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Kalemden

DOĞAYI SEVERKEN
HAYVANLARI DA SEVMEK
VE KORUMAK LAZIM
Canlılar dünyası insanlardan, bitkilerden ve
hayvanlardan oluşur. İnsanlar eskiden beri
hayvanlarla ilgilenmişlerdir. Çünkü hayvanların, insan yaşamında büyük önemi vardır. İlk
evcilleştirilen hayvanın köpek olduğu sanılıyor.
Sonraki zamanlarda ise koyun, keçi, at, boğa,
tavuk ve kedi gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. İnsanların gelişiminde, hayvanların ve doğanın,
özellikle de evcil hayvanların sanıldığından fazla olumlu etkileri vardır. Çocuklarımızın sosyalleşebilmeleri ve gelecekte iyi bir insan olabilmeleri için batı ülkelerinde olduğu gibi hayvan
sevgisi aşılanması şarttır.

Kafesteki kanaryanın ötüşünü dinlemek, akvaryumdaki balıkları seyretmek bizi dinlendirir. Çiçekten çiçeğe, ağaçtan ağaca dolaşan
böcekler, bitkilerin çoğalma olayına yardımcı
olur. Çevremizdeki hayvanlardan doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak yararlanıyoruz.
Kuşkusuz akrep, yılan gibi zararlı hayvanlar da
vardır. Bu zehirli hayvanlardan kendimizi korumalıyız.
Hayvanları sevenler, insanları daha içten severler. Hayvan dostları mutlu olmayı sevgide ararlar. Hayvanları koruyalım. Hayvanlara
eziyet etmeyelim. Hayvanları sevelim. Onlara
yardımcı olalım. Hayvanları Koruma Günü’nde
öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım.
Evin kedisi evdeki zararlı böcekleri ve fareleri yakalar. Köpek evimizi ve hayvanlarımızı
korur, bize bekçilik yapar. Tavuğun yumurta
ve etinden, horozun sesinden, tüyünden ve
etinden faydalanırız. At, eşek ve katır gibi
hayvanların gücünden faydalanırız, yüklerimizi taşırlar, arabalarımızı çekerler, bizi
de taşırlar. Manda, inek, koyun bize süt, et
verir. Öküz tarlamızı, harmanımızı sürer, arabamızı çeker.
Bilim adamları hayvanlar üzerinde deneyler
yaparlar. İnsanlık için faydalı olacak buluşlarını bu deneyler sonunda ortaya çıkarırlar.
Hayvanların bu bakımdan insana faydası
vardır. Bize pek çok faydaları olan hayvanları
biz de sevelim ve koruyalım. Onları rahatsız
etmeyelim. Yaralı ve hasta olanları hemen
veterinere götürelim. Hayvanlara iyi bakıp
besleyelim.

Bilimsel araştırmalara göre evinde köpek besleyen insanlar daha uzun ömürlü ve mutlu oluyorlarmış. Aslında dünyayı kirleten en zararlı
yaratık insanoğlu. Hiçbir hayvan kendi cinsine
zarar vermiyor. Ama insanlar öyle mi? Savaşlar
çıkararak birbirlerini öldürüyorlar.
Her canlının, doğadaki dengenin korunmasında bir rolü vardır. Soyları bilinçsizce tüketilen
canlılardan sonra, doğada büyük sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Artık günümüzde, nesilleri tükenmekte olan hayvanları korumak için
büyük gayretler gösterilmektedir. Hayvanlar
duyu ve hareket yetenekleri olan canlılardır.
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Unutmayalım; hayvan sevmek aslında doğayı sevmek demektir. Doğa sevgisi de yeşili
ve hayvanları sevmekle başlar. Hayvan sevgisi olmayanın, başka sevgileri taşıması da pek
olası değildir! Yani hayvan sevmeyen, insanları
da kolay sevemez! Oysa toplumun sevgiye o
kadar çok ihtiyacı var ki son günlerde!
Hayvanları Korumak
Hayvanlara işkence yapmak bir insanlık suçudur. Hayvanlara acımayanların, insanlara hiç
acımayacağını söylüyor bilim adamları. Zor
durumda kalmış hayvanlara mutlaka yardım
etmeliyiz. Kuşların, karıncaların yuvalarını bozmak, yumurtalarını almak çok kötü bir davra-

Zeki Dursun
Zed Haber
Ajansı

nıştır. Hayvanları korkutup ürkütmek, sapanla
kuş vurmak, şakadan da olsa istemedikleri gibi
davranmak da çok kötüdür. Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini
düzenli vermeli, aşılarını yaptırmalıyız. Yiyecek
artıklarını, hayvanlara veya hayvan besleyicilerine vermeliyiz.
Hayvanlara daha iyi davranılmasını sağlamak
isteyen İngiliz hayvan severler, hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme
ve korunmalarını sağlamak amacıyla “Hayvanları Koruma Birliği”ni kurdular. Hayvanları
koruma amacıyla yurdumuzda açılmış olan ilk
dernek, 1908 yılında kurulmuş olan “Hayvanları Koruma Derneği”dir. Aynı amaçlı dernekler birleşerek Hollanda’nın başkenti Lahey’de
“Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu”nu
oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş
4 Ekim’i “Hayvanları Koruma Günü” olarak ilan
etti.
Hayvanları Koruma Günü’nün amacı; hayvanlara karşı sevgi ve acıma duyguları uyandırmak, onları korumak ve haklarına saygı duyulmasını sağlamaktır.
Hayvanları korumak için yapılması gerekenler
Zor durumda kalmış hayvanları koruyalım. Onların bakımına yardımcı olalım.
Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli verelim. Aşılarını zamanında yaptıralım.
Hayvanlara eziyet edilmesi insanlıkla bağdaşmaz. Öte yandan bu davranış yasalarımıza
göre suçtur. Bu suçu işleyenleri uyaralım.
Kuşların, karıncaların yuvalarını bozmayalım.
Yumurtalarını almayalım. Avlanma mevsimi dışında kesinlikle av hayvanlarını avlamayalım.
Hayvanları korkutmayalım, ürkütmeyelim. Onlara şakadan da olsa eziyet etmeyelim.
Bakamayacağımız hayvanları eve almayalım.
Biz almazsak belki bakabilecek biri alır.
Yiyecek artıklarımızı, özellikle ekmeği, çöplüğe
atacağımıza yakınımızda bulunan hayvan besleyicilerine verelim. Sapanla kuş avlamayalım.
Avlamak isteyenlere engel olalım.
Bugün bir hayvanı sevindirmeye ne dersiniz?
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Köşe Yazısı

