
izlediklerini de biliyoruz.
Çağdaş Türkiye algısı gün geç-
tikçe yerini az gelişmiş, kadınların 
daha da kadınlaştığı, erkeklerin 
iyice erkekleştiği bir  ülke algısına 
bırakıyor. Ne yazık ki.

Köşe Yazısı
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2018 yılında çok şükür sağlıklı, sıhhat-
li bir şekilde yine birlikteyiz. 2018’in 
inşallah herkese mutluluk, sağlık ve 
huzur getirmesi dileklerimle başlamak 
istiyorum. Öncelikle 2017’yi değerlen-
direcek olursak yılın ilk altı ayında yani 
ilk yarısında bir takım tedirginlikler, 
telaşlar  mevcuttu. İnsanlarımızın re-
ferandum gibi olaylar karşısında eko-
nomik anlamda korkuları vardı. Buna 
benzer konulardan ötürü yılın ilk ya-
rısını oldukça ağır ilerlettik diyebiliriz. 
Ancak yılın ikinci yarısına baktığımız-
da ki bu durum ülkemizin kredi not-
larından, borsamızın durumundan ve 
gerçek piyasaların halinden de belli ol-
duğu gibi bir büyüme söz konusudur. 
En azından bilgim dahilindeki sanayi 
piyasasıyla alakalı konuştuğumuzda 
ikinci yarısında güzel bir büyüme ka-
zandık ve bunu 2018 yılında da sür-
dürmeyi planlıyoruz. 

2017 yılını böyle kapattık 2018 yılı ile 
alakalı nasıl bir ilerleme yolu çizebiliriz 
diye düşünecek olursak, günümüzde 
devletimizin karar almış olduğu pro-
jeler gerçekleştirilir oldu. Bugün çılgın 
proje adı altında isimlendirdiğimiz Ka-
nal İstanbul Projesi artık hayata geç-
meye başladı. Bunun ülkemizi olumlu 
yönde etkileyeceğini ve önünü açaca-
ğını düşünüyorum. Trafiği biraz olsun 
rahatlatması coğrafi olarak güzellik 
katması sadece birkaç olumlu özel-
liğidir. İkinci olarak havaalanı projesi 

birçok eleştiriye rağmen olumsuz du-
rumlara rağmen hükümetimiz bunu 
güzel bir şekilde başarmıştır. İnşaat 
canlı bir şekilde görüldüğünde adeta 
bir şehri andırıyor ve bu görünümün 
karşısında dünyanın en önemli ku-
ruluşlarından olan Boeing buradan 
iki adet hangar alarak uçak montajı 
yapmayı planlamaktadır. Buradan da 
görebiliriz ki havaalanının ülkemizin 
ekonomisine ve tanıtımına olumlu 
yönde katkıları olacaktır ve yapımına 
harcadığımız maliyeti kısa zamanda 
kazanacağımıza ben şahsım adına 
inanıyorum.

2018 yılında Anadolu da işten ziyade 
konuşulan diğer bir konuda Afrin’dir. 
Afrin ile alakalı düşüncelerim ise ba-
kıldığı zaman YPG ve ya diğer güçler 
yok Rus askeri var ve bu mücadele 
tamamen bize bırakılmış durumdadır. 
Buradaki en güzel durum şu ki ülke-
mizin dik ve dünya çapında sözünü 
geçirebilen bir ülke olduğunu hepimiz 
görebiliyoruz. Önceleri ekonomimiz-
le ilgilenmekten başka bir şeyle ilgi-
lenmiyor sözümüzü geçiremiyorduk. 
Ancak artık Amerika olsun Rusya ol-
sun kendi isteğimiz ve durumumuz 
doğrultusunda davranabiliyoruz. Af-
rin konusunda da ben onları orada 
istemiyorum diyerek ülke olarak hür 
irademizi ve düşüncelerimiz doğrultu-
sunda davranıyoruz ve Amerika’ya da 
geri adım attırabiliyoruz. Bu artık dün-

yada da ülkemizin sözünün geçtiğinin 
bir kanıtıdır.

Bir diğer gündem maddemiz ise, ala-
nında uzman değilim ancak görüşle-
rim şöyle ki : Türkiye de kadın erkek 
eşitliğiyle alakalı bir çok gündem 
maddesi yapılıyor ve devamlı bir konu 
olarak önümüze çıkıyor. Ben bunun 
biraz da başka konuları örtmek ama-
cıyla yapıldığına inanıyorum. Erkek 
kadın eşitliğiyle alakalı kendi düşün-
cem ise eşit olmadıkları yönündedir. 
Ancak bu sözüm şu anlamdadır. Ya-
radılış bakımından Allah birini fiziken 
daha güçlü diğerini daha narin zarif 
yaratmıştır. Bu doğrultuda erkek ve 
kadınlarımızın yaşamda bir görev pay-
laşımı vardır. Bu paylaşımda güçleriyle 
doğru orantılıdır. Erkeğin evine bak-
ması konusunda ise elbette kadınlar-
da iş hayatında olmalı kendi ayakları 
üzerinde durmalılar. Benim görüşüme 
göre yani kısacası kadınlarla erkekle-
rin yaşamda farklı rolleri vardır ve her 
ikisinin de üstün olduğu konular mev-
cuttur. Bunun bir ayrımcılık noktasına 
götürülmemesi kanısındayım. Fakat 
günümüzde evlilik noktasında şuna 
karşıyım. 

Evlatlarımız belki akılbali olmuştur 
ama düşünce anlamında olmamıştır. 
Erkek ve kadınların evlilik gibi önemli 
bir yükümlülüğü erken yaşta alması 
konusunu oldukça yanlış buluyorum. 
Kadın ve erkekte biyolojik olarak değil 
de düşünce ve fikir olgunluğuna ulaş-
tıklarında evlenmeleri kanısındayım. 

Evet benim düşüncelerim bu şekilde. 
Okuduğunuz için teşekkür eder saygı-
larımı sunarım. Önümüzdeki sayımız-
da görüşmek üzere.

2017 ANALİZİ
2018 BEKLENTİLERİ

Yunus 
DEREBAĞ

Köşe Yazısı
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GENÇLERİN DOĞURGANLIĞI 
 TEHDİT ALTINDA MI?

Op. Dr. 
Seval Taşdemir

ERKEN ERGENLİK veya GEÇ ER-
GENLİK kısırlık sebebi mi?

Son zamanlarda tüm dünya bunu tar-
tışıyor. Hekimlerin kongrelerdeki gün-
dem maddeleri arasında bu konu ilk 
sıralarda yer alıyor. Korunmasız cinsel 
ilişkiye rağmen genç, yeni evli çiftler 
neden çocuk sahibi olamıyor?

Son 50 yıl içinde insan sperm sayısı 
ve kalitesi yüzde 50, seminal hacmi de 
yüzde 25 oranında azaldı ve sperm şekil 
yapısındaki bozukluklar arttı. Korun-
masız ilişkiye rağmen 12 ay içerisinde 
gebeliği yakalayamayan çiftlerin sayısı-
na, ergenlik sorunları ve erken meno-
poz durumları eklendiğinde infertilite 
oranı yüzde 24’e yükseldi. Üstelik bu ra-
kamlar son 20 yıl içinde iki katına çıktı.

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek 
Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Has-
talıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı 
Op. Dr. Seval Taşdemir, “Doğurganlı-
ğın değerlendirilmesinde çiftlere farklı 
testler uygulanır. Üroloji ve jinekoloji 
muayeneleri, hormon testleri, sperm 
analizi, enfeksiyon testleri sonrasında 
gebelik için uygun zaman ortaya ko-
nabilir. Muayene, sonrasında yapılan 
sperm analizi, kan testleri ile başlanıp 
gerekirse biyopsi, laparoskopi, histe-
roskopi, rahim filmi gibi daha ileri tet-
kikler yapılmalıdır. Bu testlerin detayı 
anne veya baba adayına özgü olarak 
planlanmalı ve çiftin durumuna göre 
değerlendirilmelidir” diyor.

YAŞ, GENETİK VE ENFEKSİYONLAR 
ETKİLİYOR

“Kadınlarda rahim, yumurta tüpleri ve 
yumurtalıkların, erkeklerde ise testisle-
rin normal çalışmasını bozacak enfeksi-
yonlar, gelişme bozuklukları, olası kist 
ve tümörler, hormonal dengesizlikler; 
çiftlerin istedikleri zaman çocuk sahibi 
olmaları konusunda olumsuzluk ya-
şamalarına sebep olur” diyen Ferti-Jin 
Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi 
Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, 
Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. 
Seval Taşdemir, “Aynı zamanda yaş, 
genetik ve bağışıklık sisteminden kay-
naklanan sorunlar, aşırı kilo, stres, yor-
gunluk, sigara, alkol ve genel beslenme 
alışkanlıkları, mesleki ortam ve özellik-
ler, psikolojik durumlar veya geçirilmiş 
ameliyatlar da üreme sağlığını olumsuz 
etkileyebilir” dedi.

ERKEN ERGENLİK KISIRLIĞA SEBEP 
OLABİLİR

Ergenlik döneminde ailelerin çocukları-
na dikkat etmeleri, gençlik döneminde 
onların çocuk sahibi olma şanslarını 
etkilediğini kaydeden Taşdemir, ailele-
ri uyararak: “Ergenlik gecikmesi, erken 
ergenlik, aşırı kıllanma, erkek çocukla-
rında görülebilecek meme büyümesi, 
kızlarda erken ve düzensiz adet kana-
maları gibi rahatsızlıklar; gençlikte ve 
ilerleyen yaşlarda kısırlığa neden ola-
bilir. Bu konuda anne ve babaların dik-
katli olması, çocuklarının ergenlik ça-
ğında üreme sağlığı konusunda uzman 
doktorlar tarafından takip edilmesi fay-
dalı olur. Doğurganlığın değerlendiril-

mesinde rahim içerisindeki yapışıklıklar, 
adet düzensizlikleri ve rahim içi doku 
hasarlarının ileride gebelik kayıplarına 
ve tüplerde yapışıklıklara ve tıkanıklık-
lara neden olabileceği düşünülmelidir.” 
diye konuştu, 

KABAKULAK İLTİHABI TESTİSLERİ 
OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taş-
demir, erkek çocuğu olan anne-babala-
rı da aynı şekilde daha dikkatli olmaları 
gerektiği konusunda uyardı: Taşdemir, 
“Erkeklerin fertilitesi değerlendirilirken 
vücut içerisinde kalan testis durumu 
ile sık karşılaşılır. Bu durumun tespi-
ti basittir ve anne-babalar tarafından 
bebeğin testisinin kontrolü yapılıp ola-
sı bir problemde zaman kaybetmeden 
doktora başvurulması doğru olacaktır. 
Aynı zamanda testis iltihabı da ileride 
kısırlığa neden olabilir. Ergenlik sonrası 
geçirilen Kabakulak hastalığı da testis-
leri olumsuz etkileyebilir; sperm sayısı, 
hareketi ve şekil bozukluğu etkilenebi-
lir.” dedi.

KANSER HASTALARINA İZİN VERİ-
LİYOR

“Yaşların ilerlemesiyle gebelik şansını 
arttırmak için yumurta ve sperm don-
durmak, doğurganlığın korunması için 
iyi bir yöntem olarak değerlendirilir” 
diyen Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval 
Taşdemir, “Bu durum ülkemizde ancak 
kanser hastalıkları ile ilgili ameliyatlar 
veya ilaç tedavileri öncesi resmi belge 
karşılığı yapılabiliyor” diye konuşt

Sağlık
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BEN SADECE 
ÇOCUĞUM!

 Sema KAVAK
Psikolog 

Yaradılış gereği, kadın ve erkek 
birçok yönden birbirinden ay-

rılır. Kas iskelet yapısı, fizyolojisi, 
biyolojisi, sosyolojisi, psikolojisi… 
Ve evet biz bu farklıların hepimi-
zi birbirinden ayıran, bizi kendi 
cinslerimizden ayıran temel unsur 
olduğunu kabul etmek zorundayız 
çünkü yaşanarak gözlemlenerek 
test edilerek kıyaslanarak ortaya 
koyulabilen bilimsel bir gerçek.

Ancak gel gelelim bu gerçekliğe, 
sosyo kültürel ve inanç sistemle-
rinin bakış açısıyla yaklaştığımızda 
bu bilimsel gerçekliği kabul etme-
lerine rağmen, üstüne tuz biber 
ekme derdine düşmüş bir düzeni 
görmek çok da zor değil.

Neden böyle bir şeye ihtiyaç du-
yulur kısmını çok da tartışmak 
istemiyorum ancak bu konuyu 
bugün gündeme taşıyan şeyin bir 
kadın olmamın ve özellikle de bir 
anne olmamın hassasiyeti oldu-
ğunu ifade etmek isterim.

Son dönemlerde hemen hemen 
her gün, küçük yaşta kız ve erkek 
çocuklarının maruz kaldığı taciz 
olaylarını ve evlilik haberlerini du-
yar hale geldik.

Çok değil 20 yıl öncesinde özel-
likle geleneklere bağlı ve ataerkil 
toplumlarda berdeli, başlık para-
sını, ikinci üçüncü eş olarak küçük 
yaşta gelin edilmeleri duyardık ve 
bunun doğru olmadığını ortaya 
koymak için birçok projeler yapılır, 
akademisyenlerden din büyükle-
rinden birileri çıkıp söylemlerde 

bulunurdu ve azımsanmayacak 
kadar da etkisi olurdu.

Şimdilerde ise yaşanılanları nor-
malleştirmek için ekstra bir çaba 
harcanıyor gibi geliyor. Ve bu ça-
baya maalesef gazete ve televiz-
yonlar da ortam sağlıyor. Elbette 
ki, herkesin aynı şeyi düşünmesi 
hissetmesi mümkün değil ancak 
yanlış modellerin özellikle sergi-
lenme çabası ve yanlış davranışı 
pekiştirecek cümleler sarf eden 
insanlara prim verilmesi olayın 
vahametini artırıyor.

Çünkü maalesef günümüz dünya-
sında teknolojik, toplumsal, ilişki-
sel uyaran fazlalıkları ile organik 
olmayan gıda tüketimi gibi birçok 
unsur çocukların bedensel gelişi-
minin, ruhsal gelişim ya da olgun-
laşma sürecinden daha hızlı ol-
masını sağlıyor. Öyle ki, 12-14 yaş 
arasında gördüğümüz menstu-
rasyon döngüsü maalesef 7-9 yaş 
aralığına düştü. Bu durumda da 9 
yaşındaki bir kız çocuğu, eskilerin 
14 – 15 yaş görüntüsüne fiziğiyle, 
giydikleriyle ve modellediği ta-
vırlarla dışarıdan sahip olabiliyor 
ancak ne zaman ki konuşmaya 
iletişime geçmeye başlıyor, işte o 
zaman diyorsunuz ki bu HENÜZ 
ÇOCUK!

Evet bu henüz bir çocuk… Öyle ki 
hukuk dilinde suça isnat yeteneği 
bile yok… Yani anlama ve isteme 
yeteneği henüz gelişmemiş… “An-
lama yeteneği, failin kendi dışında 
cereyan eden şeyleri sadece salt 
anlama yeteneği değildir, aynı 

ASLINDA İNANDIĞINIZ ŞEY, TAZECİK 
BİR BEDENİN SİZİN HASTA RUHUNU-
ZA İYİ GELECEĞİNE OLAN İNANCINIZ. 

Ve siz bu bedenin içinde 
ki çocuk ruha, kadın olma 
sorumluluğunu yükleyebile-
ceğinize inanıyorsunuz. 

zamanda yapılan davranışın toplum-
sal değerinin farkında olmasıdır. Failin 
davranışının mutlaka kanunla çatışır 
olduğunu bilmesi gerekmez; tersine, 
onun, genel olarak ortak hayatın ge-
rekleri ile çatışır olduğunu bilebilir ol-
ması yeterlidir. İsteme yeteneği, kişi-
nin,  içinden gelen isteklere direnerek, 
bağımsız bir biçimde davranabilmesi, 
kendini ortaya koyabilmesidir. Açıkça-
sı, isteme yeteneği,  yapılmak zorunda  
olunanı, isteme  yeteneğidir.” 
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Çocuk istismarı, çocuğun bir ye-
tişkin tarafından fiziksel yada psi-
kolojik şiddete uğramasıdır. Tür-
kiye”de çocuk istismarı maalesef 
çok yüksek oranda görülmektedir. 
Günlük hayatta hatta aile içinde 
bile çocuk istismarıyla karşılaşır-
ken, ben kreşlerde çocuk istismarı 
konusuna değinmek istiyorum.

Zaman zaman gündeme düşen 
kreşlerde çekilen video ve görün-
tülerde çocukların istismara uğra-
dığını tüylerim diken diken olmuş 
şekilde izliyorum.  Ruhsatlı çalışan 
işini güzel yapan bir sürü kurum 
bu görüntülerden dolayı zan altın-
da kalıyor. Aslında ruhsatlı kurum-
ların devamlı denetimleri söz ko-
nusu fakat insanın olduğu yerde 
şu da asla olmaz diye bir şey yok 
maalesef. Allah evlatlarımızı vic-
danlı merhamet sahibi insanlarla 
karşılaştırsın. 

Bir anne olarak en çok ettiğim 
dua bu… Ebeveynlerinde kurum-
ları araştırırken kurumun fiziksel 
şartlarının yanı sıra tüm personeli 
gözlemlemesini öneririm. Çünkü 
kreşte çocuk tüm personelle ile-
tişime geçiyor. Kurumdaki genel 
hava olumlu enerji personel ve 
çocuk her kesin psikolojisini etkili-
yor. Lütfen çocuklarımızı merdiven 
altı diye tabir edilen rahatsız ku-
rumlarda daha ucuza baktırmaya 
çalışmayalım. Öğretmenimizle ve 

kurumla devamlı iletişim halinde 
olalım. Bu evlatlar hepimizin. Ge-
leceğimizin, doktoru, öğretmeni, 
mimarı…. Kalkınırsak toplum ola-
rak kalkınabiliriz. Ve inanın kalkın-
manın yolu kaliteli eğitimden ve 
mutlu bir çocukluk dönemi geçir-
mekten geçiyor.

Evlatlarımızın tüm eğitim öğretim 
hayatları boyunca vicdanlı idealist 
eğitmenlerle karşılaşması dileğim-
le…

ÇOCUK 
İSTİSMARINA HAYIR

Elif 
DOLAPOĞLU

Köşe Yazısı
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Köşe Yazısı

İrlandalı ünlü rock grubu Cranber-
ries’in güçlü sesi DoloresO’Riordan, 
46 yaşında hayatını kaybetti. Ölü-
müyle sanat dünyasını yasa boğan 
sanatçı geride ise trajik bir hayat 
öyküsü bıraktı. 8 yaşından itibaren 
4 yıl boyunca cinsel tacize maruz 
kaldığı ve sonraki yıllarda bu du-
rumla başa çıkmak için bir çeşit ye-
mek yeme bozukluğu olan anorek-
siya geliştirdiğini söylediği, bipolar 
bozukluktan depresyona kadar pek 
çok rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL 
Beyin Hastanesi’nden Psikiyatri Uz-
manı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yosmaoğ-
lu, çocukluk döneminde maruz kalı-
nan cinsel suçların çocuğun gelişimi 
üzerinde pek çok olumsuz etkiye 
neden olduğunu söyledi.
Cinsel imalı her dokunuş cinsel is-
tismardır

Çocuğun bedenine, şaka yollu da 
olsa yapılan, cinsel imalı her doku-
nuşun “cinsel istismar” olarak de-
ğerlendirildiğini belirten Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Yosmaoğlu, “Çocuğun 
tacize uğradığını anlamaksızın eğ-
lenmekte olduğunun görüldüğü 
durumlar da buna dahildir. Çünkü 
ruhsal aygıtı yeterince gelişmemiş 
bir varlıktan cinselliğe rıza göster-
mesi beklenemez. Cinsel istismarın 
en çok akrabalar, yakın tanıdıklar 
ve çocukla ilgili meslek sahipleri 
tarafından yapıldığı bilinmektedir. 
Cinsel istismara uğramış çocuğun 
ifadesine inanılmaması, çocuğun 
suçun failiymişçesine suçlanması, 
aile içinde meselenin örtbas edil-
meye çalışılması travmanın etkile-
rinin büyümesine neden olur” diye 
konuştu.

Gelecekte istismarcı olabilirler
Çocukken maruz kalınan cinsel is-
tismarın, depresyon, kaygı bozuk-
lukları, yeme bozuklukları, düşük 
özsaygı, psikosomatik bozukluklar 
(mesela ağrı bozuklukları), uyku 
bozuklukları, travma sonrası stres 
bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları 
gibi kısa ve uzun vadeli sonuçları 
olabileceğini ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Yosmaoğlu, “Erişkinlik 
çağında suç işleme, alkol-madde 
kullanımı ve intihar da riskler ara-
sındadır. Ayrıca çocukluğunda taciz 
edilmiş ebeveynin çocuklarında da 
yaşıtlarına oranla daha fazla uyum 
ve davranış sorunları görülür. Ço-
cukluk çağında istismar edilmenin 
en dramatik sonucu ise, genellikle 
erkeklerde görülen, istismarcı olma-
dır. Cinsel istismar yapan yetişkinle-
rin en az yarısının çocukluk çağında 
istismar edilmiş olduğunu gösteren 
çalışmalar mevcuttur” diye konuş-
tu.

Benlik, güven gelişimi sekteye uğrar
Küçük yaşta maruz kalınan cinsel 
istismarın bireyin gelecekteki ya-
şamını da etkileyeceğini ifade eden 
Yosmaoğlu, “Küçük yaşta yaşanan 
cinsel istismarın sıklığı, şiddeti, sal-
dırganın akraba olup olmaması gibi 
faktörler gelecekte ortaya çıkabi-
lecek sonuçları etkileyebilir. Çocu-
ğun istismardan gördüğü asıl zarar 
benlik, güven, samimiyet ve faillik 
gelişiminin sekteye uğramasıdır. Bu 
nedenle kurban, hayatın her önemli 
kavşağında, vereceği her önemli ka-
rarda, sekteye uğramış ruhsal geli-
şiminin etkisinde kalacaktır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yosmaoğlu, 
ayrıca ev içi cinsel taciz söz konusu 
olduğunda, çocukta taciz eden ebe-

veyne de, diğer ebeveyne de yönel-
miş ciddi suçluluk duygusu ile kayıtlı 
karmaşık ruhsal süreçlerin başlaya-
cağını ifade etti.