sadecekarışMAyeter

Sema KAVAK
Psikolog

Varlığını sürdürmek için bir başkasına
bir başka canlıya ve bazen bir başka
nesneye ihtiyaç duyduğunu unutmadan bir gün geçirebilecek misin?
Nefes aldığın şu hayatta etrafında gördüğün her şeyin bir varoluş
amacı olduğunu hiç düşündün mü
acaba!!!
Oysa ki düşünme yetisinden en fazla gurur duyan sen değil misin?
Bir o kadar da sahip olduğunu iddia
ettiğin o beyni çok az kullanmayı
tercih eden de yine sen değil misin?
İşte yine birçok yaman çelişkiyi bize
yaşatan insanoğlunun bir konusuyla karşı karşıyayız… Ya çok severiz ya
nefret ederiz… Ya çok sevdiğimizden
öldürmeyi göze alırız ya da sevmediğimizden görmemezlikten geliriz…
Peki neden?
Aslında hepimiz doğuştan var olmak, ayakta kalmak için programlanmış bir şekilde dünyaya geliyoruz… Bunun içinde önce kaçış
yolunu, Bu mümkün değilse de savaşma yoluyla yaşamı devam ettirme yoluna gidiyoruz. Ancak ne zaman anlık korku, ihtiras ve istekler;
ihtiyaçlar ve zorunlulukların önüne
geçiyor işte o zaman bize herhangi
bir tehdit unsuru olmayan, kendi
düşüncelerimizde var ettiğimiz bir
durum üzerinden bir canlının yok
oluşuna acı çekişine dair planlar
yapabilir ve eyleme koyabilir oluyoruz... ve keyif haz bile alabiliyoruz…

silmesi, at ya da eşeğe taciz, kedilere
işkence, şömine önüne post gibi bir
çok örneği verebiliriz… Bu örneklere
ihtiyaçlarımız üstünden baktığımızda da avlanma yasağı olan dönemde balık tutmak, kuş vurmak gibi
durumları da eklemek mümkün…
İhtiyaçlarımız süreklidir ve ihtiyaçları sürekli gidermek için de o canlının
soyunun devamına ihtiyacın olduğunu bile göz ardı edebilmek, sadece insana has bir özelliktir ki hor
gördüğü bir çok canlıdan nesneden
daha da ilkel bir hale gelebilen de
yine maalesef ki insandır.
Öyle ki, vahşi, evcil ya da birçok
alanda bize fayda sağlayan hayvanları da birbirinden bizim ihtiyaçlarımıza göre üstün tutmak da doğru
değildir. Çünkü sana faydası olmayanın kendi içinde doğaya hizmet

verdiği gerçeğini görmemezlikten
gelemezsin.
Oysa ki, düşünce ve eylem kapasiteni zaman zaman inancıyla şekillendiren insanoğlu için YARADILANI,
YARADANDAN DOLAYI SEVME ve
ALLAH’IN VERDİĞİ CANI ALLAH
ALIR ilkesi bile seni durdurabiliyorken, eminim ki hiçbir yasa ceza seni
durdurmayacak…
Ancak öyle bir an gelecek ki, pişmanlığın çözüm üretemeyecek çünkü bugün kendin için mubah gördüğün her şey, senin için de görülebilir
hale gelecek.

Kendi ellerine kendi
varlığına son verdiğini ne
zaman fark edeceksin…

Temelde bir ruh hastalığı olarak algılanmayan bu durumlara; horoz ve
köpek yarışları, köpeğin kulağını ke-
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“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” K.Sultan Süleyman Köşe Yazısı