Blumia ve anoreksiyanın teme-
linde cinsel istismar yatıyor

“Travmaya zamanında müdahale 
edilmemesi, travmanın beraberin-
de getirdiği zincirleme sonuçların 
ortaya çıkmasını kesinleştirir” uya-
rısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Yosmaoğlu “Bulimia ve anoreksiya 
gibi yeme bozukluklarına sahip has-
taların %40-60 kadarının çocukluk-
ta cinsel istismara maruz kalmış ol-
duğu bilinmektedir. Bu kişilerin ezici 
çoğunluğu kadındır. Bazı durum-
larda hasta bedenini zayıflayarak 
cinsiyetsizleştirmek sureti ile cinsel 
ilgiden azade kılmaya çabalarken, 
bazı durumlarda da hasta, erkekle-
re olan öfkesini içselleştirerek kendi 
bedenine yöneltir” diye konuştu.

Geç müdahale ruhsal ölüme 
mahkum etmektir

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ah-
met Yosmaoğlu, “Travmaya zama-
nında müdahale, kişinin yaşamış 
olduğu, erişkinlere ve hatta belki de 
yaşamında en önemli güven verici 
figür olarak gördüğü ebeveynine 
karşı güvenini zedeleyen olaya kar-
şı doğru tepkiler oluşturmasında, 
bu olayın ruhsal etkilerini yaşamın 
diğer alanlarına genelleştirmeme-
sinde, doğru kişilik ve benlik geliş-
tirmesinde azami önemdedir. Geç 
müdahale, çocuğu bir nevi ruhsal 
ölüme mahkum etmek demektir” 
diyerek erken müdahalenin önemi-
ne işaret etti.

Ahmet
Yosmaoğlu

CİNSEL İMALI HER DOKUNUŞ,  
RUHSAL ÖLÜME GÖTÜRÜYOR!

Çocukluk dö-
neminde maruz 
kalınan cinsel 

istismarın bire-
yin gelecekteki 
hayatını doğru-
dan etkilediğine 

dikkat çeken 
uzmanlar, yaşanan 

travmaya erken 
müdahale edil-

mesinin önemine 
işaret ediyor. 

Cinsel imalı her 
dokunuşun cinsel 
istismar olduğu-
nu vurgulayan 

uzmanlar, “Geç 
müdahale, çocuğu 

bir nevi ruhsal 
ölüme mahkûm 

etmek demektir” 
uyarısında bulu-

nuyor.
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HAYATIM 
BİR ROMAN-9

Zeki Dursun 
Zed Haber 
Ajansı

Hastane önüne gittiğimde herkes 
bana “yine bombayı patlatmışsın, 
acar muhabir” diye sesleniyorlardı. 
Ben de ne olduğunu merak etmiş-
tim. Fotoğrafını çektiğim kocasından 
dayak yiyen kadının haberini sadece 
ben yapmıştım ve gazetede çıkmış-
tı. Ali Akgül’ün acar elemanı çekmiş 
diye konuşuyorlardı. Bu duruma se-
vinmiştim. Hastane önünde durur-
ken bile hasta bakıcıların, staj yapan 
öğrencileri, doktorların resimlerini 
çekiyor ve para kazanıyordum. En 

güzel fotoğraflar habersiz çektiğim 
fotoğraflardı, bunlar daha doğal olu-
yor ve müşterilerin hoşuna gidiyor-
du. Okulda çektiğim fotoğrafları veli-
lere verdiğim zaman güzel buluyorlar 
ve çoğaltmamı istiyorlardı.

 Çünkü onların çektiği fotoğraflar bo-
zuk çıkıyordu, artık okul çekimlerinde 
beni çağırıyorlardı. İşyerimdeki iş-

lerde çoğalmıştı. Okullar tatil olunca 
ben yeni eleman aramaya başlamış-
tım. Camdaki eleman aranıyor ilanını 
görerek bugün Final Dergisi Ders-
hanelerinde öğretmen ve müdürlük 
görevini yapan Hüseyin Uçar yanıma 
geldi. İşyerimin üstündeki dairede 
oturan ve şimdi Ankara’da bankada 
müfettişlik yapan Ersin Dilişen hepsi 
bu meslekten geçerek çok güzel yer-
lere gelmişti. Pazar yerlerinde önce 
amcamın oğlu Orcan yanımda işe 
başladı daha sonra astsubay oldu, 

daha sonra veteriner fakültesi 
öğrencisi çalıştı ve şimdi güzel 
yerlerde. 

Kim işini güzle yaparsa, feda-
karlıkta bulunursa, çok güzel 
yerlere geliyorlardı. Ama öğ-
lene kadar yattıktan sonra iş-
yerine gelen, sağdan soldan 
haber isteyen, alamayınca 
tehdit eden ise başarılı olamaz. 
Bunları niye yazdığımı merak 
ediyorsunuzdur. Sizinle pek 
çok şeyi paylaşmak istiyorum 
aslında, beleşe alışmış kişile-
rin isimlerini vermeyi. Aslında 
bunları ben alıştırmıştım beleş-
çiliğe. Rahmetli Ali ağabey in-
sanlara bir kez yardım etmemi 
istese de ben herkese bedava 
görüntü ve resim veriyordum. 

Dolayısıyla insanlar bedava 
habere ulaşmaya alışmıştı. Pa-
zar yerinde çay satarken, diğer 
çaycının elamanları bardakla-
rımı çalardı veya kırarlardı, be-

nim çay vermemem için, ama ben her 
zaman Pazar yerine çok erken gidi-
yordum ve çayımı demliyordum, di-
ğer çaycılar ise Pazar yerine geç gelip 
geç çay çıkarıyorlardı ve işime engel 
olmaya çalışıyorlardı. Ama ben yine 
de yılmadan çalışıyordum ve başarılı 
oluyordum. Ramazan ayı gelmişti ve 
iş yerimiz kapalıydı sadece iftardan 
sonra açıyorduk. Sahura kadar kah-

vehanelerde tost satıyordum artık 
kahvehane yerlerini iyice öğrenmiş-
tim. Benim iş yeri Sille yolunda Ala-
eddin İlköğretim Okulu’nun yanında 
idi. Önce iş yerimin arkasındaki üç 
kahveye sonra Uğurlu’nun altında-
ki iki kahveye daha sonra ise Hacı 
Kaymak’taki üç kahveye sonrasında 
Şeker’deki kahveye, Muhacir paza-
rındaki 7-8 kahveye, Aydoğdu’daki 
kahvelere, Dündar Oteli’nin arkasın-
daki kahvelere giderdim. 

Kovamdaki tostları bitirir eve öyle 
dönerdim. Gece 24,00’ü geçmeden 
önce Afra’da bulunan Özboyacılar’a 
giderek markımı alıyordum. Sahura 
doğru eve döndüğümde eşim “Tost 
kokuyorsun, seni sokaktaki köpekler 
yer” diye şaka yapardı. Ama bu koku 
bana parfüm gibi gelirdi.  Gündüz ise 
saat 10.00’dan sonra ise Pazar yerle-
rine giderek pazarcıların resimlerini 
çekiyordum ve aynı gün resimleri da-
ğıtıp paralarını alıyordum. 

    Saat beşe doğru hastane önüne 
gidiyordum, bu saatlerde oruçlu in-
sanlar daha sinirli olduğu için kav-
ga eden insanlar çok geliyordu. Ben 
sadece foto muhabirlik yapıyordum. 
Bir gün bir gazetenin müdür yardım-
cısıyla tanıştım. Bu kişi çok sevdiğim 
ve halende hasbihal ettiğim Uğur 
Özteke ağabeyimden başkası değil-
di. Uğur Özteke’yle tanıştıktan sonra 
hayata bakışım değişti. Artık gazete-
ciliği daha çok istiyordum, gece-gün-
düz onunla haber paylaşıyordum. Bir 
gün Uğur ağabey beni yanına çağırdı, 
“Bizimle de çalışabilirsin.” dedi. Artık 
iki kişiyle haberlerimi paylaşacaktım. 
Ben iş yapmak ve çevre edinmek 
istiyordum. Haberlerim başka arka-
daşların isimleriyle çıksa da ben bu 
durumdan gocunmuyordum. Çün-
kü rahmetli Ali Akgül’ün bana her 
zaman söylediği bir söz vardı. “Seni 
basındakiler tanısın, görsün ve gü-
vensin, ondan sonra sana referans 
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olurlar.” derdi. Bir basın kuruluşunda 
çalışabilmem için onların bana “iyi 
muhabir” demeleri gerektiğinin altını 
çizdi. “Gün gelecek sen iş istemeden 
sana sahip çıkarlar.” sözünü ise ben 
de onaylamıştım. 

Bir gün Yapıcı İş merkezinin altında 
Beta Color’un şubesinde çalışan Os-
man Sarı diye arkadaşa çektiğim fo-
toğrafları getirdim ve tab yapıyordu. 
Bir gün hastane önünde bir kavga 
oldu. Sadece fotoğraf çekmiştim di-
ğer gazeteciler kamerada çekiyorlar-
dı, ben onları seyrettikten sonra artık 
bu işi yapıyorsam bir kamera alma 
zamanım gelmişti.

 Fotoğrafları çıkarmaya gittiğimde 
Osman’a bir kamera alacağımı söyle-
dim o da bana bir arkadaşını olduğu-
nu ve ondan sony kamerası alabile-
ceğimizi söyledi. Bu arkadaşın yanına 
gidip kamerasını 400 TL’lik kamerayı 
aylık ödemeler şeklinde aldım. Artık 
bir kameram oldu. Kamera çekimini 
öğrenebilmek için ise Uğur ağabeyin 
yanına gittim. 

Bunun üzerine Zafer Samancı ve 
Şenol Demirbaş bana kamerayı öğ-
retiyorlar ben de onlara haber ko-
nusunda yardımcı oluyordum. İşler 
öyle gelişiyor, zaman öyle ilerliyordu 
ki, zamanın nasıl geçtiğini anlayamı-
yordum. Haberlere yetişemiyordu, 
çünkü sadece hastane yani adliye 
muhabiri değildim, aynı zamanda 
toplantılara da gidiyordum. İşi öğren-
meye çalışıyordum, fedakar olayım 
diyordum ama yaptığım işlerden bir 
lira almıyordum.

Artık kamera çekimini de öğrenmiş-
tim ve bir TV kanalıyla çalışmam 
gerekiyordu. Gazeteden önce ulusal 
bir kanal istiyordum. Ali ağabeyimle 
çalışırsam benim gibi ulusal bir basın 
kuruluşuyla çalışmalıydım, bir gün 
Kanal 6’yı aradım ve onlarla çalışmak 
istediğimi söyledim. 

Onlar da beni deneme sürecinden 
geçireceklerini söylediler. Böylelikle 
onlarla çalışmaya başladım. Hatırlı-
yorum da ilk görüntümü çektiğimde 
kaseti garaja götürdüm ve gece 00.12 
arabasına verdim....

 HABERE ATILAN İMZA
www.zedhaber.com - www.zedhaber.tv

wwwzedlife.net

Köşe Yazısı
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Haber

Türkiye Alzheimer Derneği Konya şubesi-
nin  2017 yılı olağan Genel Kongresi dernek 
konferans salonunda yapıldı. Toplantıya 
hasta yakını ve üye olanlarda katılarak 
fikirlerini ve memnuniyetlerini belirtti.  
Kongrede Karatay Belediyesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şu-
besinin multidisipliner  çalışması sonucu 
Yaşam Evinin  Dünya  Sağlık örgütünün  
proje kapsamına alınması ile Yaşam Evi’ne 
Konyalıların ilgisini arttığı vurgulandı. 

Kongrede yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi ve-
ren Prof. Dr. Figen Güney’’21 Eylül Dünya 
Alzheimer günü Karatay Belediyesi Baş-
kanı Mehmet Hançerli hastalara hizmet 
etmek için servis aracı ve bir şoför tahsis 
etmiştir. Bu servis hizmeti hasta sayısını iki 
kat artırdı. Hastalarımızın artması ile ikin-
ci evimizi de açmış bulunmaktayız. Artan 
ihtiyaç üzerine ikinci bir ana sınıfı öğret-
menine ihtiyaç duyulmuştu. Karatay Halk 
Eğitim Müdürlüğümüzden bir öğretmen 
yaptığımız talep üzerine Müdürümüz İbra-
him Sarıdoğan bir öğretmen daha gönder-
di. Kendisine derneğimiz adına teşekkür 
ederiz.’’ dedi.  

Ulusal Alzheimer Kongresi ve Türkiye Al-
zheimer Derneği Şube toplantıları Konya 
şubemizin ısrarlı daveti üzerine 2017 yılın-
da bir tatil beldesi yerine Konya’da ve Ya-
şam Evimizde yapıldığını ifade eden  Gü-
ney şunları söyledi: 

‘’ Kongre ve şu”beler toplantısına katılan 
misafirlerimiz Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Prof.Dr. Muzaffer ŞEKER ve Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
tarafından  verilen iki ayrı yemekle birlikte 
Konya’mızın tarihi yerlerine geziler düzen-
lenerek ağırlandı. 2018 yılı şubeler toplan-
tısı başlattığımız şube toplantılarının ya-
şam evlerinde yapılması geleneği üzerine 
10 Mart 2018 tarihinde Eskişehir Alzheimer 
Derneğinde yapılacak. Derneğimizin en 
yakın zamanda yapmayı planladığı hasta-
larımızın el emeği ürünlerinin sergilenece-
ği sergi çalışmaları da hızla devam ediyor. 
Öğretmenlerimiz Merve Kolukısa ve Ay-
şenur Özdemir Konyalı Alzheimer dostla-
rından evlerindeki kullanılmayan boş ilaç 
kutuları, kullanılmayan örgü ipleri, düğme, 
boncuk gibi faaliyetlerde kullanılabilecek 
malzemelerini merkezimize ulaştırmaları-
nın derneğimize büyük katkı sağlayacak.  

Ayrıca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 
okullarımız yönetici, öğretmen ve öğren-
cilerinin de ilgisi oldukça fazla oldu. Meh-
met-Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi, Mustafa 
Aydın İlkokulu Ana sınıfı, Ulubatlı Hasan 
imam hatip Ortaokulu, 75.yıl Anadolu Mes-
lek Lisesi Yaşlı Bakım Bölümü, Tahir Bü-
yükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
Ömer Dinçer İmam Hatip Lisesi, Karatay 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karatay Hanım-
lar Lokali Çocuk Gelişimi Bölümü öğren-
ciler ve Güzel sanatlar Lisesi derneğimize 
gelerek yaşlıların hoş saatler geçirmesine 
katkıda bulundu. Alzheimer hastalığı ve 

derneğimiz hakkında bilgiler aldılar. Meh-
met Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi Müzik 
Kolu öğrencilerine ve Güzel Sanatlar Lisesi 
Keman Öğretmeni Hasan Yılmaz ve Gitar 
Öğretmeni Erkan Dal dal verdikleri konser-
lerle hastalarımızı hatırlayabilecekleri anı-
larına götürdü. 2. öğretim döneminde de 
hastalarımıza konser verebilecek gönüllü 
müzik öğretmen ve öğrencilerimizi bekle-
mekteyiz.

İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğ-
retmeni Emine Ünal doktorumuzdan veli-
lere Alzheimer hakkında konferans istedi. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünde   Nöroloji Anabilim 
dalı koordinatörlüğünde multidisiplinler 
olarak (Sosyal Hizmet Bölümü, Fizyotera-
pi Rehabilitasyon Bölümü ve Hemşirelik) 
Türkiye’de bir ilk Dünya’da ikinci Alzheimer 
Yüksek Lisans Programı açıldı. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri 
desteği ile Yüksek Lisans Bölümünün eği-
timine devam ediliyor. Türkiye Alzheimer 
Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Değerli Hemşerilerimiz  ‘ Ayda bir yemek 
paranızı da bize verin ‘  kampanyamıza 
katılarak bizlere maddi ve manevi güç ve-
receklerine inanarak şevk ile görevimize 
başlıyor Allah’ın izniyle hizmete hizmet ka-
tarak çalışacağımıza inanıyoruz.’’

TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ’NİN  
2017 YILI OLAĞAN GENEL KONGRESİ YAPILDI
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Yılda bir defa dahi olsa hatırlanmak gü-
zel şey. Onun için “çalışan gazeteciler 
günümüzü” kutlayan tüm dostlarımıza, 
okuyucularımıza teşekkür ediyorum. 

Her yıl 10 Ocak’ta kutlanan “çalışan 
gazeteciler günü” Türkiye’ye mahsus 
bir gelenek. Basın çalışanlarına çeşit-
li hakların verildiği 212 sayılı yasanın 
Resmi Gazete’de yayımlandığı gündür 
10 Ocak. 10 Ocak 1961. Bir de hikâyesi 
var günün… Yasa çıkmadan önce döne-
min medya patronları yasayı protesto 
etmek üzere üç gün gazete basmaya-
caklarını açıklarlar. Bunun üzerine basın 
çalışanları bir araya gelerek 3 gün bo-
yunca “Basın” diye bir gazete çıkarırlar. 
İşte verilen bu mücadelenin anısına 10 
Ocak her yıl ülkemizde “çalışan gazete-
ciler günü” olarak kutlanır. 

Sevelim sevmeyelim Medya çok önemli 
bir araçtır. Demokrasilerde toplumlar;  
“medyanın önemini kavrayan toplum-
lar” ve “medyanın önemini kavramayan 
toplumlar” olarak ikiye ayrılırlar. Med-
yanın önemini kavrayan toplumlar aynı 
zamanda dünyaya yön veren toplumlar 
olarak da nitelendirilir. 

Müslüman ülkeler maalesef bu konuda 
sınıfta kalmaktadırlar. İslam coğrafya-
sında hala dünyada ilk beşe giren bir 
haber ajansımız dahi yoksa ve tüm dil-
lerde yayın yapan etkili bir televizyon 
yayın ağımız bulunmuyorsa, şapkamızı 
önümüze koyup düşünmemiz gerek-
mektedir. 

Medya teknolojik gelişmeler neticesin-
de bir yol ayrımına gelmiş durumdadır. 
Geleneksel medya olarak sınıflandırılan 
yazılı, işitsel ve görsel medya her ge-
çen gün değerini yitirirken, yeni medya 
olarak adlandırılan internet medyası ve 
sosyal medya etkinliğini artırmaya de-
vam etmektedir. Bu, iki yönlü bir deği-
şim oluşturmaktadır. 

Yol ayrımının oluşturduğu sancılar 
ekonomik olarak geleneksel medya 
kuruluşlarını yakıp kavurmakta iken, 
kontrolsüz büyüyen ve kurumsal altya-
pıdan yoksun oluşan yeni medya türleri 
insanların kafasındaki “medya algısını” 
sil baştan değiştirmektedir. “Bilgi ve 
habere ulaşmanın zor ve değerli oldu-
ğu bir dönemden, bilgi ve habere ulaş-
manın kolay ama değersiz olduğu bir 
döneme” kapı aralıyoruz. Artık zorluk 
“habere ulaşmada” değil, “doğru habe-
re ulaşmadadır.” Toplumları yanlış ve 
çarpıtılmış bilgiyle manipüle etmek ko-
laylaşmış, güçlü devletlerin gelişmekte 
olan ülkelerin halkları üzerinde istediği 
şekilde at oynatmaya çalıştığı bir sürece 
girilmiştir. Tüm bu sıkıntılar Müslüman 
ülke yönetimlerinin medyanın değerini 
anlayıp gereğini yapmamaları halinde 
büyüyerek devam edecektir. 

Anadolu’da  özellikle işitsel ve görsel 
medya ciddi ekonomik sıkıntılar yaşa-
maktadır. Devlet, bir an önce yazılı med-
yaya (doğru ve haklı olarak)  “Basın-İlan 
Kurumu” yolu ile yapmış olduğu deste-
ğin benzerini radyo ve televizyonlara 
da yapmalıdır. Bant genişliklerine do-
kunulmadan ve mevcut frekanslar ko-
runarak uydu fiyatları düşürülmeli, zo-
runlu yayınlar ve kamu spotları ücretli 
hale getirilmeli, kamu reklâmlarından 
yasal zorunluluk ile Anadolu Yayıncıları 
da yararlandırılmalıdır. Yine aynı şekil-
de Anadolu’da birçok yayıncının canını 
yakan telif hakları sorunu çözülmelidir. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutladığımız bu gün maalesef birçok 
meslektaşımız işsiz kalmış ve geçimini 
mesleği dışındaki işlerde arar olmuştur. 
2017 yılında çok sayıda Anadolu Kanalı 
kapanmıştır. Yukarıda belirttiğimiz so-
runlara çözüm bulunmaması halinde 
Anadolu’da gelecek yıl “çalışan gazete-
ciler gününü” kutlayacak gazeteci kal-
mayacaktır. 

Anadolu Medyası olarak şartlar ne olur-
sa olsun, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan 
sonraki rotasında Sayın Cumhurbaşka-
nımızla aynı yolun yolcusu olduğumu-
zun bilinmesini isterim. Bundan dolayı 
Sayın Cumhurbaşkanımızın “çalışan 
gazeteciler günü” dolayısıyla yapmış 
olduğu açıklamayı önemli görüyorum. 
“ Siyasi hayatım boyunca, şahsımın da 
zaman zaman medyadan zarar gör-
mesine rağmen, farklı seslerin, farklı 
kültürlerin kendini ifade edebilmesi, 
fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için 
mücadeleler verdim, vermeye devam 
ediyorum. Gazetecilik sadece haber ak-
tarmak değil, aynı zamanda yorum yap-
maktır. Fakat maalesef fikir özgürlüğü 
konusundaki hassasiyetimizi istismar 
eden bazıları, dezenformasyon yapa-
rak manipülatif haberlerle milletimizin 
kardeşliğini, devletimizin bütünlüğünü 
bozmaya çalışıyor. Geçmişte Türkiye 
vesayet odaklarından, onların medya 
aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçil-
miş hükümetleri baskı altına alma ça-
balarından çok çekmiştir. İnanıyorum 
ki amacı gerçekten habercilik olanlar 
ile haberciliği araçsallaştıranlar tefrik 
edildikçe medya kuruluşlarımız gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi asli fonksiyonla-
rını icra edecek, ülkemizin demokrasi 
standartlarının artmasına, kalkınması-
na, güçlenmesine katkı sağlayacaktır.”

Gün bizim günümüz, de.. Tadımız yok. 
Nice 10 Ocak’lara sağlıkla ulaşalım in-
şallah.

GÜN BİZİM 

GÜNÜMÜZ DE...
Nurettin 
BAY

Köşe Yazısı
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Köşe Yazısı

Şehrin, şehrin insanının dahası top-
rağın havanın acil olarak ihtiyaç duy-
duğu soğuk ve kar en nihayet Konya 
merkeze de düştü.

Soğuk, kar, don elbette her insan hat-
ta en canlı için zordur. 

Cenab-ı Allah’ın doğal afetlerden 
korusun cümlemizi. Bu durumlarda 
yoksula ve yok olana Allah sabır güç 
kuvvet versin. 

Şehir ve ülke insanı olarak hayat stan-
dartımız sürekli yükseliyor. Eksik ve 
bazı yanlışlara rağmen her geçen gün 
daha iyi olma yolunda hızla ilerliyoruz. 
Ve doğal olarak da insanın yapısında 
olan “gördüğünde mutlu olma, gör-
meye alışık olduklarında bir eksiklik 
olduğu zamanda tüm yapılanları bir 
anda silme unutma” gibi bir huyumuz 
var.

Sonuçta süt emmiş fani ve çaresiz in-
sanoğluyuz.

İşte şehre ilk kar düştüğü andan itiba-
ren güzel şehir insanımızın büyük bir 
kesiminde özellikle belediye hizmetle-
rinde bir takım homurtular yükseldi.

Bizler hem vatandaşlarımızın istek ya 
da şikayetlerini dikkate almak hem de 
yönetenlerin gözü ile olaylara bakıp 
empati yapmak durumundayız.

…………………….

Allah için ortadan konuşmak gerekir-
se şehrin ilk kar imtihanında bu kez 
Belediyeler özellikle geçen yıl ki gibi 
sınıfta kalmadılar. Daha hazırlı ve ko-
ordineli idiler. 

Hııım… Diyeceksiniz ki geçen seneki 
karla bu seneki yağış bir mi?

Haklısınız geçen seneki gerçekten o 
eski kışlar gibiydi. Ama sonuçta Baş-
kanlar, amirler ve işçi kardeşlerimiz 
geçen seneki gibi yoğun kar yağışı 
olmasa da ilk ciddi kar imtihanında 
başarılıydılar.

Bu durumu her iki cepheden değer-
lendirirken bir kez daha şunu gö-
rüyorduk ki vatandaş olarak önce 
gördüğümüzden aşağısını asla kabul 
etmiyoruz.

Bu aslında güzel bir şey.

Dualarımızda da vardır değil mi “Ce-
nab-ı Allah’ım kimseyi ve cümlemizi 
gördüğünden aşağıya düşürmesin”…

 İkincisi gözümüz hep daha iyisinde 
hep daha yükseklerde.

Bunu da özünde samimi isek normal 
olarak karşılamak lazım.

Niye?

Biz millet olarak, ülke ve şehrin insa-
nı olarak çok daha iyilerine layık değil 
miyiz?

……………

İşte tam bu noktada taban ile tavan 
arasında ki görüş farklılığında ortaya 
çıkan kocaman soru işaretlerinin tek 
nedeni empati eksikliğimizden kay-
naklanıyor.

Eleştiriye asla açık değiliz.

Diğer yandan isterken verdiklerimizi 
ve kendimizden daha aşağıdakileri hiç 
mi hiç görmüyoruz.

Durum böyle olunca da toplumda 
özellikle vatandaş yönetici, seçmen ve 
seçilen arasında haksız bir düşmanlık 
oluşuyor. Düşmanlık demeyelim hadi. 
Kırgınlık olsun. Eğer bu kırgınlığı em-
pati ve doğru bilgilendirme ile ortala-
yamaz isek inanın bugünleri de ararız.

O zaman önce kendimize biraz insaf 
sonra da biraz empati diyelim mi?

Diyelim ve deneyelim. 

Bakın o zaman daha mutlu olacağız. 

YÖNETEN VE YÖNETİLENLERİN
BÜYÜK PENCERESİ… 
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Kış mevsimi ile birlikte karlı günler yaşı-
yoruz. Kışın yürümek büyük bir keyiftir. 
Ah bir de kar/buz ve bize getirdikleri 
olmasa. Buz tutan ve kayganlaşan yol-
larda yürümek ise ayrı bir maharet ve 
dikkat istiyor. Çünkü bu dönemde buz-
lanmanın etkisiyle yürürken kaymak-
tan dolayı düşmeler ve yaralanmalar 
daha çok oluşuyor. Bu dönemde en çok 
el bilek, omurga ve büyük kemik kırıkla-
rı oluşmaktadır. Kar ve buzda yürürken 
düşmememiz ve kendimizi korumamız 
gerekir. 

Peki, karda ve buzda yürürken nelere 
dikkat etmeliyiz?

* En önemli kural, ellerimizin boşta ol-
masıdır. Ellerimiz boşta olursa denge-
mizi koruyabilir ve sendelememize rağ-
men düşmeden ayakta durabiliriz.

* Ellerinizi soğuk olduğu için cebinize 
koymak istersiniz. Ancak bu denge ye-
tinizi bozar. Eldiven kullanın ve ellerinizi 
cebinizden çıkarın.

* Kucakta ve elinizde poşet veya eşya 
taşımaktan kaçının, eğer taşıma mec-
buriyeti varsa yükü iki el arasında eşit 
olarak bölüştürün.

* Hareketlerimiz kontrollü olmalıdır. 
Kısa adımlar atarak ilerlerseniz, denge-
nizi bozma ihtimaliniz düşer.

* Adım atma sırasında vücut yükünüzü 
tek ayağa bindirmeyin, adımlarınızı sü-
rüme seviyesinde atın.

* Yokuş aşağı inerken duvar ve buna 
benzer şeylerden destek alın. Merdi-
venlerden tutunarak inin.

* Yere bakarak yürüyün ve koşmayın, 
yürürken acele etmeyin.

* Düşerken ağırlığınızı bir noktaya ver-
meyin, avuç içleriniz ile yere destek 
alarak ilk çarpmanın bel, kafa ve dirsek 
bölgelerine olmasını önleyin.

* Yolunuzun üzerine çıkacak yayalara 
çarpmamaya dikkat edin. Hızlı refleks 
yapmayın.

* Trafikte arabalara dikkat edin, araba-
ların yakınından yürümeyin.

* Karşıdan karşıya geçerken yolun boş 
olduğuna dikkat edin. Yaklaşan bir ara-
ba varsa karşıya geçmek için acele et-
meyin. Arabanın kayarak kazaya sebe-
biyet verebileceğini unutmayın.

* Yaşlılar zorunlu olmadıkça sokağa çık-
mamalı, çünkü oluşacak kaza sonucu 
meydana gelen kırıkların iyileşme süre-
si daha uzun olmaktadır.

Kışın tercih edilmesi gerek kıyafetler

* Yürümeyi engelleyecek geniş paçalı 
giyisilerden kaçının.

* Düşmelere karşı başınızı korumak için 
bere ya da şapka giyin.

* Ayakkabı seçimi çok kritiktir. Mutlaka 
lastik tabanlı, kaydırmaz, altı tırtıklı (de-
senli) ve çok yüksek topuklu olmayan 
ayakkabılar tercih etmeliyiz. Bu konu 
tıpkı kış lastiği almaya benzer.

* Ayakkabınızın tabanında biriken kar-
ları aralıklarla temizleyin. Eğer kayma 
riskiniz fazla ise ayakkabılarınızın üze-
rine çoraplarınızı giyin.

* Piyasada, botlarınızın altına takabile-
ceğiniz kar zincirleri satılmaktadır (in-
ternet mağazalarında ya da dağ malze-
meleri satan yerlerde)

* Karlı havada uzun süre yürümek veya 
yolculuk yapmak gerekirse kara yansı-
yan ışıkların geçici körlük oluşturmasını 
önlemek için güneş gözlüğü kullanın.

Çevrede nelere dikkat etmeliyiz

* Yürümek için buzlu zeminden ya da 
karlı zeminden birini seçmek durumun-
da kalırsanız, karlı zemini tercih edin. 
Karlı zemini seçerken de, en fazla kar 
barındıranı seçin. Sıkışmamış kar kay-
gan olmadığından düşmezsiniz.

* Yürürken mümkün olduğu kadar pü-
rüzlü yüzeylerden ilerlemeye çalışın. 
Mağazaların dış mekanlarında kulla-
nılan seramikler, tahmin ettiğinizden 
daha kaygan olabilir. Üzerinde kar ol-
masa bile, ıslak olduğu için ince bir buz 
tabakası barındırır. Uzun olsa da buz-
lanmanın az olduğu yolları tercih edin.

* Bina altlarından geçerken sarkıtlara 
dikkat edin.

 KIŞ MEVSİMİNDE 
YÜRÜMEK...

DR.  
ALİ ULVİ 
ÜZÜMCÜ

Özel Büyükşehir Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji 

Uzmanı Dr. Ali Ülvi Üzüm-
cü, kış aylarında kar ve buz 

nedeniyle kayganlaşan 
yolda düşmeden nasıl yü-
rünmesi gerektiği ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. 
İstenmeyen bir çok kaza-

nın kış aylarında yaşandığı-
nı ve kötü sonuçlar ortaya 
çıktığını anlatan Üzümcü 

bazı tavsiyelerde bulundu.  
Üzümcü yapılması gere-

kenleri şöyle sıraladı:

Sağlık



 28     l  



l     29Şubat 2018

Değerli Okuyucularımız,

2017 yılını tatlısı ve acısıyla geride bırak-
tık. 2018’in ilk günleri de şimdiden tarih 
oldu, yani aslında bu yıl da en az 2017 
yılı gibi hızlı ve GÖZ açıp kapayana ka-
dar geçecek.

Hayatın giderek hızlandığı, teknolojinin 
hayatın her alanına girdiği ve genellikle 
hayatı kolaylaştırmak üzere planlandık-
ları görülmektedir. Teknolojinin mut-
laka sayısız faydaları bulunmaktadır 
ancak beraberinde yeni fark ettiğimiz 
zararları da getirmektedir. 

Küçük ekran akıllı cep telefonlarının ve 
tabletlerin kullanımının artması, LED 
aydınlatmaların daha fazla kullanılma-
sı giderek daha küçük yaşta görülme-
ye başlayan bazı göz hastalıklarının da 
sebebi olabilir mi? Bilgisayar kullanım 
sürelerinin artmasının zararları var mı? 
Değişen aydınlatma tarzlarının göze et-
kileri nedir?

Her geçen gün telefon ekranında ge-
çirilen sürenin artmasıyla kullanıcının 

daha fazla fokus yapmak zorunda kal-
ması kas ve baş ağrılarına sebep olabil-
mektedir. Erken yaşta telefon kullanım 
alışkanlığının başlamasıyla daha erken 
ve yüksek numaralarda miyopi görü-
lebilmektedir. Bu sebeple kısa aralık-
larla gözlerin ekrandan ayırılması ve 
dinlendirilmesi gerekmektedir.  Her 50 
dakikalık bilgisayar, tablet ve bilgisayar 
kullanımında en az 10 dakikalık ara ve-
rilmesi, her 20 dakikada bir 20 saniye 
kadar uzağa dalgın bir şekilde bakılması 
gözlerin dinlenmesine katkıda buluna-
caktır. Ayrıca bu küçük ekran telefon-
lara yakından bakmamaya çalışmalıyız, 
zira bu durum aşırı yakından kitap oku-
ma alışkanlığı olanlarda olduğu gibi etki 
ederek miyopinin daha fazla ve derece-
sinin daha yüksek görülmesine sebep 
olmaktadır. Yine ileri yaş gurubunda 
aşırı telefon ekranı kullanma, erken 
yakın okuma güçlüğünü tetiklemekte, 
uygun çözünürlükte ekranı olmayan te-
lefon ve tabletlerin kullanılması da aşırı 
göz yorgunluğu sebep olmaktadır. 

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların 
günlük hayatımızda fazla kullanılma-

sının olumsuz etkilerinden biri de göz 
kuruluğudur. Ekrana bakma süresinin 
uzun olması ve dikkat istemesi sonu-
cunda göz kırpma refleksi azalmakta, 
göz yaşı buharlaşmakta ve göz yüze-
yinde düzenli dağılamamaktadır. Göz 
kuruluğunun yanma, batma ve göz 
kızarıklığı şikayetlerini azaltmak için 
ekranın göz hizasının yaklaşık 10 cm 
altında olması ve sık göz kırpmaya ça-
lışmalıyız. 

Son olarak teknolojik cihazlarda ve 
günlük oda ortamlarının aydınlatılma-
sında kullanılan LED ışıklar göz üzerin-
de toksisite yapabilir. Kronik ve şiddetli 
maruziyetlerde gözün retina (ağ) taba-
kasının hücrelerinde ciddi hasarlar so-
nucunda görme kaybı görülebilir.

Değerli okuyucularımız,

2018’in hayatımızda insan hayatı ve 
yaşamı için güzel ve zararsız teknolojik 
gelişmeleri beraberinde getirmesini di-
liyorum. Akıllı teknoloji kullanımı doğal 
hayattan kopmadan yapılmalıdır.

TEKNOLOJİNİN GÖZ 
ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ 

ETKİLERİ

PROF DR. 
ŞANSAL 
GEDİK 

Sağlık
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BAŞARININ İLK ADIMI
‘KISKANÇ OLUN’ 

İMREN 
ÇELİK

İnsan duygular ile yaşar ve bir insa-
nın yaşamına yön veren ona yollar 
seçtiren duygularının yoğunluğudur. 
Duygular gözle görülemeyen soyut 
nitelikli olup insanın kendi iç dünya-
sında oluşan bir obje herhangibir şeye 
duyulan histir. İnsan organizmasının 
oluşturduğu bu his durumunun yo-
ğunluğu insan hayatını kısacası ya-
şamına yön verme konusunda önemli 
bir etkiye sahiptir. Bu açıdan duygu-
larınızı kolay yönlendirebildiğiniz ve 
gerekli durumlarda üretebildiğiniz sü-
rece hayatta daha iyi yol alabilirsiniz. 

Şüphesiz ki yüce Allah herşeyi yara-
tırken bir sebep dahilinde yaratmıştır. 
İnsanın sahip olduğu iyi duyguların 
yanında kötü duygularda yaratılmış-
tır. Başarılı ve doğru yaşayabilmek için 
sadece iyi duygular değil aslında kötü 
diye düşündüğümüz duygularında ne 
kadar gerekli olduğu konusuna değin-
mek istiyorum. Bu duygulardan biri 
olan kıskançlık, aslında baktığımızda 
kötü ve uzak durulması gereken bir 
duygu gibi duruyor. Ancak herşeyin 
bir var oluş sebebi vardır. Kıskançlık 
duygusu insanın doğasında var olan 
duygulardan biridir.  Bu duygu insa-
nın birşeyleri isteme elde etme arzu-
su ile bağlantılıdır. Başarmanın yarısı 
ise öncelikle istemekten geçer. Tabi 
kıskançlığın bağlı olduğu duygularda 
vardır. Eğer içinizdeki yaşama sevicini 
kaybederseniz bir şeyleri elde etmeye 
yönelik olan isteğinizi kıskançlık his-
sinden uzaklaşırsınız ve her kendinizi 
ötelediğinizde başarısız olur ve yaşa-
mak konusunda zorluk çekersiniz. 

Bu nedenle kıskanç olmalı her daim 
hayattan bir şeyler istemelisiniz. Bu 
duyguyu ne kadar yoğun yaşarsanız 
eğer daha çok isteyecek ve istekleri-
nizi elde etmek için çabalayacaksınız. 
Elbette ki kıskançlık konusunda yo-

ğun bir his içerisinde olmamalısınız. 
Her şey kararında güzeldir çünkü. 
Benim farketmenizi istediğim husus 
aslında hiçbir şeyin gereksiz olmadığı 
ve her duygunun insan hayatındaki 
önemidir. Duygular insanın hayatına 
yön vermesinde etki eder ve unutma-
yınki her duygu birbiri ile bağlantılıdır. 
Örneğin tembellik yaparsanız bu sizi 
umutsuzluğa sürükleyecektir. Eğer 
kıskanç olmazsanız bu sizin hayata 
karşı isteksiz olmanıza kendinizi er-
telemenize sebep olacaktır. Kıskançlık 
kendiniz için istemek demektir. Neden 
benimde yok? Ya da ben neden doktor 
değilim? Bu mesleği bende yapmak 
istiyorum. Düşünce ve istek duygu-
sunu körükler bir binanın yapı taşı, te-
meli gibi düşünün bunu elde etmenin 
isteği kıskançlık hissetmekten geçer. 

İlkokulda sıra arkadaşı beş alan bir 
çocuk eğer kıskançlık hissetmiyorsa 
kendini geliştirmeye yönelik bir çaba 
harcamayacaktır. Ancak neden ben 
alamıyorum? diyen bir çocuk beş al-
manın bir yollarını arayacaktır. Ancak 
dikkat edilmesi gerek bir konu vardır. 
Bu duygunun yoğunluğu kendinizi 
zorlamanıza ve karşı tarafa bir nefret 
hissetmenize sebep olmamalı. Çün-
kü nefret başkalarına veya kendinizi 
yıpratmanıza sebep olabilir. Başta 
da söylediğim gibi duygular birbiri 
ile bağlantılıdır. Duygu yönetimini iyi 
sağlayabilmek insan hayatındaki ba-
şarıyı arttıracaktır. Her duygu insan 
hayatına farklı bir boyut kazandırır. 

Kıskançlık duygusu insan hayatında 
başarı için sahip olunması gereken 
duygulardan biridir. Yinede zarar ve-
rici olmaması için duygular arasındaki 
bağlantı ayarını iyi yakalamak gerekir. 
İnsan organizması düşüncelerine göre 
hareket eder. Ancak bu düşünceleri 
meydana getiren duygulardır. Duy-

gular bizim dış dünya ile etkileşimimiz 
sonucu oluşur. Kendinizi yetersiz his-
setmemek, doğru kararlar alabilmek 
ve kendinizi doğru ifade edebilmek 
için duygu kontrolünüzü elinize alma-
nız önemli bir husustur. 

Bu yazımda her şeyin başı olarak gör-
düğüm istemek hissinin kıskançlıkla 
olan ilişkisine değindim ve unutma-
yın ki kıskançlık kendinizi sevmenize 
ve kendinizi önemsemeniz ile doğru 
orantılıdır. Kıskançlık hissiniz kendi-
nize biçtiğiniz kaftanın şeklini belir-
ler. Kendinize layık olanı belirlemenizi 
sağlar. Dikkat etmeniz gereken durum 
kıskançlık hissinizi kendinizi ilerleme-
ye yönelik olarak kullanmanızdır. Baş-
kalarına yönelik yoğun olarak kullan-
mamalı başkalarını engelleyerek bu 
hissinizi tatmin etmeye çalışmamalısı-
nız. Bunun yerine ben nasıl elde ede-
bilirimin peşine düşmelisiniz. 

Evet kıskanç olun ama asla aşırıya 
kaçmayın ve bu duygunuzu ilerle-
menin yolunda önünüze bir basamak 
olarak koyun. 

Köşe Yazısı
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Cilt bakımı herkes için önemli 
olan uygulama olduğunu 

ifade eden İNCEDAYI, ‘’Sadece 
kadınlar değil erkeklerde cilt 
bakımlarına önem göstermeli-
dir. Fakat güzellik merkezlerin-
de uygulanan cilt bakımlarının 
çoğu kadınlar tarafından talep 
görmektedir. Cilt bakımı evde 
düzenli olarak yapılması gere-
ken işlemlerden bir tanesidir. 
Fakat güzellik merkezlerinde 
yapılan cilt bakımları çok daha 
farklı olmaktadır. Güzel olmak 
için yapılan uygulamalar ara-
sında cilt bakımı çok büyük 
bir önem taşımaktadır. Tek-
nolojinin de gelişmesiyle artık 
ciltteki oluşan sorunlar kesin 
çözümlerle güzel bir sonuca 
ulaşıyor. Medikal cilt bakımı 
her türlü cilt yapısına uygun 
şekilde sivilce, akne, siyah nok-
ta ve makyaj sonrası oluşan 
ölü dokuyu tamamen temizle-
mektedir. Güzel bir cilde sahip 
olmanız sizi hem daha güzel 
hem de daha sağlıklı kılacak-
tır.’’ dedi. 

Müşteri ilişkilerine öncelikle 
gelen kişinin isteklerini öğren-
mekle başladıklarını dile geti-
ren İNCEDAYI şunları söyledi:

‘’İşinde uzman olarak çalışan 
ekip arkadaşlarımız müşteri-
mizin isteklerini dinledikten 
sonra kendisinin gerekli cilt 
analizlerini gerçekleştiriyor. 
Bunun ardından analiz so-
nuçlarına göre müşterimizin 
cildine en uygun olan hizmet 

seçeneğimiz hakkında kendi-
sini bilgilendiriyoruz. Gelişen 
ve değişen müşteri taleplerini 
karşılayabilmek için tüm ekip 
dinamik ve alanında uzman 
kişilerden oluşturulmuştur. 
Amacımız değerli müşterileri-
mizin cilt ve tüy problemlerin-
de son teknoloji cihazlar kul-
lanarak en üst seviyede fayda 
sağlamak, yüzlerinden gülüm-
semeyi eksik etmemek adına 
hizmet vermektir.