SAĞLIKLI SIYASET
TIP VE POLİTİKA

N. Yıldız
ERDAL

24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Medyasıyla,
meydanlarıyla, aday adayı yarışlarıyla yeni bir
seçim maratonu başladı.
Halkımız iki şeye müthiş önem verir:
doktorlara ve siyasetçilere .
Ve ne yazık ki, doktora, hasta olduğunda gider, siyasetle de seçimden seçime
ilgilenir.
İki şeye müthiş yabancıyızdır:
1) Kendi bedenlerimize. (Akciğerimize,
böbreklerimize, kalbimize...)
2) Siyaset bilgisine (literatüre) ve bilinçli seçimler yapmaya.
Siyasetçi seçmeyi ya da seçmemeyi ‘siyaset’le karıştırırız.
İnsanlarımızın çoğu kendi evlerinde,
mahallelerinde, sokaklarında, bildikleri
hayatı yaşarlar. Ve aslında bir bedende
yaşadıklarını pek düşünmezler.. Bir bedenleri olduğunu düşünmeleri, farkına
varmaları ya çok zaman alır ya da hiç
gerçekleşmez. Başka şehirleri, ülkeleri,
tıp kültürünü, hayat tarzlarını, dünya
siyasetini de tanımadan yaşayıp ölürler.
Bedenlerini tanımadıkları gibi. İnsanlarımız.
Bu, bizim ülkemizde bir kadere, olguya dönüşmüştür: Bilmemek ve öğrenmemek.
Tıp(beden bilgisi), Pasifik okyanusu
kadar uzaktır hayatlarımıza.
Okuyanlar(eğitimli olanlar) için de durum farklı değildir. Sinema, bilim, spor
birikimi kendi bedenini tanıma birikimine evrilmez. Tıp kültürü, televizyondaki
sağlıklı yaşam kuşağında izlenenler kadardır ve magazin ağırlıklıdır. Ya da tıp
fakültelerindedir (oraya girebilenlerin
tekelindedir.)
Beden bilgisine yabancıyızdır çoğumuz
ve bu yabancılığı pek yenemeyiz hayatımız boyunca.
Yenmemiz gerektiğini de düşünmeyiz.
Biz Türkler. Başka sorunlarla boğuşuruz. Kendi bedenimizi tanımak, ihtiyaçlar listesinde son sırada bile değildir. Ve angarya bir bilgi gibi durur
en gerekli olan anatomi bilgisi. Medikalcilerin önündeki insan maketine
asla alıcı gözle bakmaz, insan bedenine, insan üstü anlamlar yükleriz.
İsimlere, yüzlere ve hikayelere (kelimelere) odaklanırız. Varoluşumuzu
ıskalarız.
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Siyaset bilgisinde de durum farklı değildir. Sağlam bir siyaset donanımımız
yoktur, olmamıştır.
Ya sever ya terk ederiz. Sloganlar eşliğinde.
Bizim için... Sorun değildir başka şehirleri, ülkeleri, kendi bedenimizi, başka
ülke siyasetlerini bilmemek, görmemek. Küçük dünyasında mutlu olmak
bizim toplumumuza özgü bir kifayet
algısıdır. Kendince, karınca kararınca
bir düzeni vardır bizim insanımızın. Küçük şeylerle mutlu olabilmesi de ayrıca
takdire değer... Çocuklarını büyütür, evlendirir, torunlarını kucaklarına alırlar.
(Sağlıklı yaşlanacak kadar şanslılarsa.)
Ancak vücutları da “ben burdayım” demeye başlar.
Nasıl, ülkelerin zor zamanlarında seçimler ve politikacılar azami bir rol
üstlenirse, bizim hastalar da bedenlerindeki göstergeler ve ikazlarla ağrıyan
organlarını doktora götürüp iyileştirme
derdine düşerler. Doktor kurtar beni.!
Bu anlamda doktorların işi de zordur.
Doktorlara ve politikacılara adeta
Türkiye’de ‘lokman hekim’ rolü biçilir.
Göster maharetini! Sevgili doktor.
Kurtar bizi, ey siyasetçi.
İYİLEŞMEK YA DA İYİLEŞMEMEK!
(OLMAK YA DA OMAMAK DEĞİL)
Yaşam kalitesinde aslında doktordan
önce sağlıklı beslenme, sağlıklı düşünebilme, sağlıklı hareket edebilme
olmalıyken, yaşam kalitesizliğimiz
bizi en iyi doktoru aramaya iter.
Yarım doktor candan edermiş, bunu
da unutmamak gerek.
Ve hayat her ülkede, farklı algılarla yaşanır. “Her memleketin derdi de ilacı
da başka başkadır.” (Celaleddin-i
Rûmî )

ma biçimidir. Saygı duyarız ama pek de
ziyaret etmek istemeyiz.
Siyasette de durum farklı değildir. Tarım kredileri, taşıt kredileri, vergiler,
fazla gelen elektrik ve su faturaları söz
konusu olduğunda politikacılara atar
tutar, gerçek seçmenler kesiliriz.
Benzin fiyatlarındaki artışlar iyice çileden çıkardığında yeni seçimlere umut
bağlarız artık.
Bazı şehir efsanesine dönüşen doktorlar vardır, ajandalırımızda ya da siyasetçiler.
Burada üzerinde durmak istediğimiz
tam da budur: Doktorlara ya da siyasetçilere yüklenen “mucize adam”
(Süper Men) rolünün ne kadar doğru
ve gerçekçi olduğu.
Bu, çok ağır bir ‘sorumluluktan kaçma’ ya da ‘sorumluluğu başkasına
yükleme’ durumudur. Ve ne yazık ki
gerçek sorumluluklarını ıskalayan insanımızın sığınağı durumuna gelmiştir tıp ve siyaset.
Nesnelliklerini yitirmiştir bu iki alan.
Oysa normal zamanlarda sağlıklı olmak ve sağlıklı düşünebilmek adına
tıbba ve politikaya (tıp ve siyaset
kültürüne) yeterince zaman ayırmalı,
’tanıma, bilme, karar verme’ sorumluluğunu üstlenmeliyiz.
Daha iyi bir yaşamı hak etmek istiyorsak. Gelişmiş bir toplum olmak
istiyorsak.
Buna ihtiyacımız var.
İşte o zaman Atatürk’ün şu sözünü gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz:
“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.”
Ve Türk siyasetçilerine...