Klinik ortamda uzman kişiler 
tarafından gerçekleştirilen her 
operasyon hijyen koşullarında 
ve profesyonel olarak yapıl-
maktadır. Sağlık konusun da 
ki hassasiyetimiz ve kaliteli 
hizmet ilkemiz doğrultusunda 
çalışmaktayız. Portre Güzellik 
Salonumuz olarak güler yüzlü 
ve çözüm odaklı hizmet anlayı-
şımızla çalışmalarımızı sürdü-
rüyor ve uzmanlarımız tarafın-
dan uyguladığımız işlemlerden 
% 100 üye memnuniyeti ile 
sonuç almaktan gurur duyarak 
büyümeye devam ediyoruz.

Kadınların alışveriş tutkuların-
dan sonra ilk sırada gelecek 
en büyük tutkularından biri 
de güzellik. Güzellik dendiği 
zaman kadınların yapamaya-
cağı ve katlanamayacağı şey 
yoktur. Zaman zaman kendisi-
ni iyi hissetmek için bazen de 
fiziksel olarak ihtiyaç duyduk-
ları anlarda kremler, güzellik 
merkezleri onlar için paha biçi-
lemez hale gelirler. Güzellik çok 

GÜVENLİ VE KALİTELİ HİZMET 
ALMAK İÇİN PORTRE GÜZELLİK MERKEZİNİ TERCİH EDİN 

Portre Güzellik Merkezi İşletme Sahibi Derya İNCEDAYI, müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarak gelişen teknolojiyi ve tıbbi gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve her geçen gün bü-

yüyerek faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.  

Haber

geniş bir yelpaze olmakla birlikte kişiler içinde 
yapılan uygulamalar değişmektedir. Yapılan uy-
gulamaların oldukça kaliteli ve güvenilir olması 
gerekir. İşte Portre güzellik salonu bu güvenceyi 
ve kaliteyi sonuna kadar müşterilerine vermek-
tedir.

Fiyat politikamız gereğince bütçeye zarar ver-
meyen kampanyalarımız ile müşterilerimizin 
hizmetindeyiz. Kampanya seçenekleri hakkında 
bilgi almak ve kahvemizi içmek için sizleri salo-
numuza bekleriz.’’ 
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Köşe Yazısı

Savaş 
DEVECİ

ÖZEL EĞİTİME GÖNÜL VERENLERİN 
ADRESİ ÖZEL SAVAŞ ÖZEL EĞİTİM VE 

REHABİLİTASYON MERKEZİ

Özel Savaş Özel 
Eğitim ve Reha-

bilitasyon Merkezi 
engelli bireylere 
verdikleri hizmet 

ile büyük ilgi 
görüyor. Merkez 
kurucusu Savaş 
Deveci verdikleri 
kaliteli hizmet ile 
ilgili ZedLife Der-
gisi’nin sorularını 

cevaplandırdı. 
Hem yönetici hem 
de eğitmen olarak 

görev yapan 
Deveci, 17 yıllık 
tecrübesini hem 
hastalara hem de 
çalışanlara ak-

tarıyor. İşte Özel 
Savaş Özel Eğitim 
ve rehabilitasyon 
Merkezi Kurucusu 
Savaş Deveci’nin 

sorularımıza 
verdiği cevaplar 

ve merkezin Kon-
yalılara sunduğu 
hizmetler ile ilgili 
merak ettikleriniz: 

Özel Savaş Özel Eğitim ve Rehabili-
tasyon Merkezi Kurucusu Olarak Ken-
dinizden Biraz Bahseder Misiniz?
1983’ te Konya’da doğdum. Daha çocuk 
sayılabilecek yaşta iş hayatının sorumlu-
luğunu üstlendim. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ nde Özel Eğitim Anabilim 
Dalında yüksek lisans eğitimi aldım. 
MEB bünyesinde İşaret Dili Eğitimi Uz-
manlığı, Öğreticiliği ve Tercümanlığı Ser-
tifikası aldım. 2002 yılından bu yana özel 
eğitime gönül vererek deyim yerindeyse 
bu işin mutfağında pişerek bu günlere 
geldim. Özel eğitim alanında memur 
olarak başlayıp kısa zamanda kendimi 
geliştirerek idareci ve kurum müdürü 
görevleriyle devam ettim. Bu ilerleyişi 
mezuniyet diplomaları ve sertifikalarla 
destekleyerek sektöre tüm yönleriyle 
hakim olma gayretimi halen devam et-
tirmekteyim. 2016’ da kurucusu oldu-
ğum Özel Savaş Özel Eğitim ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 17 yıldır 
edindiğim tecrübelerimi ve hedeflerimi 
hayata geçirmekteyim.

Bünyenizde Faaliyet Gösteren Eğitim 
Programları Nelerdir?
- Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim 
Programı
- Bedensel Engelli Bireyler Destek Eği-
tim Programı
- İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim 
Programı
- Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim 
Programı
- Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek 
Eğitim Programı
- Aile Danışmanlığı

Eğitimde Dikkat Ettiğiniz Noktalar 
Nelerdir?
İlk olarak ilgiye önem veririz. Çünkü ilgi 
gören öğrenci değerli olduğunun far-
kına varır. İlgisizlikten kaynaklanacak 
olumsuz davranışlar azalırken ilgiden 
kaynaklı olumlu davranışlarda artış gös-
terecektir. 

İkinci önceliğimiz ise öğrencide başarı 
hissinin oluşmasını sağlamaktır. Bu da 
öğrencinin yapabildiği çalışmalardan 
başlamakla mümkündür. Bu noktaya 
dikkat edilmesi halinde öğrencide ki öz-
güven ve başarıya inancının artışı gözle 
görülebilir duruma gelecektir.

Basitten karmaşığa doğru bir yol izle-
yerek öğrencinin bilmediği kavram, bilgi 
veya becerilerin temeli atılarak ilerleriz. 
Örneğin; kalem tutamayan bir öğrenci-
den çizgi çalışması yapmasını beklemek-
tense ince motor becerilerini geliştirmeyi 
hedefleriz.

Eğitimlerde az fakat yoğunlaştırılmış 
bilgi-beceri-kavram vererek, sıkça tekrar 
ederek, öğrendikçe ilerlemeyi esas alırız. 
Unutulmamalıdır ki kalıcılığı sağlana-
mayan bilgi-beceri-kavram öğrenilmiş 
sayılmaz. Aksi takdirde unutulması ka-
çınılmazdır. 

Özgüven kazandırmakta dikkat etti-
ğimiz hususların başında yer alır. Bu 
bağlamda öğrenciye yaşına ve yete-
neklerine uygun sorumluluklar vererek, 
fikirlerine değer verdiğimizi göstererek 
adım adım ilerleriz. En ufak bir başarı-
sında dahi takdirle karşılarız. Bu sayede 
öğrencilerin zihninde oluşabilecek “ya-
pamıyorum, beceremiyorum, işe yara-
mazım, çalışmak istemiyorum” şeklinde 
olumsuz düşüncelerin önüne geçebiliriz.
Sevgi, saygı ve değer vererek ilerleriz. 
Öğrencilerimizin her türlü olumsuz veya 
başarısızlık durumlarına rağmen sevgi 
göstermeye devam ederiz. Böylece öğ-
rencinin de sevgiyi kazanmak için müca-
dele etmesine yardımcı oluruz.

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ço-
cuk Sahibi Ailelere Tavsiyeleriniz Ne-
lerdir?
Özel gereksinimi olan bireylerin, müm-
kün olan en erken dönemde, gereksi-
nimlerine uygun eğitim ortamlarında, 
uygun yöntemler ve araç-gereçler kul-
lanılarak desteklenmesi var olan kapasi-
telerini en üst seviyede kullanabilmeleri 

açısından önemlidir. Bu sebeple özel eği-
time erken yaşta başlamaları önem arz 
etmektedir. 

Hali hazırda özel eğitim hizmetlerinden 
yararlanmakta olan ailelerin ise ellerini 
taşın altına koyarak özel eğitim sürecinin 
her boyutuna aktif katılım sağlayarak, 
öğretmen-öğrenci-veli işbirliğini azalt-
madan, eğitimi hayatın her anına yansıt-
maya gayret göstermelidirler. Bu çocuk-
ların eğitimine ve topluma karışmalarına 
fayda gösterecek profesyonel kişiler ol-
sun, anne-babalar olsun herkes işbirliği 
içinde olmalı, birlikte hareket etmeli, tec-
rübeler ve bilgiler paylaşılmalıdır.

Aile Danışmanlığı Hizmetinizden Bah-
seder Misiniz?
Çocuğun eğitiminde aile ve okulun 
yapılan çalışmaları birlikte yürütmesi 
çocuğun gelişimi açısından önemlidir. 
Bizde gerekli durumlarda aile eğitimi 
toplantıları veya ev ziyaretleri yaparak; 
çocuklarla ilişkide bulunan aile bireyleri-
nin birbirleriyle ve çocuğun eğitiminden 
sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim 
içinde bulunarak sahip olduğu alanlar, 
yeterli veya yetersiz olduğu gelişim 
alanları, çalışılan hedefler ve ailenin öğ-
renmek istediği konularda bilgi, deneyim 
ve duyguların paylaşımını gerçekleştiri-
riz. 

Bunun dışında her ay gelişim raporları 
hazırlayarak aile bilgilendirmesi yap-
maktayız. Bu sayede ailelerimiz, bir ay 
boyunca verilen eğitimin sağladığı ya-
rarlardan haberdar edilir.  

Eklemek İstedikleriniz Var Mıdır?
İlgi ve alakanızdan dolayı Zed Haber ku-
ruluşuna teşekkürlerimi sunarım. Sizin 
aracılığınızla kapımızın velilerimize her 
zaman açık olduğunu, her türlü sıkıntı-
larını gidermede elimizden gelen gayreti 
göstereceğimizi taahhüt ediyorum. Özel 
eğitimle ilgili olan tüm aileleri soru, gö-
rüş ve önerileri için kurumumuza davet 
ediyorum. 
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Sağlıklı beslenmeyi; bireylerin günlük 
olarak “yeterli” ve “dengeli” beslenmesi 
ile bedensel ve ruhsal sağlıklarını koru-
yup sürdürebildikleri yaşam tarzı olarak 
tanımlayabiliriz. 

Hayatınızdaki belli davranışlar; önce sü-
rekli davranış olan alışkanlıklara dönü-
şür, sonrasında yaşam stilinizde yerini 
alır. Beslenme davranışı bu konunun kilit 
noktasını oluşturmaktadır. Çünkü bes-
lenme; bir kültürdür, ihtiyaçtır bunun 
yanında insan sağlığıyla en fazla ilişkilen-
dirilen olgudur.

Tarihimiz boyunca yemek kültürüne ve-
rilen önem, günümüzde; çalışan nüfusun 
artmasıyla sekteye uğrayıp uzun uğraşlar 
gerektiren yemekleri bir köşeye atarak 
hızlı beslenme dediğimiz fast-food bes-
lenme tarzına yönelimi artırmıştır. Çalı-
şan nüfus, zaman kısıtlılıkları sebebiyle 
kısa sürede tüketilebilecek yüksek enerji 
içerikli besinlere yönelmekte; bu da sağ-
lıksız beslenmeyi beraberinde getirmek-
tedir.

 

Dünya sağlık örgütü güncel verilerine 
göre; sağlıksız beslenme ve fiziksel akti-
vite yetersizliği sonucu ortaya çıkan obe-
zite oranı 18 yaş üstü erkek ve kadınlar 
için dünya nüfusunun %39’u kadardır ve 
tahminler; 2050’lerde dünya nüfusunun 
yaklaşık yarısının obezite problemiyle 
başbaşa kalacağı yönündedir.

Peki DİYET KAPIMDA bu veriler ışı-
ğında sizi nasıl yönlendirebilir ve size 
neler sunabilir?

-Öncelikle zaman problemi çeken ve 
öğünlerini gözardı eden siz sevgili okurlar 
için “her kişiye özel” beslenme programı 
ayarlayarak menü planlar.

-Her gün “Bugün ne yemek yapacağım?” 
sorunsalı yaşayan sevgili ev hanımları ve 
çalışan hanımlar için ve lezzetli ve besle-
yici bunun yanında kaliteden ödün ver-
meyen güvenilir malzemelerle üretilen 
menüler sunar.

-İsteğinize ve ihtiyacınıza bağlı günlük 
ana ve ara öğünleriniz diyetisyenlerimiz 
tarafından planlanır, usta aşçılarımız ta-
rafından Konya’da bulunan mutfağımız-
da hassasiyetle hazırlanarak Sağlık Ba-
kanlığı ve FDA onaylı servis kaplarında 
yemeklerinizi günlük olarak ev veya iş 
adresinize teslim eder.

Peki DİYET KAPIMDA neyi amaçla-
maktadır?

- Danışanlarına sağlıklı beslenme alışkan-
lığı kazandırarak  kilo vermelerini veya 
kendileri için ideal kilolarını korumalarını 
sağlamak,

- Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi ha-
line getirecek sosyal sorumluluk projele-
rine yatırım yapmak,

- Katkısız, kaliteli ve lezzetli tatlar üret-
mek ve

- Hayatınızı kolaylaştırmak...

DİYET KAPIMDA

İletişim  Bilgileri :   
0850 441 34 38    0533 954 52 22(23)

www.diyetkapimda.com

Sağlık
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TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK 
DANIŞMANLIĞI

Şakir DİNÇ

Konya’da faaliyet gösteren YÜKSELİŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMAN-
LIĞI KURULUŞU sahibi; Şakir DİNÇ,tehlikeli madde ile iştirak eden tüm işletmelerin 

yılbaşından itibaren TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI hizmeti alma 
zorunluluğu kapsamına girdiğini söyledi. 

Bu kapsamdaki işletmelerin tehlikeli 
madde güvenlik danışmanlığı kuru-
luşlardan hizmet alabileceğini ya da 
bünyelerinde TEHLİKELİ MADDE 
GÜVENLİK DANIŞMANI bulundurabi-
leceklerini ifade eden Şakir DİNÇ, faali-
yetleri ile ilgili şunları aktardı:

‘’YÜKSELİŞ TEHLİKELİ MADDE GÜ-
VENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU 
olarak hizmet vereceğimiz işletmeleri-
mizi konusunda uzman danışman per-
sonelimiz ile rehberlik ve  danışmanlık, 
güvenlik planları hazırlama, personel 
eğitimleri, ADR farkındalık eğitimleri, 
MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu)
hazırlama, muafiyet raporu hazırlama, 
tehlikeli madde faaliyet belgesinin 
alınması gibi hizmetleri sunmaktadır.  

NE DEMEKTİR? 

İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/
RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen 
ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde 
güvenlik danışmanı sertifikası düzen-
lenerek yetkilendirilen gerçek kişi de-
mektir. Tehlikeli madde ; taşınmasın-
da, depolanmasında, elleçlenmesinde, 
paketlenmesi yada kullanılmasında, 
insanlara, eşyalara, çevreye veya orga-
nizmalara zarar verebilen katı, sıvı veya 
gaz fazında bulunabilen maddelerdir.

 AMAÇ:

Tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve 
diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar 
vermeden güvenli ve düzenli bir şekil-
de kamuya açık karayoluyla taşınma-
sını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan 
gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, 
yükleyenlerin, boşaltanların, paket-
leyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli 
maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürü-
cüleri veya operatörlerinin hak, sorum-

luluk, yükümlülük ve çalışma koşulları-
na ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KİMLERİ KAPSAMAKTADIR. 

 Tehlikeli madde faaliyet belgesi olan 
ve almak zorunda olan işletmelerden 

A) tehlikeli madde taşımacılığı sürecin-
de yer alan ve bir takvim yılı içerisinde 
net elli ton ve üstü miktarlarda işlem 
yapan, gönderen, paketleyen, yükle-
yen, dolduran ve boşaltan olarak fa-
aliyette bulunan işletmeler ile toplam 
araç taşıma kapasitesi elli ton ve üze-
rinde olan taşımacılık işletmelerini,

B) miktarına bakılmaksızın adr bölüm 
1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma 
kategorisi sıfır olan (sınıf1: patlayıcılar, 
sınıf6,2: tehlikeli atıklar,  sınıf7: radyo-
aktif maddeler v.b) tehlikeli maddelerle 
iştigal eden ve tehlikeli madde taşıma-
cılığı sürecinde yer alan, gönderen, pa-
ketleyen, yükleyen ve dolduran olarak 
faaliyette bulunan işletmeleri kapsar.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma 
zorunluluğu olan işletmeler kimlerdir. 

1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli 
maddelerden bir takvim yılı içerisinde 
net elli ton ve üstü miktarlarda işlem 
yapan; dolduran, paketleyen, yükle-
yen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank 
konteyner/taşınabilir tank işletmecisi 
olarak bu faaliyetlerden biri veya bir-
den fazlasıyla iştigal eden işletmeler, 
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak 
zorundadırlar.

(2) Sınıf 1(PATLAYICILAR), Sınıf 6 (ZE-
HİRLİ VE BULAŞICI MADDELER) ve 
Sınıf 7 (RADYOKAKTİF MADDELER)  
kapsamındaki tehlikeli maddelerle işti-
gal eden işletmeler, herhangi bir işlem 

miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli 
Madde Faaliyet Belgesi almak zorun-
dadırlar.

KİMLER GEÇİCİ MUAFİYET RAPORU 
ALABİLİRLER? 

Son altı ay içerisinde günlük satış mik-
tarı ortalaması 4000 litrenin altında 
kalan, yerleşim yerinde bulunmayan 
ve 300 m çevresinde okul, cami, has-
tane, avm gibi toplu kullanım alanı 
bulunmayan petrol istasyonları mu-
afiyet raporu geçici olarak  6 şar aylık 
olmak üzere iki sefer almak kaydı la 
30.12.2018 tarihinde kadar tehlikeli 
madde güvenlik danışmanlığı hizmeti 
alma konusunda muaftır.
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Konumu nedeniyle terör 
saldırılarıyla yıllardır müca-
dele yürüten ülkemizin, bu 
hain saldırılar neticesinde 
pek çok kayıp verdiğine dik-
kat çeken Pakdemir, ‘’Şehit 
ailelerinin yaşadıkları trav-
ma sonucunda gerekli olan; 
tedavi, rehabilitasyon, top-
luma kazandırma, bilinçlen-
dirme ve farkındalık çalış-
maların da ilgili kurumlarla 
İş birliği yapılması lazım. 
Şehit ailelerinin uzman eki-
bin desteğiyle sosyal haya-
ta tutunmaları sağlanmalı. 
Proje kapsamında verilecek 
rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanma 
konularında tanıtıcı faali-
yetler düzenlenmeli.’’ dedi. 

ŞEHİT AİLELERİNİN 
SOSYALLEŞMELERİ 

Şehit ailelerinin sosyal-kül-
türel faaliyetlere katılımları 
yoluyla sosyalleşmelerine 
katkı sağlanması gerektiği-
ni belirten Pakdemir şunları 
söyledi: 

‘’Şehit ailelerinin eğitim 
hizmetlerine tam erişimi-
nin sağlanması için gerekli 
yönlendirmelerin yapılmalı.  
Sosyo-ekonomik anlamda 
hayatlarını idame ettire-
bilmeleri için haklarından 
haberdar edilmesi ve işsiz 
olanlar için gerekli kurum-
lara yönlendirilmeli. Sos-
yo-ekonomik haritalanma 
yoluyla takipleri yapılmalı. 

Proje hedef kitlesi olan ço-
cuk ve gençlerin sosyalleş-
mesi, arkadaşlık ilişkilerinin 
geliştirilmesi yoluyla hayata 
bağlanmaları sağlamalı.’’ 

ŞEHİT AİLELERİNİN
YANINDAYIZ

Son zamanlarda artan terör 
olayları ve bunun sonucun-
da artan şehit ailelerinin 
yanında olduğumuzu gös-
termek; onların yoksunluk 
hislerinin yanında olarak 
manevi ihtiyaçlarını gider-
mek ve tekrar hayata bağ-
lanmalarını sağlamanın en 
temel hedefleri olduğuna 
vurgu yapan Pakdemir, 
‘’Babaları veya kardeşleri 
şehit olmuş çocuklar; geçir-

ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDA OLMALIYIZ

Konya Şehit 
Aileleri Derneği 
Başkanı Recep 

Pakdemir, vatan 
için millet hayat-

ları feda eden, 
geride yetim 
öksüz birçok 

yavru bırakan, 
eşlerini anne 
ve babalarını 

bir başlarına bu 
hayatta yapa-
yalnız bırakma 

pahasına cephede 
cansiperane bir 

şekilde savaşmış 
mücadele etmiş 
şehitlerimiz için 

ne gerekirse 
yapılması gerek-

tiğini söyledi
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dikleri travma neticesinde çoğunlukla 
sosyal hayattan kopmuş bireyler ola-
rak hayatlarını devam ettirmektedir-
ler. Bu çocukların toplum içindeki rol-
lerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi 
ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışa-
bilen, çevresine uyum sağlayabilen, 
üretici ve mutlu vatandaşlar olarak 
yetişebilmeleri için bir takım çalışma-
ların yapılması gerekmektedir. Hedef-
lerimiz arasında; İlgili kurumlarında 
desteğini alarak Üyelerimiz ve Tür-
kiye geneli Şehit yakını Gazi ve Gazi 
yakınlarının faydalanabileceği proje-
leri üretmek ve bu değerli insanların 
ortaya çıkan imkanlardan faydalan-
malarını sağlamak en temel görevi-
mizdir.’’ diye konuştu. 

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER 
İÇİN VARIZ 

Şehit Aileleri ve Gazilerimiz için sos-
yal yardımlaşma ve dayanışma konu-
larında faaliyet göstermenin kuruluş 
amaçları olduğunu da belirten Pak-
demir, çalışma kapsamlarını da şöyle 
anlattı: 

‘’Şehit Aileleri ve Gazilerimizin top-
lum ile el ele milli duygularla kay-
naşması amacıyla her türlü etkinlik 
düzenler, bu yönde düzenlenen et-
kinliklere katılarak gelecek nesillere 
Vatanın bölünmez bütünlüğü, Vatan 
ve Bayrak sevgisinin ilelebet baki 
kalması amacı ile her türlü mera-
sim ve organizasyona iştirak sağlar. 
Dernek üyelik müracaatı alınan bü-
tün Şehit Aileleri ve güncel kanun-
lar kapsamında Şehit ve gazi olarak 
kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşları ve Ailelerine hizmet eder. 
Dernek siyasetle uğraşmaz ve siya-
si otoriteye angaje olamaz. Dernek 
üyelerinden başkalarını tevkil ve teş-
kile yetkili genel vekaletnameler ala-
rak bu vekaletnamelere müsteniden 
avukatlar vasıtasıyla üyelerinin adli 
ve idari mahkemelerdeki işlerini takip 
eder ve bu suretle onların haklarının 
korunması hususunda yardımcı olur. 
Dernek üyelerinin sorunlarının çö-
zümlenmesi için ilgili kurum, kuruluş 
ve makamlar nezdinde teşebbüste 
bulunur.

Dernek gerek kamuoyu oluşturmak 
gerekse üyelerini ve kamuoyunu 
bilgilendirmek amacı ile amaç ve hiz-
met konuları ile ilgili her türlü top-
lantı, gezi seminer, konferans, kon-
ser, temsil, festival, fuar ve yasalara 
uygun diğer gösteriler ve etkinlikler 
düzenleyebilir. Dernek amaçları da-
hilinde yasal izin alarak süreli, süresiz 
müstakil yazılı ve görsel yayın organ-
ları kurar. Bunları işletir veya işlet-
mek üzere kuruluş ve kişilere yetki 
verir. Dernek elde edilecek gelirler ile 
üyelik kaydı yapılan Şehit Aileleri – 
Gazilere nakdi ve ayni yardım yapar. 
Dernek amacının gerçekleşmesi ve 
başta Vatanın bölünmez bütünlüğü 
ile birlik ve beraberliğin devamlılığı 
için gerektiğinde; Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçiş-
leri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Genel Kurmay Baş-
kanlığı, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, 
Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi 
ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile bü-
tün resmi ve özel kuruluşlar ile amaca 
uygun ortak çalışma ve faaliyetlerde 
bulunabilir.’’ 
 

Haber
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Haber

GENÇLERİ UYUŞTURUCUDAN KURTARMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Konya’da Gül 
Madde Bağımlıla-

rını Kurtarma ve 
Gençlik Derneği, 

uyuşturucu ba-
ğımlısı gençleri 
manevi yönden 
desteklemek ve 

uyuşturucu mad-
de bağımlılığın-

dan kurtulma-
larını sağlamak 

amacıyla çalışıyor, 
Gül Madde Ba-

ğımlıları Derneği 
Başkanı Yakup 

Öztürk, bu doğ-
rultuda sosyal 

faaliyetleri sürdü-
rüyor.
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ÜZÜMLÜ VE HUĞLU BÜYÜK BİR 
POTANSİYELE SAHİP

Geçtiğimiz haftayı yine yoğun bir 
tempoda geride bıraktıklarını ifa-
de eden Angı, “Perşembe günü 
Kalkınma Bakanımız sayın Lüffi El-
van’ı Konya’da ağırladık. Sayın Ba-
kanımız ile birlikte önce Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde KOP Böl-
gesi Üniversiteler Birliği Bölgesel 
Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü 
Çalıştayına katıldık. Akabinde Ba-
kanımız ile birlikte Beyşehir ilçemizi 
ziyaret ederek, Konya’nın yerli silah 
üretiminde geldiği noktayı görme 
imkânı bulduk. Beyşehir ilçemizin 
özellikle Üzümlü ve Huğlu mahalle-
leri gerçekten yerli silah üretiminde 
büyük bir potansiyele sahip. Birbi-
rine yakın bu iki mahallede, Türki-
ye’de satılan yivsiz av silahlarının 
yüzde 80’i üretiliyor. Aynı zamanda 
bu 2 mahalle, ABD ve Rusya başta 
olmak üzere 99 ülkeye silah ihraca-
tı yapıyor.” şeklinde konuştu. 

AK BELEDİYELER 2019’A HAZIR

Konya’da gerçekleştirilen Yerel 
Yönetimler İç Anadolu Bölge top-
lantısının 2019 yılında yapılacak 
seçimlere bir hazırlık bir gözden 
geçirme anlamında çok önemli ol-
duğunu ifade eden Angı, “Cuma, 
Cumartesi ve Pazar günleri de Ye-
rel Yönetimler İç Anadolu Bölge 
toplantısını şehrimizde gerçek-
leştirdik. Bu programda Dışişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu ve AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya 
olmak üzere pek çok önemli konu-
ğu ağırladık. Ayrıca Başbakanımız 
Binali Yıldırım’ın video konferans 
yöntemi ile programımıza bağlan-
ması bizleri son derece memnun 

etti. AK Belediyeler 2019 yolunda 
sloganı ile gerçekleştirilen İç Ana-
dolu Bölge toplantısı 2019 yolun-
da çok büyük önem arz ediyor. Bu 
toplantı ile 2019 seçimleri öncesi 
AK Partili belediyeler hazırlıklarını 
gözden geçirme ve eksiklerini ta-
mamlama imkânı buldular.  Yerel 
yönetimler İç Anadolu bölge Top-
lantısı da 2019 yılının Mart ayında 
gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 
çok büyük katkısı olacaktır.” ifade-
lerini kullandı.

2018 İHRACAT RAKAMLARI   
SEVİNDİRDİ

2018 yılının Ocak ayı ihracat ra-
kamlarının ümit verici olduğunu 
ifade eden Angı, “Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 
Ocak ayında Türkiye’nin ihracatı 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
16,3 arttı. Konya’nın Ocak ayında 
ihracatı ise yüzde 18,78 artış ger-
çekleştirdi. Türkiye’nin Ocak ayı 
ihracatı yüzde 16,3 artışla 12 milyar 
198 milyon dolar olarak kayıtlara 
geçerken, Konya’nın Ocak ayı ih-
racat rakamı yüzde 18,78 oranın-
da artışla 135 milyon 658 bin dolar 
olarak gerçekleşti. Bu rakamlar göz 
önünde bulundurulduğunda Kon-
ya, Ocak ayında il bazında Türki-
ye’nin ihracatının yüzde 1.11’ini ger-
çekleştirmiş oldu.2017 yılında 1.564 
milyar dolar ihracat yaparak yüzde 
17,40 oranında artış sağlayan Kon-
ya’nın 2018’in ilk ayında yüzde 
18,78 artış kaydetmesi bizleri son 
derece memnun etti ve 2018’de 
yeni rekorlara ulaşılması konusun-
da ümitlerimizi arttırdı. Bu başarıda 
emeği olan herkesi kutlarım.” diye 
konuştu.

Ak Parti  Konya İl Başkanı
Hasan ANGI

BAŞKAN HASAN ANGI 
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Konya İl Başka-

nı Hasan Angı, Konya ve 

ülke gündemini değer-

lendirdi. 

Sözlerine Zeytindalı 

Operasyonunda şehit 

olan Mehmetçiklerimi-

ze değinerek başlayan 

Hasan Angı, “Ülkemiz 

Zeytindalı operasyo-

nunda büyük bir karar-

lıkla terör yuvalarını bir 

bir yok ediyor. Mehmet-

çiğimiz daha önce pek 

çok kez yaptığı gibi yine 

o bölgede bir destan 

yazıyor. Şu bilinmelidir 

ki Türkiye terör yuvaları-

nı tamamen yok edene 

kadar operasyonları-

nız kararlılıkla devam 

edecektir. Zeytindalı 

harekâtında ülkemizin 

geleceği adına canı-

nı gözünü kırpmadan 

feda eden Mehmetçik-

lerimize bir kez daha 

Allah’tan rahmet, ai-

lelerine ve yakınlarına 

başsağlığı diliyorum. Bu 

ülke onlara her zaman 

minnettar olacaktır.” 

dedi.
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Selçuklu Belediyesi

SEDEP, 2017-2018 eğitim öğretim 
yılının ilk yarısında “Sorumluluk, 

Özdenetim, Sevgi ve Dürüstlük” de-
ğerleri kapsamında gerçekleştirilen 
etkinliklerle öğrencilere temel insani 
değerlerin kazandırılmasında katkı 
sağladı. Eğitim-Öğretimin ikinci yarı-
yılının başlaması ile birlikte “Adalet” 
değerleri ile start verecek olan Sel-
çuklu Değerler Eğitim Programı (SE-
DEP) “Saygı, Yardımseverlik ve Sabır” 
değerleri ile 2017-2018 eğitim yılını 
tamamlayacak.  

Eğitim -öğretim döneminin, ilk yarı-
yılda gerçekleştirilen “Kalemim Ye-
şeriyor”,“Eğlenerek Öğreniyorum”, 
“Yalnız Değilsiniz”, “Dilim Temiz Çev-
rem Temiz”, “Öğrenci, Öğretmen, Veli 
Seminerleri” etkinlikleri ile dayanışma, 

kardeşlik, temel insani değerler, çev-
reye saygı gibi birçok alanda farkında-
lık oluşturan SEDEP ikinci yarıyılda da 
“Okuyorum Okutuyorum, Geçmişimi 
Tanıyorum, Değerler Sokağı,  Boya 
Paylaş, İtimat Bakkaliyesi, Değerleri-
mizi Konuşuyoruz, Aileme Yazıyorum” 
gibi etkinliklerle değerlerde farkında-
lık oluşturulmasına ve değer sahibi 
nesiller yetişmesine katkı sağlanacak.

“SEDEP Türkiye’ye Örnek Oluyor” 

SEDEP Eğitim Öğretiminin ilk döne-
minde Milli Eğitim Bakanlığı’nda açtığı 
“SEDEP Değerlerimizle Varız” sergisi 
ve aldığı “Bakanlık Teşvik Ödülü” ile 
de ulusal gündemde yer almayı ba-
şardı. Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı (SEDEP) kapsamında Milli Eğitim 

Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı’nda “SEDEP Değer-
lerimizle Varız” sergisi açıldı. Selçuklu 
Değerler Eğitimi Programı’nın (SE-
DEP) materyal ve etkinliklerinin ta-
nıtıldığı sergi, SEDEP’in farkındalığını 
arttırdı ve büyük beğeni topladı. Yine 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji 
Geliştirme Başkanlığı tarafından eği-
tim ve öğretim alanında özgün ve mo-
dern uygulamaların teşvik edilmesi ve 
paylaşımının sağlanması amacıyla ve-
rilen “5. Eğitim ve Öğretimde Yenilik-
çilik Ödülleri”  kapsamında Türkiye’nin 
En Değerli Eğitim Programı (SEDEP) 
“Olumlu Tutum ve Davranışların Ge-
liştirilmesi” kategorisinde ödül almayı 
başardı. 

SEDEP’TE İLK DÖNEM 
DOLU DOLU GEÇTİ

Türkiye’nin en 
değerli eğitim 

projesi SE-
DEP, 6. yılında 
gerçekleştir-

diği faaliyet ve 
sosyal sorum-
luluk projeleri 

ile binlerce 
öğrenciye 

ulaşmaya de-
vam ediyor. 

Öğrencilerin 
sorumluluk 

bilincini arttı-
rırken bilgi ve 
becerilerinin 

de gelişmesi-
ni amaçlayan 

proje, gerçek-
leştirilen sos-

yal sorumluluk 
projeleri ile bir 
iyilik hareketi-

ne dönüştü. 
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EVLENDİRMEDE    REKOR SELÇUKLU’NUN   

Selçuklu’da 2017 
yılı nikah işlem-
lerinin yoğun ol-
duğu bir yıl oldu. 
Selçuklu Beledi-
yesi Evlendirme 
Memurluğu’nda 
geçen yıl 4424 

çift nikah masa-
sına oturdu. 36 

farklı ülkeden 472 
yabancı uyruklu 

kişinin  nikahı 
Selçuklu’da kıyı-
lırken, yaşamla-
rının en anlamlı 
“evet” i için özel 

tarih seçen 65 çift 
07.07.2017 tari-

hinde evlendi. 

Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan 
açıklamada,  ‘’2017 yılında Selçuklu 

Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne 4522 
çift başvuru yapmış olup bunlardan 4424 
çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Selçuklu il-
çemizde ikamet eden ancak nikah akitlerini 
diğer il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 174 
çifte de ‘Evlenme İzin Belgesi’ verildi.  98 
çiftin ise işlemleri tamamlamış ve kendil-
erine nikah akitleri için randevu verilmiş; 

fakat evlenmekten vazgeçtiklerini beyan 
etmeleri üzerine dosyaları iptal edilmiştir” 
denildi.

2017 yılında Selçuklu Belediyesi’ne başvur-
arak evlenen tüm çiftlere Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından 
Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye 
edildi. 
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TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ KONYA’NIN 
FAVORİ ZİYARET MEKANI OLDU

Selçuklu Belediyesi 
tarafından Konya’ya 

kazandırılan Avru-
pa’nın en büyük ke-
lebek uçuş alanına 
sahip bahçesi olan 

Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ni 2017 

yılında 348 bin 707 
kişi ziyaret etti. 

Selçuklu Belediyesi tara-
fından Konya’ya kazandı-
rılan ve şehrin en büyük 
parklarından olan Kelebek-
ler Vadisi Parkı içerisinde 
yer alan Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi, Selçuklu 
Çiçek Bahçesi ve Macera 
Kulesi ile 2017 yılının en 
gözde ziyaret mekanla-
rı arasında yerini aldı. Yıl 
içinde yerli ve yabancı çok 
sayıda ziyaretciyi ağırlayan 
park gerçekleşen kültürel 
ve sosyal aktivitelerle de 
büyük ilgi gördü. 

Park içerisinde yer alan ve 
kelebek figüründeki yapısı 
ile şehrin sembol ziyaret 
mekanları arasında yer 
alan Konya Tropikal Kele-
bek Bahçesi geçtiğimiz yıl-
da yerli ve yabacı turistle-
rin favori ziyaret mekanları 
arasında yer almayı başar-
dı. Özellikle turizmde sezon 
yoğunluğunun yaşandığı 
yaz aylarında binlerce ziya-
retçiye ev sahipliği yapan 
Tropikal Kelebek Bahçesi 
2017 yılında 348 bin 707 
ziyaretçiyi ağırladı.

Bahçe binlerce kelebeğe 
ev sahipliği yapıyor  

Konya için önemli bir tu-
rizm destinasyonu olan 
Tropikal Kelebek Bahçesi 7 
bin 600 metrekare alanda 
3 bin 500 metrekarelik gezi 
alanından oluşuyor. Yaz kış 
26 derece sıcaklık ve % 80 
nem koşullarının sağlan-
dığı bahçe 130 türe ait 22 
bin tropikal bitki ve binler-
ce kelebeğe doğal yaşam 
alanı sunuyor. Kelebeklerin 
larvadan kelebek haline 

gelişindeki tüm evrelerinin 
gözlemlenebildiği bahçe 
içerisinde Kelebek Müze-
si, Böcek Müzesi ve Doğa 
Eğitim Sınıfı gibi ziyaret 
alanları da yer alıyor.   

Tropikal Kelebek Bahçe-
si pazartesi günleri hariç 
haftanın 6 günü saat 9.00 
ile 17.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebiliyor. 

Selçuklu Belediyesi
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M.S. 4. yüzyılda Efes önemini kaybetmiş, Bi-
zans’ın başkenti olan İstanbul önem kazan-
mıştır. İstanbul’dan Kudüs’e giden yol üzerin-
de de bulunan Konya, bu dönemde de önemini 
korumuş Kudüs’e giden hacıların uğrak nok-
tası olmuştur. Aya Elenia Kilisesi’nin kitabesi, 
yapının bu tarihte Büyük Konstantin’in annesi 
Helene tarafından yaptırıldığını belirtmekte-
dir. Bilindiği gibi ilk Hıristiyan aristokrat olan 
Helene yaşamı sırasında Hz. İsa’nın gerildiği 
kutsal haçı bulmak amacıyla Kudüs’e gitmiş, 
geçtiği yollarda birçok kilise inşa ettirmiştir. 
Aya Elenia Kilisesi Sille’nin gerçekten de bu yol 
üzerinde bulunduğunu göstermektedir.

Bizans dönemi tarihi kaynaklarında ismi geç-
meyen yerleşim, M.S. 7-10. Yüzyıllar arasında 
tüm diğer kentler gibi Arap akınlarına maruz 
kalmıştır. Önemli bir stratejik nokta olan Ge-
vale Kalesi bu dönemde bölgeyi açık bir he-
def haline getirmiş ve bu yüzden bölge sık sık 
işgal edilmiştir. Arap akınlarının Anadolu’da 
sonlanması ile kent önemli bir dini merkez 

olmuştur. Bölgede bulunan kaya kiliseleri ve 
özellikle Ak Manastır bu önemi açıkça göster-
mektedir. 

Sille’nin önemi 1071 yılından sonra Selçuklu-
lar’ın Konya’yı ele geçirip, başkent yapmaları 
ile artmıştır. Konya’daki Türk hâkimiyeti so-
nucunda şehirdeki gayrimüslimlerin bir kıs-
mının kent dışına yerleştikleri sanılmaktadır. 

SİLLE TARİHÇESİ
Konya’nın 8 kilometre 

kuzeybatısında yer alan 
Sille’deki en eski yer-

leşim, kuzeyde yer alan 
Sızma Höyüğü’dür. Bura-
da yapılan araştırmalar-
da M.Ö. 8-7. yüzyıl Frig 

uygarlığına ait kalıntılar 
bulunmuştur. Antik 

dönemde Sylata ya da 
Sylla olarak isimlendir-

ilen Sille’nin Roma döne-
minde iskân gördüğü, 
şehir içinde bulunan 

antik mimariye ait taş 
eserlerden anlaşılmak-
tadır. Muhtemelen kent 
bu dönemde, Efes’ten 

doğuya giden Kral yolu 
üzerindeki Konya’nın 
yakınında bir durak 

noktasıdır. Aynı yüzyıl-
da Aziz Paul Konya’dan 

geçtiği sırada Sille’ye de 
uğramış olmalıdır. 
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Muhtemelen bu dönemdeki en fazla 
göç Konya’nın çok yakınında bulunan 
Sille’ye olmuştur.

3 Temmuz 1097 yılında Sultan I. Kılıç 
Arslan, Konya’ya gelen I. Haçlı ordusu 
yüzünden şehri boşaltmış ve dağlara 
yerleşmiştir. Bölgeye gelen haçlı or-
dusu bir süre burada kalıp Konya ile 
beraber Sille’yi de talan etmişlerdir. 
Dönem kaynaklarından 1116-1118 yıl-
larında I. Alexios tarafından Konya’ya 
yapılan seferin geri dönüşünde, Kon-

ya çevresinde yaşayan birçok Rumun 
Bizans ordusu ile beraber İstanbul’a 
döndükleri öğrenilmektedir. Böylece 
bölgedeki gayrimüslim nüfusunun bir 
miktar azaldığı sanılmaktadır. 

1146 yılında Bizans imparatoru Manu-
el, Philomelion’da (Akşehir) Selçuklu 
Sultanı Mesud ile yaptığı savaşta galip 
gelince Konya’yı kuşatmış; Selçuklu 
ordularıyla Gevale Kalesi eteklerinde 
tekrar mücadele etmiştir. Ioannes Kin-
namos’un anlattığına göre bu saldırı-

larda Bizans ordusu Konya dışındaki 
yerleşim yerlerini yakmıştır.

Savaşların dışında dönem dönem 
meydana gelen doğal afetlerde bölge 
nüfusunu olumsuz etkilemiştir. 1153 
yılındaki Konya’da meydana gelen bü-
yük veba salgını tarihçilerin belirttiği 
bu afetlerden birisidir. 

1226 yılında Sultan I. Alâeddin Key-
kubat, Ermenistan seferi dönüşünde 
bir grup Hıristiyan Peçenek Türkünü 

Şehirden



 50     l  

Konya’ya getirip, Sille’ye yerleştirmiştir. 
Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra Kon-
ya ve çevresi Karamanoğulları Devleti’’nin 
hâkimiyetine girmiştir. Karamanoğulları ile 
Osmanlılar arasında Gevale Kalesi civarla-
rında yapılan mücadeleler sonunda bölge 
Osmanlı toprağı olmuştur. 

Sille, Fatih Sultan Mehmed, II. Beyazıd, 
Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süley-
man ve III. Murad dönemlerinde Konya 
Kazası’na bağlı bir karyedir. 17. Yüzyıldan 
itibaren Sille’nin idari statüsünün net ol-
madığı görülmektedir. Başlıca geçim kay-
nağı buğday, arpa ve hayvancılık olan böl-
gede giderek Müslüman nüfusu artmıştır. 
19. Yüzyılın ikinci yarısında bölgeye gelen 
Charles Texier Sille’de Ermeni ve Rumların 
yazlıklarının olduğunu söylemektedir. 20. 
Yüzyılın başlarına ait Maliye ve Arazi Emlak 
Defterleri’nde Sille’nin nüfusunun % 56’sı 
Müslüman, % 44’ü Gayr-i Müslüman ola-
rak görülmektedir. 1913 yılında Konya’ya 
gelen Bela Horvath ise Konya’daki Rum-
ların Sille’de özel kiliseleri olan yazlıklara 
sahip olduklarını ve Sille’de atmışa yakın 
kilisenin bulunduğunu söylemektedir. 1923 
yılından sonra yapılan nüfus değişim poli-
tikası çerçevesinde Sille’deki Hıristiyan halk 
Yunanistan’a göç etmiştir.

Sille, Selçuklu ilçesine 1989 yılında iki ma-
halle olarak bağlanmıştır. 1995 yılında 
Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından kilise, manastır ve me-
zarlıkların bulunduğu güney yamaçları, bi-
rinci derecede arkeolojik sit alanı, esas yer-
leşme alanı ise kentsel sit alanı olarak ilan 
edilmiştir. Bugün Sille, Konya’nın önemli 
bir kültür ve turizm merkezidir.

SİLLEDE GELENEK VE GÖRENEKLER

Sille, erken dönemlerden itibaren zengin 
bir kültürel birikime ev sahipliği yapan 
sayılı merkezlerden birisidir. Günümüze 
ulaşabilen kültür varlıklarının yanında zen-
gin gelenek ve görenekleri ile de üzerinde 
durulması gereken bir kültür merkezidir. 