Tekrar edelim:
Türk insanı iki şeyden olağanüstü medet umar: politikacılardan ve
doktorlardan. Politikayla seçimden
seçime ilgilenir, doktorlarla da hastalıktan hastalığa. Diğer zamanlarda
doktor sözcüğü keyif kaçıran bir algıla-
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EKONOMIYI
YÜKSELTMEK IÇIN DAHA
ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Değerli ZEDLİFE okuyucuları bu sayıda tekrar sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duymaktayım.
Daha önce de bahsetmiş olduğumuz
gibi ekonomiyle ilgili yorumlarımız
gerek geçen sene gerekse bu sene
düşüncelerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Bu ülke bizim ülkemiz bu
ülkede ekonomi ne kadar düşerse ülke
ve millet olarak bizim değerimiz de o
oranda düşer. Bu durum da ekonomimizi yüksek tutmak amacıyla daha
çok çalışmalıyız. Sanayimize fabrikalarımıza bu anlamda daha fazla iş düşüyor ve biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
2018 yılının ilk 5 ayını değerlendirecek
olursak devletin de teşvikleriyle ekonomideki kur farkını göz ardı edecek
olursak bir büyüme söz konusudur.
Anadolu’ya yani Konya’ya bakacak
olursak Ticaret Odası’nın da açıkladığı rakamlara göre ihracat noktasında
da bir büyüme söz konusu. Türkiye
geneline bakıldığında da bir büyüme
vardır.
Bu gelişmeleri bir sanayici gözüyle
değerlendirdiğimde yılın bu dönemine kadar ekonomi açısından sıkıntıya
girip işi bozulan ekonomik krize giren
çok şükür yok. Aksine ciddi bir şekilde
bir büyüme söz konusu denilebilir. Sanayici olarak işçi sıkıntımız var işin ehli
olmayan insanların sektöre girmesi
konusu dışında herhangi bir sıkıntıdan
söz edemeyiz.
Son zamanlardaki seçim gelişmesinden sonra, ki bu gelişmeyi beklemiyorduk seçim yılı olarak 2019 bekleniyordu. Ancak hükümet tarafından
yapılan seçimi öne çekme durumu
oldu açıkçası ben bu kararın hayırlı bir
karar olduğuna inanıyorum. Çünkü
ülke olarak ekonomimizin iyi gitmesi
ve Türkiye olarak güzel ilerlememiz
dış ülkelerin ülkemizi sıkıntıya sokma-
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ya çalışmasına sebep oluyor. Doların
bu denli yükselmesi bile buna en basit örnek verilebilir. Özellikle seçim öncesi borsanın bu denli yükselmesi bir
koalisyon bir ülke karışıklığı yapmaya
çalışmalarının bir göstergesidir.
Dış ülkelerin isteği ekonomimizi önceki yıllarda olduğu gibi dışa bağlı ve ekonomik anlamda sıkıntılı bir
hale getirmeye çalışıyorlar ve istediği
noktaya getirebilmek içinde ekonomi
anlamında ülkemize ellerinden gelenlerin fazlasını yapmaya çalışıyorlar.
Bu şekilde bizimle uğraşmalar olacak
ancak biz işlerimize devam edeceğiz
gayretlerimize devam edeceğiz inşallah. Ekonominin bu değişken yapısı
bizi tedirgin etse de işlerimizde bir gerilik ve bir tedirginlik yaratmamalı. Seçim sonucunda başa gelen kişi hayırlısıyla iyi bir yönetici olur inşallah, ben
sandıktan farklı sonuçlar çıkmadığı
takdirde yılın ikinci yarısının ekonomik
anlamda daha iyi daha karlı olacağını
düşünüyorum.
Ekonomi anlamında genel görüşlerim
bu şekildeyken biraz Konya sanayisinden bahsetmek istiyorum. Konya’mızın sanayisi çok ciddi bir şekilde
büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Ancak sanayimizde bir markalaşma problemi var. Bunu la ilgili bir
çalışmaya gerekirse bir devlet desteğine ihtiyaç var olduğunu söylemek
istiyorum. Benim araştırmalarım doğrultusunda bazı ülkelerde kişi bir işe
başlamadan önce yaklaşık beş yıllık
fizibiletisini çıkarıyor yani kadrosunu,
finansını bir yıl sonraki hareketini belirliyor, bazı birliklere iletiyor o birlikler bu işe izin verdiği durumda sürece
başlayabiliyor. Fakat biz ülke olarak
kendimize baktığımız zaman işi tam
öğrenmeden işi bilmeden ve fizibilite
yapmadan işi kurma yoluna gidiyor.
Bu kendine zarar verdiği gibi büyüyen
firmaya markalaşma konusunda kurumsallaşma konusunda finans konu-

Yunus
DEREBAĞ

sunda zarar veriyor. Benim nacizane
fikrim bununla alakalı bir hakem heyeti kurulup iş yeri kurulmadan önce
belediyeden bir ruhsat alınması yerine
buradan bir ruhsat alınması gerektiği
yönündedir. Bu şekilde bir birlik sağlanabilirse kişinin yapabileceği işi rakiplerini göz önünde bulundurarak bir
fikir alış verişi içinde olmanın daha iyi
sonuçlar yaratacağını, kurumsallaşma
noktasında markalaşma noktasında
daha iyi yol alacağını düşünüyorum.
İkinci bir nokta ise vasıflı eleman konusudur. Sanayiciler olarak işin ehli,
bilgili veya yetiştirmeye yönelik eleman bulamıyoruz. Bu konuyla alakalı
da bir düzenleme olması gerektiği kanısındayım. Bildiğimiz üzere Türk’ün
Türk’ten başka dostu yoktur. Ufak bir
zayıflığımızda dış güçler bizi ezmek
için elinden geleni yapıyor. Bu durumda patron elemanına elaman patronuna ciddi anlamda güvenip işine sahip
çıkmalı ki gelecek neslimize iyi bir ülke
bırakmamız gerektiğini düşünüyorum.
Gelecek seçiminde ülkemiz için en
hayırlısı olmasını diliyorum. Kazasız
belasız bir seçim sonrası vatanımızın
iyi yerlere gelmesini isterim. Beni okuduğunuz için hepinize çok teşekkür
ediyorum. Bir sonraki sayıda tekrar
görüşmeyi temenni ediyorum. İyilikle
sağlıkla kalın..
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EĞİTİMDE
NELER YAŞANIYOR?
İnsanlarda gördüğümüz her yanlış davranıştan sonra “eğitimimiz
bozuldu da ondan” deriz ya...
Öyle günler yaşıyoruz
Mahallede kavga mı oldu, biri diğerine saygısızlık mı etti, çocuk
anne ve babayı dinlemiyor mu,
hırsızlıklar mı çoğaldı... Eğitimimiz
bozuldu da ondan.
Bozulma okullarımızla başladı.
İdarecilerimizi seçemedik, bizdense olur mantığıyla idareciler atadık. Öğretmenlerimizi sindirdik.
Öğretmene hiçbir şeye karışma
dedik. Önce idarecilerimiz bağırdı
çağırdı öğretmene, ardından veli
geldi karıştı işine. Şimdi öğrencinin oyuncağı oldu sevgili öğretmenim.
Bimer’e yazdılar, şikayet ettiler,
soruşturma geçirdi, korktu ve
sindi. Şimdi öğrendi artık, “Hiçbir şeye karışmaz isem rahatım,
herkes istediğini yapabilir.” mantığıyla hareket edince o da rahatladı.
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Eğitimimiz bozuldu. Baba çocuğundan korkar oldu. Anne çocuğunun durumunu babayla paylaşamaz oldu. Çocuk isterse okula
gidiyor isterse okuldan kaçıyor.
Müdür, idareci çocuğa hesap soramıyor.
Öğretmeninden dayak yemeyen
var mı diye bizim yaşımızdakilere
sorun. Şimdiki çocuklara bırakın
dayağı “otur yerine” diyemez oldu
öğretmenlerimiz.
Okulumuza kayıt yaptırmaya
gelen bir velimize sordum, nedir
dedim okulumuzdan beklentiniz.
Şunlar şunlar olursa kayıt yaptırabilirim dedikleriniz nelerdir dedim. Veli; “Hocam, ben eğer kızım
yanlış yaparsa kulağından tutup
bir daha yaptığını görürsem sana
daha çok kızarım diyebilecek samimiyeti gösterebilecek idareci
ve okul istiyorum.” dedi. Evet
dedim, doğru veli bu. Bize güvenmiş, inanmış, seçimini buna göre
yapmış, biz de her yanlışı bir anne

Naci
ATALAY
ÖZDEBİR

baba kadar samimiyetle uyarabilecek eğitimcileriz, dedim.
Matematiği feni her yerde öğrenir bu çocuklarımız. Yeter ki
saygıyı sevgiyi okulda öğrensinler. Paylaşmayı, yardımlaşmayı
öğretelim onlara. Arkadaşının
sevincine, acısına ortak olsun. İnsanlar birbirine güvenmeyi okulda öğrensinler. Yalanın ne kadar
kötü olduğunu öğrensinler. Yanlış
yapsınlar, kötü not alsınlar, yeter
ki doğruyu söylesinler eksik olan
her şey tamamlanır ama kazanılan kötü alışkanlıklar ömür boyu
giderilemiyor.
Sevgiyle yapılan her iş güzeldir,
kutsaldır. Öğretmenlik gibi. Önce
okullarımızdan başlayalım yanlışları düzeltmeye.
Selam ve saygılarımla.
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KONYA’DA GÜZEL
ŞEYLER OLUYOR
“Konya’da Güzel Şeyler Olacak” diye
yazmıştık. Konya milletvekili Ömer
Ünal, arayarak yazımı hatırlattı. “Bak
Güzel Şeyler Oluyor” dedi. Kendisine
teşekkür ediyorum.
Dün güzel şeyler oldu. Konya tarihinde, dönüm noktası teşkil edecek
bir gelişmeye, anlamlı bir günde şahit olduk.
Şehir merkezinde kalmış Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait iki büyük alan Konya Büyükşehir Belediyesine geçti. Birisi Meram’daki Ağır Bakım olarak bilinen 750 bin metrekarelik yer, diğeri
ise Sille Yolunun solunda yer alan 2
milyon metrekareye yaklaşan büyük
alan.
Tarihi bir gelişme olarak değerlendirmemin üç sebebi var. Birincisi Konya
tarihinde ilk defa askeriyeye ait bu
kadar büyük bir alan Büyükşehir’e
geçti. İkincisi, Meram’daki yer yapılaşmaya açılmayacak, rekreasyon
alan olarak değerlendirilecek. Üçüncüsü bu gelişme Tahir Akyürek’in
görevi Uğur İbrahim Altay’a devrettiği haftaya denk geldi ve imza törenine ikisi birlikte katıldı.