Mevcut Türk İslam kültür zenginliklerinin 
yanında 1923 yılı mübadelesi öncesinde 
Hıristiyan Ortodoks inançlı insanlarında 
kültürel zenginliklerini barındıran Sille, 19. 
Yüzyıldan itibaren birçok bilim adamının 
dikkatini çekmiştir.

1923 yılı öncesinde Konyalı gayrimüslim-
lerinde hafta sonlarını Sille’de geçirdikleri, 
azizlerin yortu günlerinde Sille’deki dini 
merkezlere geldikleri tarihi kaynaklardan 
öğrenilmektedir. Her 28 Eylül’deki Aziz 
Chariton yortusunda Ak Manastır, 24 Ka-
sım’daki Aziz Philip ve 15 Ağustos Meryem 
Ana yortularında Sille’de gerçekleştirilen 
ayinler bir şenlik havasında kutlanılan 
önemli günlerden sadece bazılarıdır. Sil-
le’de başta Ak Manastır olmak üzere birçok 
yer sadece Hıristiyanlar tarafından değil, 
Müslümanlar tarafından da saygıyla ziya-
ret edilmiştir. Selçuklu döneminde Ak ma-
nastırda büyük onarımlar gerçekleştirilmiş, 
Ak Manatır’da bulunan bir onarım kitabe-
sinde Bizans imparatoru II. Andronicus ile 
Selçuklu Sultanı Mesud’un isimleri birlikte 
yazılmıştır. Mucizevi bir olay sonrasında 
Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin senenin bir 
gününü Ak Manastır’daki mescidde geçir-
diği ve ondan sonraki Çelebilerin manastı-
ra her yıl zeytinyağı gönderdiği tarihi kay-
naklardan bilinmektedir. Manastır rahipleri 
ile mevleviler arasındaki bu dostluk ilişkisi 
manastır terkedilene kadar devam ettiril-
miştir.

Sille’deki gayrimüslimlerin kullandıkları Yu-
nanca, Anadolu’da kullanılan Yunancadan 
çok farklı olup, çok sayıda Türkçe ve yerel 
kelimeler barındırmaktadır. 19. Yüzyılda dil 
bilimcileri tarafından kayıt altına alınan Sil-
le halk masalları ile söyleşiler, Sille halkının 
sözlü geleneklerinin zenginliğini açıkça or-
taya koymaktadır.

Günümüzde Türk İslam Kültür zengin-
liklerine sıkı sıkı bağlı olan Sille, modern 
zamanların tekdüzeleştirmesine inatla di-
renerek hala eskiden getirdiği birçok gele-
neği yaşatmaktadır. Silleliler, düğünlerde, 

asker uğurlamaları ile karşılamalarında, 
“Gereğiler” olarak isimlendirilen toplu bo-
zumuna başlanmasındaki kutlamalarda, 
her ay yapılan toplantılar ile her sene Eylül 
ayının son pazarında gerçekleştirilen Sille 
günü etkinliklerinde, gelenek ve görenek-
lerini yaşatarak, Sille’ye gelen misafirlere 
tanıtmaktadırlar. Önemli dini günlerde de 
eski geleneklerin halen yaşatıldığı, bugün 
etrafında herhangi bir konut kalmamasına 
rağmen Mezaryaka (Kayabaşı) ile Karataş 
Camilerin Ramazan aylarında teravih na-
mazı için tercih edilmesinden anlaşılmak-
tadır.

Sille, yemek kültürü açısından da olduk-
ça önemlidir. Zengin Konya mutfağının 
yanında kendine özgü bazı lezzetleri de 
bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle 
düğün yemekleri, “Halfene” denilen ortak 
yemekler ile “İnce manca” olarak adlandırı-
lan davet yemekleri, bu zengin tatların su-
nulduğu birer şölendir. Büyük çoğunluğu 
et yemeklerinden oluşan Sille mutfağında, 
yoğurt (dolga) ve bamya çorbası, su ve 
süt börekleri, dolma-sarma, erişte pilavı, 
katmer, köşeli, kurutulmuş balık (gavin-
na), paça, gaygana, calla, kadayıf, baklava 
ile “Kak” olarak adlandırılan kurutulmuş 
meyve ve sebzeler Sille’de bulabileceğiniz 
lezzetlerden sadece bazılarıdır.

Sille’de müzik sözlü geleneğin önemli bir 
parçasıdır. Kanun, ut ve sazın kullanıldığı 
yörede halen bölgenin yöresel türküleri 
yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bugün birçok 
kültürel ve bilimsel etkinliğe ev sahipliği 
yapan Sille, birçok düşünür ve ilim adamı 
da yetiştirmiştir.

SİLLEDE EL SANATLARI

Sille tarihi, mimarisi ve yaşayan gelenek 
göreneklerinin yanında farklı dallarda el 
sanatı ürünlerinin üretildiği önemli bir mer-
kezdir. Bugün sandıklarda özenle saklanan 
zengin kıyafetleri, dünyaca ünlü halı ve 
kilimleri, hala yaşatılan testiciliği, Sille taş 
işçiliği ve mumculuk Sille’nin halk sanatla-
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rı açısından da ne kadar zengin olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Bugün büyük 
oranda tespit ve sergileme çalışmalarının 
gerçekleştirildiği el sanatları, Selçuklu Be-
lediyesi tarafından da yaşatılmaya çalışıl-
maktadır. Çekül Vakfı ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ortak bir projesi olarak ha-
yata geçirdiği Metin Sözen Kent Atölyesi, 
yerel ustaların yetiştirildiği ve Sille taş işçi-
liğinin yaşatıldığı önemli bir merkezdir. Ay-
rıca Selçuklu Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen SELMEK’in Türk İslam Sanatları 
ile el sanatları kursları, halı ve kilim atölye-
leri ile Sille kent merkezinde oluşturulan ve 
Sille el sanatı ürünlerine tahsis edilen dük-
kânlar bu çalışmalardan sadece birkaçıdır. 

SİLLEDE TESTİCİLİK SANATI

Konya ve çevresinde çanak ve çömlek üre-
timinin tarihi Tarihöncesi dönemlere kadar 
uzanmaktadır. Yerel hammaddenin döne-
mine özgü teknik ve süsleme kompozis-
yonları ile şekillendiği bu üretim günümü-
ze kadar devam etmiştir. Sille, bu üretim 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sadece 
son yetmiş yılda iki yüze yakın usta çıka-
ran Sille, başta Konya olmak üzere çevreye 
pişmiş topraktan yapılmış ürünler gönde-
ren önemli bir merkez olmuştur. Silleli us-
talar sadece Sille’de değil, yılın büyük bir 
bölümünü Anadolu’nun birçok yerindeki 
imalathanelerde geçirerek sanatlarını icra 
etmişlerdir. Kârhâne adı verilen atölyeler-
de küp, testi, saksı, kiremit, tuğla ve tandır 
başlıca üretilen ürünlerdir. Bugün sadece 
birkaç örneği görülebilen kârhânelerden 
en ünlüsü Kiriakon (Hızır İlyas) Kilisesi’nin 
bulunduğu kaya oyma komplekste kurulan 
imalathanedir. Günümüzde sadece bir us-
tanın üretim yaptığı Sille’de kendine özgü 
form ve süslemeli pişmiş toprak eserler zi-
yaretçileri beklemektedir.   

SİLLEDE GİYİM VE KUŞANMA

Günümüzde Konya ve Sille’deki müzelerde, 
özel koleksiyonlarda ve Sillelilerin çeyiz-
lerinde özenle korunan Sille kıyafetleri ve 
aksesuarları oldukça önemlidir. Yerel Ana-
dolu kıyafet özelliklerini gösteren giysiler 
oldukça yoğun ve özenli nakış süslemeleri 
ile başta Konya olmak üzere çevre bölge 
kıyafetlerinden ayrılmaktadır. Günlük kul-
lanıma ve özel günlere göre farklılık gös-
teren kıyafetlerde işlev ve estetiğin birlik-
teliği görülmektedir. Kadın kıyafetlerinde, 
günlük kıyafetler daha sade ve yapılan 
işlerde kolayca kullanılabilecek şekildedir. 
Yün basma, lefkayıt ve şetari olarak isim-
lendirilen bu kıyafetlerde ayırıcı öğe kulla-
nılan kumaşlardaki desenlerdir. Kadınların 
belirli günlerde kullandıkları kıyafetler ise 
oldukça süslü ve bol aksesuarlıdır. Cuma 
günü erkek tarafı gelinlerinin giydiği sarka, 
Perşembe günü yeni gelinlerin kullandığı 
cubba, cumartesi günü gündüz gelinlerin 
giydiği silah kürkü ve etekçe, nişanlı kız-
ların kullandığı ferace ve frengi, cumartesi 
günü gecesi giyilen mıklama ile yeni gelin-
lerin bir yere giderken giydikleri çiçekli bu 
kıyafetlerden bazılarıdır. Kullanan kişiye 
ve güne göre değişen bu özel kıyafetlere 
fesler, çevre denilen ipekli tüller, fes üze-
rine bağlanan öbrüler, takma saçlar, altın 
kuşaklar, yaka kısmını kapatmaya yarayan 
davklar, şalvar üzerine giyilen zıbbalar, bir 
çeşit kol ve yaka süslemesi olan fistanlar 
(gaytan) ile galoş denilen kilim desenli do-
kumadan yapılan ayakkabılar eşlik etmek-
tedir. Çeşit olarak az olmasına karşın ol-
dukça süslü olan erkek kıyafetleri ise poşu, 
yelek (omuzda), gömlek (sırtta), kuşak, 
silahlık, şalvar, çorap ve çarıktan meyda-
na gelmektedir. Bugün bu kıyafetlerin en 
güzel örnekleri Sille Kültür Müzesi olarak 
kullanılan Ak (Hacı Ali Ağa) Hamam’ında 
sergilenmektedir. 

SİLLEDE HALI VE KİLİM DOKUMACILIĞI

Türk el sanatlarının önemli bir kolu olan 
halı ve kilim dokumacılığında Konya, Ana-
dolu’daki önemli merkezlerden birisidir. 
Kendine has renk ve desenlere sahip olan 
Sille halı ve kilimleri ise Konya halıcılığının 
haklı ününü pekiştiren bir üretim nokta-
sı olmuştur. 19. Yüzyılda Sille’ye uğrayan 
gezginler kentteki halı ve kilim atölyeleri-
ne uğramışlar, Sille camilerinin zengin halı 
koleksiyonlarını büyük bir heyecanla tasvir 
etmişlerdir. Bugün 19. Yüzyıldaki üretim 
kapasitesine sahip olmasa da Selçuklu Be-
lediyesi tarafından desteklenen kurs ve fa-
aliyetlerle Sille’de halı ve kilim dokumacılığı 
yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Sille halıcılığında renk için kullanılan başlıca 
hammadde cehri isimli bir bitkidir. Dışı ye-
şil, içi ise sarı renkli meyvelere sahip dikenli 
bir bitki olan cehrilerin üretimi Sille’de ger-
çekleşmiş, üretim fazlalığı yurtiçi ve yurt-
dışında pazarlanmıştır. Sille halıcılığındaki 
ana renkler kırmızı, açık ve koyu yeşil, bej, 
açık mavi, siyah ve sarıdır. Zeminde kulla-
nılan halı ve kilimlerin dışında seccadeler 
ve duvar halıları ile atların eğerlerinde kul-
lanılan örtüler Sille’de üretilen halı ve kilim 
çeşitleridir. İlmekli dokumalarda yün; geçgi 
ve çözgü dokumalarda ise pamuğun tercih 
edildiği ürünlerde dokunan eserin boyutu 
ile bağlantılı olarak tek, üç veya beş göbek 
motifi kullanılmıştır. Türk halı ve kilim sa-
natındaki motiflerin büyük bir ustalıkla uy-
gulandığı Sille’de duvar halıları ile seccade-
lerde Hz. Mevlana’nın Türbesi ve Selimiye 
Cami’si gibi yapı tasvirleri de sıklıkla tercih 
edilmiştir. Bugün bu eşsiz el sanatı örnek-
leri Konya’daki müzelerde ve Sille Kültür 
Müzesi (Ak Hamam)’nde sergilenme
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Toplantıda Karatay Belediyesi’nin çalışmaları 
ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 2017 yılının 
büyük başarılara imza atılan bir yıl olduğunu 
dile getirdi. 2018 yılında da aynı aşkla ve çalış-
ma azmi ile Karatay’a hizmet etmek için çalı-
şacaklarını söyleyen Başkan Hançerli, gerçek-
leştirdiği sunum ile muhtarları bilgilendirdi.

19 Milyon 700 Bin m2 Alanda İmar Reviz-
yon Planı Çalışması Gerçekleştirildi
Başkan Hançerli, çevre yolu ve ilçe merkezi 
arasında 19 Milyon 700 Bin  m2’lik  alanı kap-
sayan Revizyon İmar Planı gerçekleştirildiğini 
belirtti. Başkan Hançerli 2004-2017 yılları ara-
sında bu oran rekor bir artış göstererek 307 
düzenleme sahasında 18. Madde İmar Uygu-
laması tescil edilerek 38.338.119 m2 alanda 
çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

2017 Yılında verilen yapı ruhsatları 3,5 Mil-
yon M²’yi aştı
Karatay Belediyesi tarafından başarı ile ha-
yata geçirilen 18. Madde uygulamaları ve re-
vizyon imar planları meyvesini verdiğini dile 
getiren Başkan Hançerli, 2017 yılında verilen 
yapı ruhsat alanının  3.568.922 m2’ye ulaştı-
ğını söyledi.

Başkan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıkla-
mada “Hedefimiz Karatay’ı daha estetik daha 
statik yapılarla donatmak. Müteahhit firma-
lar teveccüh gösteriyorlar. Hemşerilerimiz 
Karatay’da oturmayı tercih ediyorlar. Bunun 
sonucunda da inşaat ruhsatlarındaki artış 10 
katına çıkabiliyor. Bizlerin de belediye olarak 

görevleri yenilenen Karatay’ın sosyal ihti-
yaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Ka-
ratay’ımızda daha estetik binalar daha statik 
binalar hızla yükseliyor.”dedi.

 “Karatay’da bir ışık yaktık”
Başkan Hançerli 2004 yılından itibaren ger-
çekleştirdikleri toplu konut hamleleri ile ilçeye 
13.644 daire kazandırdıklarını belirtti. Başkan 
Hançerli “Karatay Belediyesi olarak ilçeye ka-
zandırdığımız toplam 20.000 dairenin 13.644 
adeti 2004-2017 yılları arasında gerçekleşti. 
Hemşerilerimizin, Konya’nın merkezinde yer 
almasına rağmen bir çöküntü alanı görünü-
münde olan evlerden kurtulup; modern mi-
mari ile inşa edilmiş evlerde ikamet etmeleri 
en büyük hedefimizdir” dedi. Başkan Han-
çerli Belediye olarak görevlerinin kooperatifi 
kurmakla bitmediğini belirterek; yeşil alan 
çalışmaları, yol düzenlemeleri ile çalışmala-
rın sürekli devam edeceğini söyledi. “Bütün 
hemşerilerimize toplu konut hamlelerimizde 
gösterdiği yoğun ilgi ve verdikleri destek için 
çok teşekkür ediyorum,” diyen Başkan Han-
çerli, kentsel dönüşümün Konya’nın vitrini 
olan Karatay’ı yapılaşma alanında daha da 
büyük bir marka ilçe yapmak için çok önemli 
olduğunu belirtti. Başkan Hançerli, gerçekleş-
tirilen toplu konut çalışmaları ile Karatay’ın 
daha modern bir yapıya kavuşması noktasın-
da özel sektör için bir ışık yaktıklarını söyledi.

 Karatay Şehir Parkı Mevlana Müzesi’nin 
ardından Konya’nın en çok ziyaretçi ağırla-
yan cazibe merkezi oldu
Başkan Hançerli, “343 Bin 300 m²’lik alana 

sahip Karatay Şehir Parkı, içerisinde yer alan 
kendi kendini temizleme özelliğine sahip 12 
Bin 500 m²’lik Biyolojik Göleti, otuza yakın 
oyuncağın bulunduğu lunaparkı, 418 kamel-
yası, mangal grupları ile Konyalıların gözde 
piknik mekanı olan Şehir Parkını 2.058.749 
kişi ziyaret etti. Şehir Parkı 2.350.000 ziya-
retçi sayısına sahip Mevlana Müzesinin ardın-
dan, en çok ziyaretçiye ev sahipliği yapan 2. 
Sıradaki cazibe merkezi oldu.”dedi.

İsmil Termal Tesisleri Marka Olacak
 Başkan Hançerli yapımı gerçekleştirilecek 
olan İsmil Termal Tesisleri’nin 61 Milyon 200 
Bin TL ihale bedeli ile tamamen belediye öz 
kaynaklarından yapılacağını söyledi. Başkan 
Hançerli, Kaynak çıkış sıcaklığı 44,5 °C olan 
İsmil Termal Tesisleri yenileme çalışmaları ile 
bay-bayan termal havuzlar, çocuk havuzla-
rı, saunası, buhar odası, hamamı, 200 kişilik 
restorantı, 400 kişilik ve 100 kişilik iki adet 
konferans salonu mescidi, marketi, 7 blok 
112 daireden oluşan apart daireleri, yeşil alan 
içerisinde açık voleybol ve basketbol sahaları, 
çocuk oyun alanı, fitness alanı ve camisi ile İs-
mil Termal Tesislerinin; Türkiye için marka bir 
termal tesis haline geleceğini ve Konya turiz-
mini daha da geliştireceğini belirtti.

Bireysel Aile Piknik Bahçeleri büyük bir ih-
tiyaca cevap verecek
Başkan Hançerli, Karaaslan Mahallesi Kara-
aslan Hobi Bahçelerinin yanında 97 Bin m²’lik 
alan içerisinde 100’er m2 büyüklüğündeki 
466 adet piknik bahçesinin yapımının hızla 
devam ettiğini söyledi.  Başkan Hançerli üc-

Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar ile istişare 
toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıya Konya Karatay 
ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Küçük ve Der-
nek Üyesi Muhtarlar, Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı 
Suat Uzun ve Dernek Üyesi muhtarlar katıldı

BAŞKAN HANÇERLİ
MUHTARLARLA BELEDİYE
ÇALIŞMALARINI 
DEĞERLENDİRDİ
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retsiz olarak hizmet verecek piknik bahçe-
lerinin içerisinde mangal, kamelya, lavabo 
ve peyzaj bitkileri olacağını; ortak alanlarda, 
basketbol sahası, EPDM kauçuk kaplı tabana 
sahip çocuk oyun alanı, bay-bayan mescit, 
bay-bayan wc, bulunacağını söyledi. Bireysel 
Piknik Bahçeleri için herhangi bir ön rezer-
vasyon uygulaması yapılmadan; ilk gelen ai-
lenin o gün için kullanım hakkı kazanacağını 
vurguladı.

Karatay’a gelecek ilave 125 Bin nüfusla birlik-
te yeşil alan ihtiyacının da büyüyeceğine dik-
kat çeken Başkan Hançerli, şehir hayatının 
koşuşturmacasından bunalan insanların ye-
şil ile iç içe huzurlu bir gün geçirmesinin öne-
mine değindi. Bireysel Piknik Bahçelerinin 
aile mahremiyetine önem verilerek yapıla-
cağını, böylece vatandaşların kendi müstakil 
evlerinin bahçesindeymiş gibi ailecek piknik 
yapma imkanına kavuşacaklarını belirtti.

Karatay’ın 16. Pazar Marketi hızla tamam-
lanıyor
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
ilçe genelinde pazar yerlerinin üzeri kapatıla-
rak hem estetik bir görünüme kavuştuğunu 
hem de vatandaşın daha rahat alışveriş yap-
masına imkan sağlandığını söyledi. Başkan 
Hançerli, Erler Mahallesine kazandırılacak 
pazar marketin büyük bir hızla tamamlana-
bilmesi için çalışmaların hummalı bir şekilde 
devam ettiğini vurguladı. Başkan Hançerli 
Karatay’a 2004-2017 yılları arasında kazan-
dırılan Sedirler, Karkent, Çimenlik, Kumköp-
rü, Uluırmak, Karşehir, Çatalhöyük, İstiklal, 
Selim Sultan, Keçeciler, İsmil, Başak, Ovaka-
vağı, Hayıroğlu, Yarma ve Erler olmak üzere 
toplam 16 pazar marketin yanı sıra; Derbent, 
Ahırlı ve Akşehir’e de kapalı pazar marketler 
kazandırıldığını dile getirdi.

 Konya’nın En Büyüğü: 3000 Kişilik Kır 
Düğün Salonu
Başkan Hançerli Karaaslan Üzümcü Mahal-
lesi Kanal Caddesi üzerinde yer alan, aynı 

anda 3 düğünün gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayacak biçimde dizayn edilen Kır Düğün 
Salonunda, 3000 kişinin de aynı anda yemek 
yiyebileceğini belirtti. Kır düğün salonuna 
gelen misafirlerin park sorunu yaşamama-
ları için salonun bodrum katının tamamen 
otopark olduğunu ve ayrıca açık otoparkın-
da bulunduğunu belirten Başkan Hançerli, 
Karatay’a kazandırılan 14. düğün salonun, 2 
açık 1 kapalı olmak üzere 3 salondan meyda-
na geldiğini ve 19.206,40 m² parsel alanına 
sahip olduğunu söyledi.

Karatay Belediyesi Çelebi Cami Karatay’a 
çok yakıştı
Karatay Belediyesi tarafından Şeyhulema 
Çavuşoğlu Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi 
üzerinde yaptırılan Karatay Belediyesi Çele-
bi Cami’nin değişik mimari yapısı ile büyük 
beğeni topladığını belirten Başkan Hançerli, 
Belediye öz kaynakları ile yapılan caminin 
bölgenin en büyük camisi olarak büyük bir 
ihtiyacı karşıladığını belirtti.

Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Alzhei-
mer Hastalarını Yalnız Bırakmıyor
Başkan Mehmet Hançerli  Türkiye’de bir ilk 
olan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin 
160 gibi rekor bir sürede tamamlanarak hiz-
mete açıldığını belirtti. Başkan Hançerli Kara-
tay Belediyesi tarafından tahsis edilen servis 
ile  Alzheimer hastalarının evlerinden alınıp, 
yolculuk boyunca uzmanların nezaretinde 
güvenli bir şekilde Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi’ne götürüldüğünü, rehabilitasyon 
sonrası tekrar evlerine bırakıldıklarını söyle-
di.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Karatay’a ka-
zandırılan 21. Sağlık Tesisi oldu
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli Karatay’da sağlık alanında önemli bir 
ihtiyaç olan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nin içerisinde 20 adet diş kli-
niği, röntgen odaları, laboratuvar, alçı odası, 
Bay-Bayan Mescit gibi pek çok hizmetin yer 

aldığını belirterek; Karatay’a 
ve Konya’ya yakışır bir tesis 
kazandırdıklarını ifade etti. 
Başkan Hançerli yapılan sağlık 
yatırımları ile Karatay’da sağlık 
ocağı ihtiyacı kalmadığını belir-
terek; Yediler, İşgalaman, Kara-
kulak, Karaaslan, Burhandede, 
Çataltömek, Karkent, Karbel, 
Çatalhüyük, Saraçoğlu, Selim 
Sultan, Büyüksinan, Zenburi, 
Kalenderhane, Karşehir, Nu-
mune Hastanesi Karatay Semt 

Polikliniği, İstiklal ASM, Ulubatlı Hasan 2 nolu 
ASM, Kalenderhane ASM, Dr. Faruk Sükan 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve yapı-
mı tamamlan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi olmak üzere 21 sağlık mer-
kezini Konya’ya ve Karatay’a kazandırmanın 
mutluluğu içerisinde olduklarını vurguladı.

Çelebi Halk Eğitim Merkezi, Karatay Halk 
Eğitim Müdürlüğü’ne Tahsis Edildi
 Başkan Hançerli Çelebi Cami’nin hemen 
yanında yer alan Çelebi Hanımlar Lokalinin 
içerisinde çeşitli derslikler, kondisyon salonu, 
aerobik salonu, sauna-buhar odası, otur-
ma salonu, giyinme odaları, kafeterya, idari 
odalar yer aldığını belirtti. Başkan Hançerli 
içerisinde emekli konağı ve muhtar ofisi de 
bulunan tesisin hayırlı uğurlu olmasını te-
menni etti.

Karatay’da herkesin dikili bir ağacı var
 Başkan Hançerli 2004 yılından bu yana ilçe 
nüfusu daha da artmasına rağmen yeşil ora-
nı giderek büyüdüğünü ifade ederek, ağaç 
dikme çalışmaları kapsamında ise 2004 yılın-
dan önce 652.750 m² olan ağaçlandırma ala-
nının; 2004-2017 yılları arasında  2,5 Milyon 
m²’ye  hızla yükseldiğini ve toplam 528.031 
adet ağaç dikildiğini söyledi.

Asfalt rekorları kırdık
2017 yılında 438.751 m² alanda 105.469 ton 
sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini söy-
leyen Başkan Hançerli; 2004-2007 yılları 
arasında toplam 6.424.737 m²’lik alanda 
1.544.208 ton sıcak asfalt serimi gerçekleş-
tirdiklerini belirtti.

Başkan Hançerli Muhtarlarının dilek, istek 
ve görüşlerinin alınması ve hizmetin en doğ-
ru noktaya en hızlı şekilde ulaştırılması için 
gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Mehmet 
Hançerli; Karatay’ın her geçen gün daha da 
modernleşerek büyüdüğünü ve geçmişinden 
aldığı güçle parlak bir geleceğe doğru yol al-
dığını vurguladı. Toplantıda muhtarların ma-
halleleri ile ilgili isteklerini dinleyen Başkan 
Hançerli, yapılan istişare toplantılarının Kara-
tay’ın nabzının attığı her sokak ve caddeden 
en doğru ve kesin bilgi akışı sağlayarak ko-
ordineli çalışma imkanı sunduğunu söyleyen 
Başkan Hançerli; birlik ve beraberlik içerisin-
de çalışma ve yerinde çözümler ile Karatay’a 
hizmet etmek için hummalı bir çalışma içeri-
sinde olduklarını vurguladı.

Meram Belediyesi
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VÜCUDUNUZA SİHİRLİ BİR 
DOKUNUŞ, FARKINDALIK

 KAZANMANIZA 
YARDIMCI OLUR
İnsan vücudunu tanımaya ve bu 

mükemmel organizasyonu izlemeye 
başladığım günden bu yana artık bunu 
uzaktan izleyerek değil içinde olmaya 
karar verdiğim andan itibaren başla-

yan tuhaf bir aydınlanma hissi… Artık 
beden ve ruh sizin kontrolünüzde olsun 

ve bir an bile isteğinizin dışına çıkma-
sın istiyorsunuz.

        Yoga yapmaya başlayarak girdi-
ğim bu farkındalık yolunda bugün artık 
mat pilates ve aletli pilates (reformer) 
dersleri de vermekteyim. Yoga ile ruh 
beden ve zihin üçlemesinde çalışırken 
öğrendiğim her şeyi şimdilerde spor 
yaşantıma yansıtarak yeni bir yol ve 
yeni bir yöntem mottosuyla insanlara 
sunmaya amaçlıyorum.

      Başarım bir sır değil, disiplinli çalı-
şıyorum. Stüdyomuzda ağırladığımız 
her danışanımız bizim için biriciktir. 
Herkesle ayrı ayrı ilgileniyoruz. Sürecin 
başından sıkı tutuyoruz ipleri , daha ilk 
telefon görüşmesinde randevulaşırken 
koyuyoruz kartlarımızı ortaya.o an 
aldığı melktrık çok önemli karşı tarafın 
azmine isteğine inancına inanmazsam 
çalışmaya başlayamıyoruz. Ne kendi 
zamanımdan veriyorum ne de onların 
vaktine ve bütçesine zarar veriyorum.

     Derslerimizde otoritemiz ne kadar 

kuvvetliyse ilgiye ve sevgiye o anda ih-
tiyaç varsa hemen başka bir kanala ge-
çiyoruz. Çünkü insanlar buraya sadece 
kilo vermek almak gibi somut ihtiyaçlar 
için gelmiyorlar. Bazen de rahatlamak 
içinde bulundukları stresli ortamdan 
uzaklaşıp nefes almak için geliyorlar. O 
anlamda da yardımcı olmak için güler 
yüzümüzü de hiç eksik etmiyoruz.

      Modern dünyanın hızına yetişmeye 
çalışırken kaçırdığımız her şeyi yakala-
mak için nefes egzersizleri ile çalışarak 
sadece bedenimizin görünen yüzünü 
değil, bedenimizin iç kısmı ruhsal 
yanlarımız doldurulamayan boşluk-
larımızı da tamir etmeye çalışıyoruz. 
Akciğer kapasitesini arttırmaya yönelik 
yaptığımız bu çalışmalarda ‘’an da kal-
mak ‘’ ne demek onu da deneyimlemiş 
oluyoruz.

Diğerlerinden farkımızı soranlara şunu 
söylüyoruz. Her zaman farkımız kendi 

içimize doğru oluşturduğumuz far-
kındalıkta gizli zayıf ya da şişman sağ 
ya da sola yatık her şeyiyle bu beden 
benim. Benim asıl amacım s ağlıklı, 
kuvvetli ve esnek bir bedene sahip ol-
malıyım’’ bu fikir bünyesinde çalışıyor 
bu şekilde yol alıyoruz. Sonuçları ve 
bizi sosyal medya hesaplarımızdan ta-
kip edebilir sağlıklı halkamıza sizlerde 
katılabilirsiniz.

Kübra YÜZBAŞIOGLU
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Seydişehir Belediyesi

Bozkırlı kökenli İşadamı ile İstanbul’da yap-
tığı görüşmelerde olumlu sonuçlar aldığını 
belirten Başkan Tutal; ”Hemşerimiz ile İstan-
bul’a giderek görüşmeler yaptık. Şu an mev-
cut fabrikasında incelemelerde bulunduk ve 
kendisi fabrikası hakkında bilgi verdi. İnşal-
lah kısa zaman içerisinde Organize Sanayi 
Bölgemize fabrika kurup üretime başlaya-
cak. Şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak 
için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi için 
çalışmaların başlatıldığı kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; ”İlçemize kurulacak 
olan çorap fabrikamız ünlü markalarla çalı-
şarak iç ve dış piyasaya ihracat yapmaktadır. 
Fabrikamız faaliyet geçtiği zaman ilk etapta 

100 kişiye, tam kapasiteye ulaştığı zaman 
ise 400 kişiye ekmek kapısı olacak. Seydi-
şehir’in ekonomisinin kalkınması için hepi-
mizin taşın altına elimizi koyması gerekiyor. 
Bizim tek derdimiz Seydişehir’in gelişmesi, 
büyümesidir. Eğer bunu düşünmemiş olsay-
dık, gece gündüz 24 saat ilçeye kazanım ve 
yatırım noktasında İstanbul, Ankara, Konya, 
Seydişehir işlerimizin, projelerimizin takip-
çisi olmazdık. Ben inanıyorum ki Seydişehir 
istihdam ve ekonomik kalkınma noktasında 
büyük kazanımlar yakalanacak ve göç alan 
bir ilçe haline dönüşecektir. Ben çorap fabri-
kamızın ilçemize açılması noktasında Bozkırlı 
İşadamımıza ve desteği olan herkese teşek-
kür ediyor, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum ”dedi.

YATIRIM MÜJDESİ
Seydişehir Be-
lediye Başkanı 

Mehmet Tu-
tal’ın, İstanbul’da 

yapmış olduğu 
görüşmeler ve gi-
rişimler sonucun-

da Seydişehir’e 
Çorap Fabrikası 

kuruluyor. Başkan 
Tutal, istihdam 

noktasında ilçe-
ye büyük katkı 

sağlayacak olan 
çorap fabrikasının 

ilk etapta 100 ki-
şiye, tam kapasi-

teye ulaşınca 400 
kişiye iş imkanı 

sağlayacağını 
kaydetti. Seydişe-
hir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tu-
tal’ın, İstanbul’da 

yapmış olduğu 
görüşmeler ve gi-
rişimler sonucun-

da Seydişehir’e 
Çorap Fabrikası 

kuruluyor. Başkan 
Tutal, istihdam 

noktasında ilçe-
ye büyük katkı 

sağlayacak olan 
çorap fabrikasının 

ilk etapta 100 ki-
şiye, tam kapasi-

teye ulaşınca 400 
kişiye iş imkanı 

sağlayacağını 
kaydetti.

SEYDİŞEHİR
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Meram Belediyesi ve AK Parti Me-
ram İlçe Teşkilatı iş birliğiyle Meram 
Belediyesi Meclis Salonunda düzen-
lenen çiftçi buluşmasına TBMM Ta-
rım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 
Başkanı AK Parti Konya Milletvekili 
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya 
Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü 
Seyfettin Baydar, AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular,  Türki-
ye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Ku-
rulu Muhasip Üyesi Mustafa Hepo-
kur, Meram Ziraat Odası Başkanı Ali 
Ataiyibiner, Meram İlçe Tarım Müdü-
rü Mahir Keleş,  Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ali Ermiş, muhtarlar 
ve çiftçiler katıldı. 

Meram’da tarımsal üretimin yoğun 
olarak yapıldığına dikkat çeken Baş-
kan Toru, “Sayın Başkanımız, ‘Çift-
çi Buluşmaları’ kapsamında farklı 
ilçelerde toplantılar yapmıştı. Biz 
de Meram’daki çiftçi kardeşlerimiz-
le, tarımsal üretim yapan birimlerle 
Sayın Başkanımızı buluşturmak için 
bu toplantıyı düzenledik. Yerel yö-
netimler olarak bir taraftan imar ve 
altyapıyla ilgili sorunları çözüp sosyal 
donatı ihtiyaçlarına cevap vermeye 

çalışırken diğer taraftan da tarımsal 
üretimle ilgili sorunlar, çiftçilerimi-
zin, üreticilerimizin sorunlarının bire 
bir aktarılmasına ortam oluşturul-
mak üzere bu tür çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Çiftçilerimiz mille-
tin efendisi aynı zamanda. Üretim 
olmadan bu ülkenin ayakta kalması 
zor. Tarımsal üretimin daha da des-
teklenmesi, teşvik edilmesi ve güç-
lendirilmesi anlamında biz de yerel 
yönetimler olarak, ilçe teşkilatımız, 
Tarım İl Müdürlüğü, ziraat odamız ve 
diğer kurumlarla birlikte iş birliğine 
hazırız” diye konuştu. 

“TARIM KONYA İÇİN ÖNEMLİ”

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular da, “Tarım Konya için 
önemli, Meram için daha çok önemli. 
Dünyanın tarım merkezi olan ülke-
mizin tarım merkezi olan bir şehrinde 
yaşıyoruz. Böyle programlarla bütün 
sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. 
Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemi-
ze ve şehrimize hizmet etmeye çalı-
şıyoruz. Toplantının hayırlı sonuçlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi. 

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başka-

nı AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Baba-

oğlu, Meram Belediyesi’nde düzenlenen programda 

Meramlı çiftçilerle bir araya geldi. Babaoğlu, ülkenin 

farklı bölgelerindeki toplantılar sonucu hazırlayacak-

ları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacaklarını 

kaydetti. 

MERAM’DA 
ÇİFTÇİ BULUŞMASI

Meram Belediyesi Fatma Toru
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“AFRİN OPERASYONUYLA İLGİ-
Lİ DÜNYAYI BİLGİLENDİRİRİYO-
RUZ”

Ülkelerin tarım komisyonları baş-
kanlarına geçen hafta mektup ya-
zarak Afrin Operasyonu hakkında 
doğru bilgilendirme yaptıklarının 
altını çizen TBMM Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı 
AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Mehmet Babaoğlu ise, “Suriye’nin 
yarıdan fazlası hayatını tarımla 
idame ettiriyor. Dünya komisyon 
başkanları olarak bizlere görev dü-
şüyor.  Ordumuzun terörden te-
mizlediği bu bölgelere insanlar geri 
dönsünler ama tarımda da iş birliği 
yaparak daha iyi üretim yapmaları-
na imkan sağlayalım dedik. Dış işleri 
komisyonlarımız da mektup yazdı. 
Çünkü uzaktan bizi Suriye’yi işgal 
etti zannediyor. O nedenle operas-
yona devamlılık için Türkiye sade-
ce askeri sahada değil siyasi olarak 
da küresel ölçekte topyekun olarak 
dünyayı bilgilendiriyor” diye konuş-
tu. 

“RAPOR CUMHURBAŞKANIMI-
ZA SUNULACAK”

Çiftçi buluşmalarının önemine de 
dikkat çeken Babaoğlu, “Öncelikle 
Konya’nın tarımsal önemi yüksek 
ilçelerindeki çiftçilerimizi ve muh-
tarlarımızı dinliyoruz. Önümüzdeki 
haftadan itibaren de ülkemizin 7 
bölgesine de gidip farklı tarımsal 
alanlardan çiftçilerimizi, üreticileri-
mizi ve onların temsilcilerini dinle-
yeceğiz. Onları daha mutlu edebil-
mek için bir rapor hazırlayacağız ve 
Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 

Toplantıya katılan çiftçiler, tarımla 
ilgili istek ve taleplerini TBMM Ta-
rım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 
Başkanı AK Parti Konya Milletvekili 
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu’na ilet-
tiler. 

Meram Belediyesi
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Konya’da Tarihi Bedesten Kundura-
cıları Derneği üyeleri Afrin’deki te-
rörden temizlenen yerleşim yerlerine 
dönenlere ulaştırılması için AFAD 
aracılığıyla ayakkabı gönderdi. Der-
nek Başkanı Abdullah Dölek, dernek 
binası önünde düzenlenen törende, 
yürütülen harekatın bölgede huzur 
ve güven ortamını sağlamayı amaçla-
dığını söyledi.

Kahraman Mehmetçik’in başarıyla 
yürüttüğü operasyonla köylerin te-
rörden arındırıldığına dikkati çeken 
Dölek, terör mağdurlarının da evle-
rine dönmeye başladığını dile getirdi. 
Dölek, TSK’nin bölgede oluşturduğu 
huzur ve güven ortamına küçük de 
olsa katkı vermek istediklerini belir-
terek, şöyle konuştu:

“Afrin’in köylerine yerleştirilenlerin 
çok zor durumda olduğunu ve giye-
cek ayakkabılarının olmadığını öğren-
dik. Bunun üzerine aramızda yardım 
kampanyası başlattık. Toplam bin 
430 çift ayakkabıyı bölgedeki ihtiyaç 

sahiplerine AFAD aracılığıyla gönder-
mek üzere buradan uğurluyoruz.”

“Acil ihtiyacı olan bölgelere dağıtımı 
yapılıyor”

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
Yıldız Tosun ise Afrin’deki halkın ihti-
yacını karşılamak üzere sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ol-
duklarını bildirdi.Terör mağdurlarının 

zor şartlar altında yaşam sürdüğüne 
dikkati çeken Tosun, “Burada topla-
nan yardım, AFAD’ın bölgede konuş-
landırılan lojistik deposuna gönde-
rilmek üzere yola çıkacak. Orada acil 
ihtiyacı olan bölgelere dağıtımı yapı-
lıyor.” diye konuştu.

AFAD aracına yüklenen ayakkabılar, 
yapılan duanın ardından yola çıktı. 

Konya’dan, Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’nin 

(TSK) öncülüğünde 

yürütülen Zeytin Dalı 

Harekatı kapsamın-

da Afrin’in terörden 

arındırılan köylerine 

dönen mağdurlara, 

Başbakanlık Afet ve 

Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) 

aracılığıyla ayakkabı 

gönderildi.

KONYA’DAN AFRİN’DEKİ TERÖR 
MAĞDURLARINA AYAKKABI YARDIMI 

Haber
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Kısa adı KONSİAD olan 
Konyalı Sanayici ve İşa-

damları Derneği Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Ay-
dın, Zed Life Dergisine ko-
nuştu. Kalkınmayı bir bütün 
olarak değerlendiren KON-
SİAD Konya Şube Başkanı 
Aydın; gelişmiş ülkelerdeki 
STK’ların yaptırım güçlerine 
işaret ederek; “Türkiye’deki 
STK anlayışının revizyona 
ihtiyacı var. Biz bu konuda 
örnek ve önder olmak isti-
yoruz” dedi. İşte Başkan Ay-
dın’ın dikkat çeken açıklama-
larının ayrıntıları 

SORU: Kısaca KONSİAD’ı 
tarif eder misiniz? desek, 
bize nasıl anlatırsınız?

CEVAP: “Temel amacımız, 
Konyalı sanayici ve işadam-
ları arasında ekonomik ilişki-
lerin teşvik edilmesi ve işbir-
liğinin artırılması sağlamak. 
Hedefimiz ise Konyalı sana-
yici ve işadamlarımızın mad-
di ve manevi bilgi ve beceri-
nilerini, ekonomik anlamda 

birlikteliklerini sağlayarak, 
bu birliktelikten oluşacak 
maddi ve manevi güçle hem 
kendi aralarında hem de di-
ğer Konyalı hemşerilerimiz 
ile iş, eğitim, ekonomik ve 
sosyal alanlarda yardımlaş-
malarını sağlamaktır.”

SORU: Önce Ramada 
Otel’de STK’lara yönelik fa-
aliyetiniz, ardından Antal-
ya’da bir Çalıştay programı 
ve Dedeman Otel’deki ba-
sınla buluşmanız. Hızlı bir 
giriş yaptınız. Bir birinden 
önemli bu programlar için 
neler söylemek istersiniz?

CEVAP: “Evet, bir birinden 
önemli peş peşe üç ayrı 
program gerçekleştirdik. 
Her bir programın hedefi ve 
amacı ayrıydı. 2017 yılı Kasım 
ayında Ramada Otel’de ger-
çekleştirdiğimiz programda 
üyelerimizi hem STK’ların 
önemi hem de işadamlarına 
yönelik devlet destekleri ko-
nusunda bilgilendirdik.

Daha sonra Aralık ayı içinde 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
katılımı ile Antalya Side’de iki 
günlük bir Çalıştay gerçek-
leştirdik. Çalıştayımızın ilk 
günü eğitim ağırlıklı, ikinci 
günü ise 2018 yılında Konya, 
Türkiye ve dünya genelinde 
yapacağımız projelerimizi 
masaya yatırdık.

En son olarak da Dedeman 
Otel’de 10 Çalışan Gazeteci-
ler Günü münasebetiyle bir 
programımız oldu. Basınımı-
zın büyük katılım gösterdiği 
toplantıda yönetim kurulu 
üyelerimizi siz değerli basın 
çalışanlarımızın aracılığıyla 
kamuoyuna tanıttık.”

SORU: Zaman zaman açık-
lamalarınızda 2018 yılına 
çok ciddi hazırlandığınızı 
beyan ettiniz. Önceleri ru-
tin ilçe ziyaretleri ile baş-
layan faaliyetleriniz, Kon-
ya’nın Güneysınır İlçesi’nde 
gerçekleştirdiğiniz ‘Ekono-
mi Zirvesi’ ile adeta tavan 
yaptı. Kamuoyunun alışık 

YATIRIM! YATIRIM! YATIRIM!

Aynı anda Kon-
ya’nın 3 farklı 

ilçesine ihtihdam 
içerikli projelerin 
hayata geçirilm-

esinin öncülüğünü 
yapan KONSİ-
AD’ın Konya 

Şube Başkanı 
Aydın, “Gelişmiş 
ülkelerde faal-
iyet gösteren 

STK’ların neler 
yapabildiğini bili-
yoruz. Bizde bir 

STK’yız. Gücümüz 
nisbetinde Konya 

ve Konyalıya 
hizmet vermeye 

çalışıyoruz” dedi. 
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olmadığı bir STK profili çiziyorsu-
nuz. Güneysınır’daki ‘Ekonomi Zir-
vesi’nin perde arkası nedir? Benzer 
çalışmaları gelecekte de görebile-
cek miyiz?