insan odaklı bir belediyecilik örneği
sergilendi.
Uğur İbrahim Altay da Selçuklu’da
beğenilen, güzel hizmetlere imza
attı. O başarısı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ödülü ile taçlandı. 9
yıllık tecrübesini artık Büyükşehir’de
kullanacak.
Konya kendisine hizmet edeni unutmayan bir il. Nasıl ki, Nalçacı’yı rahmetle anıyorsa, nasıl ki Halil Ürün’ü
takdirle yad ediyorsa, Tahir Akyürek’i
de sonrasında güzel hizmet edecek
olan başkanları da aynı hassasiyetle
hatırlayacaktır. Akyürek’e yeni süreçte, Altay’a da yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Bugün Konya’da temayül vardı. Coşkuyu, heyecanı yerinde görme fırsatı
bulduk. Türkiye’nin 2023 vizyonunda
Reis’in yanında kale gibi durmaya
niyetli aday adaylarına da başarılar
diliyoruz.
Evet bu seçimler çok önemli. Çünkü
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
ilk defa denenecek. “Bir iş nasıl baş-

Nurettin
BAY

larsa öyle devam eder” diye halk arasında konuşulan bir deyim vardır. İyi
başlamalı ki, iyi devam etsin.
Türkiye
1960’ların,
1970’lerin,
1990’ların kör dövüşlü siyasi kavgalarına kurban edilmemeli. Doğrusunu söylemek gerekirse CHP’den 15
milletvekilinin istifa ederek bir başka
partiye geçmesi beni biraz kaygılandırdı. Bir an eskinin siyasi kavgaları
aklıma geldi. “Ne oluyor eski Türkiye’ye geri mi dönüyoruz?” diye endişelendim.
Bu tür siyasi hamleler doğru değil.
“Erdoğan’ı devirme yolunda her yol
mubah” anlayışı sakat bir anlayış.
Her siyaset adamı “ÖNCE VATAN”
diye düşünmeli. Namus, haysiyet,
onur kavramlarının yozlaştığı bir siyasi ahlak, Türkiye’yi felakete götürür.
Konya’da da, Türkiye’de de güzel
işlerin olduğu günler yaşamayı dilerken, bu seçim sürecinde de tüm
çabamızın bu yönde olacağının bilinmesini isterim.

Bunlar güzel gelişmeler. Konya bu
sayede değerlendirilebilir kıymetli
alanlara sahip oldu. Yeni başkan bu
iki alanı mutlak surette en uygun
şekilde kentin hizmetine sunacak.
Konya milletvekili Ömer Ünal’ın da
bu süreçte büyük emekleri geçti.
Ona ve emeği geçen tüm siyasilerimize teşekkür ediyorum.
Tahir Akyürek, başarılı bir çizgide
götürdüğü belediyecilik hizmetlerinde çıtayı bir hayli yükseltmişti.
Şehre çok önemli eserler kazandırdı.
Kentin, bilinen olumlu imajı devam
ettirildi. Saygı, sevgi, hizmet aşkı ve
Haziran 2018
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ŞEHRIN YENI VIZYONU
3 dönem Konya’yı yöneten ve Ak
Parti’nin şehirdeki yüzü olan Tahir
Akyürek’in vekillik için makamdan
ayrılması ile merakla beklenen “yeni
Başkan kim olacak?”sorusu hiç de
bekletilmeden belli oldu. Seçimlere
kadar artık şehrin yeni yüzü, vitrini
Sayın Uğur İbrahim Altay.
İsterseniz izninizle önce seçimlere
kadar olan durumu ele alalım.
Bir; Uğur Başkan Selçuklu’da iki dönem tarih yazdı. Kim ne derse desin
Selçukluyu Selçuklu’da değil, Konya’da değil, Türkiye’de konuşulan
ilçe yaptı.
İki, Uğur Başkan ekibi ile bir istikrar
çizdi, bu istikrar başarının görünmeyen anahtarı idi.
Üç, dört, beş …. Bu artıları artırabiliriz.
Sonuçta;Uğur Başkanın artısı o kadar çoktu ki Konya gibi Külliye Reis
bile hiç düşünmeden Uğur Başkana
onay verdi. Bence de çok doğru ve
isabetli bir karar oldu.
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Uğur Başkanın önünde şimdi kısa bir
dönem var.
Bu dönemde Uğur Başkan çok başarılı olacak.
Tarih yazacak.
Buna da yürekten inanacak.
Peki seçim sonrası ne olacak?
Yine şahsi tahminimizi siz değerli
okurlarımız ile paylaşmak gerekirse
yine söylüyorum Uğur Başkan seçimlerin ardından yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Konya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak yoluna devam edecek.
Tekrar açıkça ifade ediyorum. Bu benim tahminim.
Uğur Başkan kısa bir dönem için
atandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığını makamına geçer geçmez
haklı ya da haksız, doğru ya da değil ama şehrin demiyorum birilerinin
Tahir Başkan konusunda eleştirdiği
o çok ince kılcal damarlara öyle bir