CEVAP: “Gelişmiş ülkelerde faaliyet 
gösteren STK’ların neler yapabildi-
ğini biliyoruz. Projeleri ile faaliyet 
gösterdikleri şehir hatta ülkelerin 
ekonomi, sosyal ve kültürel yapısına 
yön verebiliyorlar. Türkiye geneline 
baktığımız zaman bu konu ile ilgili iki 
önemli sorun karşımıza çıkıyor. Bi-
rincisi, işadamlarımız hala STK’ların 
önemini tam bilmiyor, İkincisi; Faa-
liyetteki STK’ların yapısı ve işleyişi. 
Biz bu anlayışı gücümüzün yettiğince 
değiştirebilmek için yola çıktık.

Aslında Konya’nın Güneysınır İlçe-
sinde düzenlediğimiz ‘Ekonomi Zir-
vesi’nin de temelinde, az önce izah 
etmeye çalıştığım nedenler yatıyor. 
KONSİAD Konya Şubesi olarak belki 
tek başımıza yapamayacağımız hiz-

meti, birçok paydayı bir masa etrafın-
da toplayarak gerçekleştirdik. Bakın, 
fizibilite çalışmaları tamamlanmak 
üzere olan bir projemizle Seydişehir 
İlçemize çorap fabrikası kurulacak. 
Başlangıç için en az 80-100 kişinin 
istihdamı sağlanacak. 

Yine Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Osman Bey Beyşehir ilçemize, inşaat 
sektörü ile ilgili çok güzel bir çalışma-
ya imza atıyor.

Güneysınır İlçemizde gerçekleştirdi-
ğimiz ‘Ekonomi Zirvesi’nde, üç farklı 
yatırımın yapılması noktasında taraf-
lar prensipte anlaştı.

Topyekün kalkınmanın temel taşları-
nı oluşturan bu çalışmalarımızın ben-
zerlerini inşallah, önümüzdeki gün-
lerde Konya’mızın diğer ilçelerinde de 
yapacağız.” 

SORU: Son olarak eklemek istedik-
leriniz nelerdir?

CEVAP: “Türkiye yakın tarihte hain 
bir darbe girişine maruz kaldı. Al-
lah’ın yardımı, hükümetimizin dik 
duruşu ve halkımızın kahramanlığı ile 
bu alçakça girişimi püskürttük. Ancak 
akabinde, Türkiye’ye diz çöktürmek 
isteyen ülkelerin ekonomik saldırıları 
başladı. Buna rağmen Türkiye eko-
nomisi büyümede rekorlar kırdı ve 
kırmaya devam ediyor. Sorunlarımız 
yok mu? Elbette var. Hükümetimiz 
bu sorunların çözümüne yönelik çok 
ciddi tedbirler alıyor ve tüm engel-
leme girişimlerine rağmen ciddi ya-
tırımlar yapıyor. Burada bize düşen, 
birlik ve beraberliğimizi muhafaza et-
mektir. İşadamlarımızın üzerine dü-
şen ise yatırımlarını artırarak devam 
etmeleridir. Bildiğiniz gibi KONSİAD 
Konya Şubesi’nin sloganı, ‘İlçelerimiz 
KONSİAD ile Büyüyor’. Bu slogan 
doğrultusunda çalışmalarımızı aralık-
sız sürdüreceğiz.”

Sektörel
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Kadın Erkek ilişkisi ilk insandan bu yana günümüzün en çok tartışılan ve tartışılmaya devam eden konula-
rından birisi. Psikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı, kadın erkek ilişkilerinde bu kez merceği erkekler tarafına 
tutuyor. Eşini aldatan erkeklerin sebeplerini dünyadaki bilimsel araştırmalar eşliğinde yorumladı. Akıncı’nın 

değerlendirse şöyle:

Aldatma hiç şüphesiz çok önemli bir ilişki sorunudur ve belki de dünyada hakkında en çok yazılan konular-
dan birisidir.

Ülkemizde Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)’in yaptığı araştırmaya göre erkeklerin yaklaşık yüzde 58’i, 
kadınların ise yaklaşık yüzde 40’ı evlilik süresince en az bir kere eşini aldatıyor. Bu sonuç aslında aldatmanın, 

ilişkiler açısından bir Kangrene dönüştüğünün büyük bir kanıtı durumundadır.

Aldatmanın 5 Nedeni
Denver Üniversitesinden Klinik Psi-
kolog Kayla Knopp önemli bir araştır-
masında aldatmanın 5 güçlü nedenini 
olduğunu buldu.

1. İlişkiye bağlılığın düşüklüğü (ilişki-
de çiftlerin birbirleri ile iletişimi azalt-
maları, paylaşımın azalması dolayısı 
ile de sevgi bağının azalmasıdır.)

2. Cinselliğin azalması (Cinsellik ile 
belirli duyguların ve hormonların 
eşinizle eş zamanlı yaşanmamasına 
bağlı sevgi bağının azalmasıdır.)

3. Aşırı dışa dönüklük (eşlerin sosyal 
medya aracılığıyla veya yüz yüze ile-
tişimle, dışarıya aşırı yönelmiş ilginin, 
zzeşten zamanla uzaklaşması ve sev-
gi bağının azalması)

4. Aldatmaya karşı hoşgörülü tutum 
(aldatmanın büyütülmemesi ge-
rektiği, abartmaya gerek olmadığı, 
bunların normal sayılabilecek olaylar 
olduğu inancının, beyinde zamanla 
aldatma eğilimini artırma durumu)

5. Aldatmayı onaylayan ve destekle-
yen bir sosyal ortam içerisinde olmak 
(arkadaşların, filmlerin, sosyal medya 
paylaşımlarının aldatma olaylarını 
destekleyen yaklaşımları göstermesi-
ne bağlı beyinde olumsuzluğun nor-
malleşme süreci)

Bir kere Aldatan Bir daha Yapar
Aldatma bu sebeplerden kaynaklar-
sa bile hakkında çok fazla söylenti 
ve mit vardır. Bunlardan önemli bir 
tanesi de “ bir kere aldatırsa yine ya-
par” söylentisidir.

Klinik Psikolog Kayla Knopp, çok 
daha ilginç bir çalışmasında daha ön-
ceki sadakatsizlik sayısının gelecek-
teki davranış üzerinde herhangi bir 
etki bulamamıştır. Bunun anlamı bir 
kere aldatan bir daha yapmayabilir.

“Bir kere aldatırsa yine yapar” hem 
bilimsel araştırmalarla çelişen yanlış 
bir inanç, hem de yıkıcı aldatma dav-
ranışını tekrar ettiren bir koşullayıcı 
zararlı bir inançtır.

Aslında “bir kere aldatırsa yine yapar” 
inancı eşimiz için olmasa da çocuklar 
için geçerli bir yaklaşımdır.

Aldatma Çocukları da Etkiler
Aldatmak ile ilgili çalışmalarıyla ta-
nınan ünlü psikolog Dr. Susan Mar-
chant- Haycox; “Eğer bir çocuk 
ebeveynlerinden birisinin diğerini 
aldattığını bilerek yetişirse, bir süre 
sonra sadakatsizliği kabul edilebilir 
bir şey olarak algılamaya başlar. Bir 
yetişkin olduğu zaman da aynı aldat-
ma davranışını yapma ihtimali çok 
yüksektir.”

Gerçi son yıllarda bazı uzmanların 
“Coolidge Etkisi “ adını verdikleri bir 
yaklaşımda, aldatmanın erkekler için 
kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve 
suçlu olanın ise “Dopamin hormonu” 
anlatmaya çalıştılar. Bu durum ne ya-
zık ki kötü niyetli olmasa da aldatma-
yı normalleştirmeye hizmet eden bir 
yaklaşım oldu.

Sadakat karakterdir
British Columbia Üniversitesi’nden 
Psikolog Dennis Fiorino enerjisi düş-
müş, tutkuyu kaybetmiş ilişkilerde 
erkeklerin aldatması ilişkide yeniden 
canlandırma işine yarıyor gibi açık-
lamalar yapsa da, bu diş ağrısını ge-
çirmek için zararlı, yasak olan uyuş-
turucu maddeleri kullanmak gibi bir 
yaklaşımdır.

Aslında aldatma, hem fizyolojik ve 
psikolojik zararı olan hem de aile bir-
likteliğine ve kişilik özelliklerine zarar 
veren yıkıcı bir davranıştır.

Psikolog Dr. ShirleyGlass araştırma-
ların, “Bir birliktelik yaşasak da başka 
birisinden etkilenebiliriz. İlişkimizde 
mutlu olsak bile bu bir şeyi değiştir-
mez. Sadakat bizim karakterimizle ve 
değer yargılarımızla ilgilidir” sonucu-
nu ortaya koyduğunu anlatıyor.

Bu çalışma “daha kişilikli olmak isti-
yorsak eşimize sadık olmalıyız” dü-
şüncesini doğruluyor.

ERKEK BİR KERE ALDATIRSA 
BİR DAHA YAPAR MI?

Psikoloji 
Bilim Doktoru
Zafer Akıncı
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2017’yi iyisiyle kötüsüy-
le yolcu ettik 2018’i kar-
şıladık. Umarım bu yıl 
hepimiz için tüm dile-
diklerimizi gerçekleşti-
rebileceğimiz bir yıl olur. 
2017 için genel olarak 
etrafımdaki herkesin dü-
şüncesi olumsuzluklar 
dolu bir yıl olduğu yö-
nündeydi. Her ne kadar 
böyle hissetsek de umu-
dumuzu hiç kaybetme-
den günlük yaşantımızı 
sürdürmek en doğrusu.

Ülke olarak oldukça hareketli bir 
coğrafyada yaşıyoruz ve bu her 
yönüyle bütün vatandaşlarımı-
zı etkiliyor. 2017 yılı bu yönden 
oldukça hareketli bir yıldı. Sınırı-
mızın öteki tarafındaki insanların 
yaşadıklarına duyarsız kalamı-
yoruz. 2018 yılında sınırlarımıza 
komşu ülkelerdeki, hatta dünya 
üzerindeki tüm ülkelerin barışçıl 
ortamlarda yaşayacak şartlara 
kavuşması en büyük dileğimim. 
Bu sağlandığı takdirde dünya 
daha yaşanılır bir hale kavuşmuş 
olacak.

Bizler için yani babaminbahcesi.
com ailesi için de 2017 oldukça 
yoğun veheyecanlı geçti. Malum 
2016 yılında faaliyete geçmiş bir 
şirket olmamız dolayısıyla hem 
işlerimizi büyütebilmek adına 
yaptığımız yatırımlarla, hem de 
rakiplerimize göre pazardaki sa-
tış payımızı arttırmak için yap-
tıklarımızla 2017 yeni doğmuş 

bir bebeği büyütmenin heyeca-
nı içinde geçti. Bunun yanısıra 
memleketimiz Mersin’de ve do-
layısıyla bahçemizde, birkaç kez 
doğal afetlere dönüşen şiddetli 
yağmur ve sel ile de mücadele 
ettik. Umut ederimki bu yıl bu 
afetler tekrarlanmasın.

Doğayla içiçe büyümenin bizim 
için nasıl bir şans olduğunu daha 
önce de yazmıştım. Bahçemiz-
de mevcut meyve ağaçlarının, 
büyürken gözlediğimiz hayata 
tutunma mücadelesi , hele de 
yukarıda bahsettiğim selde, zor-
lu kış şartlarındaki mücadelesi 
hepimize örnek olmalı diye dü-
şünüyorum. 

Yeni yılın herkese sağlık, huzur 
ve barış dolu günler getirmesi 
dileğiyle.

AysunTelli

www.babaminbahcesi.com
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ÖZEL TASARIM ÜRÜNLER SATIYORUZ
Kardeşi Beyza ile birlikte alış veriş yapmayı 
çok sevdiğini ve gittikleri İstanbul ve An-
kara’da bir çok mağazayı ziyaret ederek bu 
tasarımları Konya’ya getirmeye karar verdik-
lerini anlatan Candan, ‘’Getirdiğimiz ürünler 
büyük beğeni topladı. Çünkü Konya’da bir 
çok bayan giyinmeye ve kaliteye çok önem 
veriyor. Biz de bayanların bu isteklerini karşı-
lamak için butiğimizi açtık. İstanbul Nişanta-
şı’ndan şık tasarım ürünler getiriyoruz. Özel-
likle müşterilerimiz tasarım ürünler istiyor. 
İş yerimiz şık görünümlü bir yer olduğu için 
ilk başlarda burası çok pahalıdır girmeyelim 
tarzında yanlış bir algı oluştu. Ama şu anda 
bu durumu rayına oturttuk. Gelen müşteri-
lerimiz bizi tanıdıkça böyle bir şey olmadığını 
gördü ve her şey daha kolay oldu.’’ Dedi. 

HEM SOHBET EDİYORLAR HEM DE 
ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR
İşyerlerinin mağaza tarzında olmadığını ge-
len müşterilerin önce oturup çay, kahve içip 
sohbet ettiği bir ortam olduğunu vurgulayan 
Candan, şunları söyledi:

‘’Gelen müşterilerimizle önce oturup çay 
kahve sohbet tarzında güzel vakit geçiriyo-
ruz. Daha sonra yapmak isterlerse alışveriş 
yapıyorlar. Başından beri böyle bir ortam 
düşünmüştük ve o da oldu. Mağazamızın 50 
metre kare üst katı ve 60 metre kare alt katı 
var. Spor kıyafetlerimiz, takımlarımız, elbise-
lerimiz ve tasarım ürünlerimiz oldukça rağbet 
görmekte. Bunun yanında müşterilerimizin 
isteği üzerine çanta ve ayakkabı da getiriyo-
ruz. Birçok müşterimiz bizi bilerek geldiği için 
park sorunundan etkilenmemek için butiği-
mizi ana cadde yerine bir arka sokakta açma-

yı tercih ettik. Bu sayede gelen müşterilerimiz 
böyle bir sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde 
aracını park edip alışverişini yapabiliyor.’’

MÜŞTERİMİZE YAKIŞMAYAN KIYAFETİ 
SATMIYORUZ
Gelen müşterilere bir işletmeci olarak en iyi 
şekilde yardımcı olduklarının da altını çizen 
Candan, ‘’Müşterilerimize yakışmayan bir kı-
yafeti satmıyoruz. Çünkü bayanlar genelde 
beğenmekte zorlanıyorlar. Bizde bu nedenle 
en iyi şekilde elimizden geleni yapıp müşte-
rimizin kendisini içinde rahat hissettiği mutlu 
olduğu ve üzerine yakışan ürünü almasına 
yardımcı oluyoruz. Bu işe çok para kazan-
maktan ziyade sevdiğimiz için başladık. Ba-
yanlarımız için hem alışveriş hem de oturup 
sohbet edebilecekleri bir butik açtık. Ve biz 
getirdiğimiz ürünlerin alışverişini yaparken 
kendi zevkimize göre yapıyoruz ve müşteri-
lerimiz de bu durumdan oldukça memnun. 
Mağazamızda ki ürünlerin orijinal oluşu müş-
terilerimiz tarafından takdir görüyor.’’ dedi.
 
HİÇ PİŞMAN OLMADIK
Butiklerindeki ürünlerin Konyalı bayanlar 
tarafından çok tarz bulunduğuna da dikkat 
çeken Candan, şunları söyledi:

‘’Bu işe başladığımızdan bu yana hiç pişman 
olmadık. Yeni gelen ürünler olduğunda di-
ğer ürünleri alt katımıza outlet bölümümüze 
geçiriyoruz. Üst katta ise yeni ürünlerimizi 
sergiliyoruz. Konya da birçok butik olduğu 
için onlardan daha farklı yerlerden alışveriş 
yapıp daha farklı ürünler getiriyoruz. Bizde 
olmayan bir ürün istendiğinde ise müşterimi-
zi diğer butiklere yönlendiriyoruz. Bazen ikin-
cisini açmak ister misiniz gibi sorular alıyoruz. 

Bunu düşünmüyoruz çünkü işimizin başında 
bizzat bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. 
Butiğimizi sabah 9.00’da açıp kış dönemi ol-
duğu için 6.30 da kapatıyoruz. Pazar günleri 
normal şartlarda açmıyoruz ama çalışan ba-
yanlarımız olduğu için talep olduğunda Pazar 
günleri de açıyoruz. Butiğimiz pahalı diye 
bilinse de bize gelen ürünler etiketli geliyor. 
Tasarım olduğu için de fiyatı yüksek oluyor. 
Ama biz elimizden geldiğince müşterilerimize 
yardımcı oluyoruz bu konuda. Şu an da ga-
yet seviliyoruz. Konyalı bayanlarımızda bizi 
çok tuttu ve destek oldu. Sık sık uğrayıp bir 
kahve içip modellerimize bakmalarını tavsi-
ye ederim bayanlarımıza. Çünkü bir seriyi iki 
defa getirmiyoruz. Herkes aynı giyinmesin 
bir fark olsun istiyoruz.’’ 

SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORUZ 
Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullan-
dıklarını da belirten Cancan,  ‘’Yeni ürün ge-
tirdiğimizde ve indirim günlerinde İnstagtam 
Mahba Butik ve Mahba Outlet üzerinden 
anında paylaşım yapıyoruz. Bildiğiniz üze-
re önümüzde sevgililer günü var ve özel bir 
alışverişimiz var bunun için İnstagram üzerin-
den de bunun duyurusunu yapacağız.’’ diye 
konuştu. 

ELBİSE SAKLANAN DOLAP 
Butiğin isminin anlamını da açıklayan Can-
dan, ‘’Butiğimizin anlamına gelecek olursak 
Mahba Osmanlıca elbise saklanan dolap an-
lamına geliyor. Bu isim bizim çok hoşumuza 
gitti aynı zamanda Mahba kelimesinin içinde-
ki H ve B harfleri de benim ve kız kardeşimin 
baş harfi olduğu için bunu tercih ettik.’’ dedi.  

Konya’da 2 yıl önce açılan ve sunduğu 
birbirinden şık tasarım ürünle büyük 
beğeni toplayan Mahba Butik, moda-
yı takip eden Konyalıların adresi oldu. 
Mahba Butik’e gelen müşteriler nezih 
bir ortamda hem çay-kahve içip sohbet 
edebiliyor hem de alışveriş yapabiliyor. 
Mahba Butik sahibi Habibe Candan, 
Konya’da birçok bayanın giyinmeye ve 
kaliteye çok dikkat ettiğini söyledi. Bu 
nedenle İstanbul ve Nişantaşı’ndan şık 
ve tasarım ürünler getirdiklerini ifade 
eden Candan, ürünlerini oldukça uy-
gun fiyatla müşterilerine sunduklarını 
söyledi. 

MAHBA BUTİK ÖZEL TASARIM ÜRÜNLERİ
KONYALI BAYANLARLA BULUŞTURUYOR



l     67Şubat 2018

Dönem bitti . Özel Elmas Eğitim Ku-
rumlarının enerjisi bitmedi. Özel Elmas 
Eğitim Kurumları Fen Bilimleri Zümre-
si performans ödevlerini şık sunumla 
öğrenci ve velilerin beğenisine açtı. 
Sergide Biyoloji Öğretmenleri Ümmü-
gülsüm ÇAĞLAK ve Kübra Rana Fİ-
LİZ, Fizik Öğretmeni Selime SOLMAZ, 
Kimya Öğretmeni Esra BAYRAM, 9, 10 
ve 11. Sınıf öğrencileri sergide ürünle-
rini sundu.  Öğrencinin aktif olmasını 
ve sunulan imkanlarla teknolojiyi ha-
yata geçirmesini her zaman ön planda 
tutan kurum öğretmen ve idarecileri, 
dönem boyunca aldıkları eğitimin se-
meresini el emekleriyle pratiğe döken 
öğrencilerini takdir ettiklerini dile ge-
tirdi.

FİZİK SERGİSİ

Sergide öğrencilerin Fizik alanında 
emeklerini sergiledikleri başarıları bü-
yük ilgi gördü. Kütle ölçümünde kulla     

nde işlediği modern atom teorisi ko-
nusu, performans ödevleri için ilham 
kaynağı oldu. Öğrencilerin atom mo-
dellerini ve bu modellere ön ayak olan 
bilim insanlarının çalışmalarını daha 
iyi anlamaları için çeşitli atom mo-
dellerinin bulunduğu bir performans 
ödevi hazırladı. Onca emek vererek 
hazırlanan bu güzel materyaller de 
sergide veli ve öğrencilerin beğenisi-
ne sunuldu. 

BİYOLOJİ 

Biyoloji sergisinde ise öğrenciler bir 
hücreli canlılardan bakteri, amip, ög-
lena, terliksi hayvan gibi canlıların 
maket ve şekillerini hazırladı. Bu can-
lıların hücre yapılarını tanımak için 
yapılan maketler ve vücudumuzdaki 
sistemlerle ilgili hazırlanan sunumlar 
da sergide büyük ilgi gördü. Sergide 
bulunan bir başka çalışma ise mitoz 
bölünme evrelerini hazırlamaktı. Öğ-

rencilerimiz istedikleri materyalleri 
kullanarak mitozun evrelerini tasar-
ladı. Yapılan çalışmalar ilgi ile izlendi.

ÖZEL ELMAS EĞİTİM KURUMLARINDA

BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI
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Konya  Emlak Sektöründeki Güzel ve Başarılı Bayanlar 
Alaçatı Muhallebicisi’nde kahvaltıda buluştu. 
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10 Ocak çalışan gazeteciler günüde basın mensupları 
Ecdad Parkında bir araya geldi.

Magazin
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Senkron dans akademİsİ açıldı.

SIKMACIM DUALARLA AÇILDI
Sıkmacım Kahvaltı ve Izgara Salonu İşletmecisi Ömer Şimşek, Kapu Camii 

civarında hizmete giren işletmelerinde bazlama, sıkma, sac böreği, su böreği, 
ev tatlıları ve ızgara çeşitlerinin bulunduğunu söyledi.
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HANAY NİTELİKLİ KAHVE AÇILDI FARKLI 
KONSEPİYLE HİZMETİNİZDE

BEYHEKİM MAHALLESİ, ULUSAL SK., 42060 SELÇUKLU/KONYA

Magazin
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