Uğur Özteke

dokundu ki aman Allah’ım.
Aslında Uğur başkanı bilen bilir.
Farklı bir şey yapmadı. Yapmıyordu
da.
Sadece Selçuklu’da rutin olarak yaptıklarını bu kez Meram’a Karatay’a
da yayıyordu.
Bu dokunuşlar şehrin farklı kesimlerinden o kadar olumlu ve yüksek
sesler çıkardı ki.
İşte bu sese kulak vererek diyoruz ki
Uğur Başkan bu koltuktan bir daha
kolay kolay inmez.
Tabi ki Cenab-ı Allah izin verirse.
Ve bizde diyelim ki hayırlı ise Başkan
ve Konya için hayırlı olacak ise inmesinde.
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DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİYLE
BÜYÜYEN ÇOCUKLARDA GELİŞİM
Çocuklara çevre bilincini kazandırmanın en temel yolu
sevgiden geçer. Çünkü insan,
doğası gereği sevdiği şeyi korur. Bu yüzden çocuklara doğayı, bitkiler, hayvanları sevdirmek çevre eğitiminin temel
amacıdır. Çocukların sağlıklı
yetişmesinde doğayı ve hayvanı sevmelerinin büyük rolü
vardır. Onların da canlı olduğunu bilmeleri onlara zarar
vermemeleri, sevmeleri merhametli insanlar olarak büyümelerini sağlar; Onlara empati
duygusu kazandırır.
Küçük yaşlarda ‘ben’ merkezci
olan çocuk, bu sevgi sayesinde empati yeteneğini geliştirirken sorumluluk bilincini de
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kazanmış olur. Bitkileri ve hayvanları beslemek, onları sevip
korumak, onların iyiliklerini
düşünerek, çocuğa başkalarının varlığını da kendisi kadar
değerli olduğunu hatırlatır. Çocukların hayvanlarla kurdukları
bağı, arkadaşlık anlayışlarını
ve iletişim becerilerini geliştirir.
Bu ilişkiler sayesinde çocukla
hoşgörülü, paylaşımcı tavırlar
sergiler. Merhamet duyguları
gelişir.
Bizlerde eğitim kurumumuzda
gerek binamızda gerek çeşitli
alanlarda yaptığımız gezilerle
çocuklara çevre bilincini kazandırmaya çalışıyoruz. Meramın havasının en temiz olduğu
bir kentte iki bin metrekare

Elif
DOLAPOĞLU

kadar bir bahçeye oyun alanlarına ve hayvanat bahçesine
sahibiz. Bahçemizde çocuklarla
birlikte fidan dikimi, hayvanları besleme, sevme, meyveleri
beraber toplama gibi faaliyetler yaparken onlarında birer
canlı olduğu bilincini devamlı
vermeye çalışıyoruz. En önemlisi çocuklar toprağa basıyor ve
açık havanın tadını doyasıya
çıkarıyor.
Merhametli çocuklar yetiştirebilmek ümidiyle herkese saygılarımı sunuyorum.
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Sağlık

YAPAY ZEKA VE
TIBBIN GELECEĞİ

Değerli Okuyucularımız,
Zekayı insanın düşünme, akıl yürütme
ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü
olarak tanımlayabiliriz. Zeka insanoğlu
için çok önemlidir. Önce kendi zekamızı
sırası gelince de çocuklarımızın zekasını
önemser, övünürüz. Ama zeka tıpkı bir
tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır demiş Cicero. Zeka sadece insana
mı özgüdür, yapay zeka dediğimiz zeka
nedir, ne işe yarar, tıpta ve göz hastalıklarında kullanımı mümkün mü ve bu
yapay zeka nümüzdeki yıllarda neleri
değiştirecek?
Oftalmoloji tıp dalları arasında teknolojiyi en çok ve en anlamlı kullanan
branşların başında gelmektedir. Teknolojideki değişim göz hastalıklarının tanınmasında ve tedavisinde çok önemli
değişimlere yol açmıştır. Günümüzün
cihazlarıyla çok yüksek göz numaraları,
daha önce tedavi edilemez dediğimiz
sarı nokta hastalıkları tedavi edilebilir
hale geldi. Artık göz içine az görenler
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PROF DR.
ŞANSAL
GEDİK

için çipler takılabiliyor, bazı kalıtsal göz
hastalıklarında genetik tedavi yapılabiliyor. Peki yapay zeka bu gelişmeleri
nasıl etkileyecek?

dikkatli bir muayene, hem de daha hızlı
ve doğru bir sonuç elde etmiş olacak.
Tabi bu hekimlik sanatının önüne geçecek bir gelişme.

Önümüzdeki yakın on yıllar içerisinde,
bir çok farklı cihazın göz üzerinde yaptığı ölçümü tek bir cihaz yapacak, aynı
cihazla hastanın hem gözlük numarası,
hem göz tansiyonu, hem kornea kalınlığı hem de göz siniri kalınlığı ölçülebilir
hale gelecek. Bu cihazın bağlı olduğu ve
yapay zeka üzerinden çalışan yazılımlar sayesinde, tek bir cihaz üzerinden
alınan ölçümle, hastanın gözünün tüm
analizi, hastalıklara yakalanma riskleri
(örneğin göz tansiyonu) ve bu bulgularla hangi sıklıkla muayene olabilecekleri bile anlaşılabilir hale gelecek. Yapay
zeka hekimin önüne çok detaylı bir rapor gelmesini sağlayacak, hekim tek bir
cihazdan alınan ölçümle hastasının tüm
göz bilgilerine hakim olabilecek, önündeki verilerin işaret ettiği hastalıklar
üzerine konsantre olabilecek, hem daha

Ve hatta yapay zeka haddini aşacak,
hastanın göz bulguları sonucunda bir
probleminin olmadığını raporlayacak,
yılda birden fazla sigorta kapsamında
muayene olamayacağını söyleyecek.
Sigorta şirketlerinin ve sosyal sigorta
kurumlarının gözlerinin fal taşı gibi açıldığını görür gibiyim. Haliyle muayene
olacak hasta azalınca hekim sayısı da
azalacak...
Evet, biraz geleceğe yolculuk yaptık,
ama gelecek de bir gün gelecek...
Büyük zekalar birlikte düşünür. Gün
birlikte düşünme zamanıdır...
Sevgilerimle
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DIR FLOORTİME
Floortime, otizm spektrum bozukluğu,
downsendromu, dil ve konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite,
gelişimsel gerilikler, duygusal ve dürtüsel sorunları olan çocuklar ve onların
aileleri için geliştirilmiş bir programdır.
Model DIR adı verilen bir çerçeve içinde
değerlendirme ve Floortime yaklaşımı
ile uygulama sunmaktadır. DIR modeli
DIR Floortime tekniğinin yapı taşlarından biridir. DIR modeli ile çocuğu detaylı değerlendirme ve bir müdahale
programı geliştirilmesi sağlanır. Temel
hedefi ise çocuğun sosyal, duygusal ve
düşünsel becerilerinin temellerini sağlam atmaktır.
Çocuğun diğerleriyle etkileşimindeki
zorlanmaların biyolojik temelli duyusal
işlemleme sorunlarından kaynaklandığı
ve bu yüzden çocuğun kendi etrafındaki dünyasından bir anlam çıkartmasının
etkilendiği düşünülür. Bunun sonucu
olarak çocuğun ilişkileri, öğrenmesi ve
diğerleriyle etkileşimi etkilenir, böylece
çocuk kişiler arası dünyadan kendisini
geri çeker.
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DIR yaklaşımında ilk hedef çocuğun
zorlandığı duyusal alandaki çalışmalarla
ailesiyle anlamlı bir etkileşim kurmasıyla başlar. Örneğin kendi dünyasında olan ve diğerleriyle ilişki kurmayan
bir çocuğa ilk olarak ilişkideki güzelliği
daha coşkulu sunarak onu bizim dünyamıza doğru çekmek olacaktır.
DIR Floortime çocuğu izleyip onu kendi
dünyamıza çekmeyi ve bunu yaparken
çocuğun bireysel farklılıklarını, fonksiyonel duygusal gelişimini, aile kalıplarını göz önünde bulundurarak çocuğun
gelişim basamaklarını çıkmasına yardımcı olmaktır.
Floortime’ın iki temel hedefi vardır. İlk
hedefi çocuğun doğal ilgilerini takip etmek ve çocuğa yol göstermektir. Çocuğun ilgisini takip ederek onun duygusal
ve duyusal açıdan nerede olduğunu
görüp ilgilerini, isteklerini gözlemleyerek neleri eğlenceli bulduğunu onu neyin motive ettiğini keşfederiz. Buradan
yola çıkarak oynadığı oyunları genişletip bir üst basamağa geçebilmesine
yardımcı oluruz.

ADEM
ÇALI

İkinci hedefimiz ise çocuğun bizlerle
iletişime geçebileceği, paylaşılan dünyanın içine çekmektir. Birçok nedenden
dolayı çocuk kendi dünyasının içine girip bizlerle iletişimi reddediyor olabilir.
Bu noktada yine çocuğun ilgisini takip
edip hoşlandığı şeyleri anlayıp ona eşlik etmek ve ona saygı göstermek çok
önemlidir. Bu yolla çocuk kendisini bize
daha yakın hissedip iletişime geçecektir.
Çocuk bir kez bizimle birlikte olmaktan
hoşlanmaya başladığında, onun ilişki
kurma, iletişime geçme gibi yetenekleri
gerçekleştirmeye başlamasına yardımcı
olabiliriz.
Çocuğun liderliğini izleyerek oyun oynamak, birlikte keyif almak, sıcak, güven içeren bir ilişki ile karşılıklı etkileşim
kurmak; sosyal duygusal ve bilişsel gelişim için gereklidir. Aynı zamanda onun
liderliğinde başlayıp sürdürülen etkinliklerde çocuğun daha çok keyif aldığı
ve daha fazla gelişim zinciri kurduğu
gözlenmiştir.
FLOORTİME çocuğun ilgisine katılıp
onunla ortaklaşa bir dünya sağlamak
ve bu dünyada onu geliştirmektir.
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RAMAZAN SOFRALARI TORKU
ŞERBET VE LİMONATA İLE TATLANIYOR
Gıda sektörünün öncü kuruluşlarından olan Konya Şeker’in Torku
markasıyla ürettiği doğal ve sağlıklı
ürünler sofraları bereketlendirirken,
içecek gurubunda ürettiği geleneksel ürünler de Ramazan sofralarının
tadına tat katıyor. Torosların merkezine inşa edilen Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim
Tesisinde hazırlanan şerbet, elma
suyu, üzüm suyu ve limonata, iftar
sofralarının bu yıl da vazgeçilmezi
olacak. NBŞ, renklendirici ve katkı
maddesi gibi sağlığa zararlı içerikler
kullanılmadan teknolojinin sağladığı imkânlarla geleneksel yöntemler
kullanılarak üretilen Torku şerbet,
limonata ve meyve suyu çeşitlerihenüz raflarda bir yıldır yer almasına rağmen tüketicinin en çok tercih
ettiği ürünler arasında yerini aldı.

ÇİFTÇİNİN EMEĞİ ARTIK BOŞA GİTMİYOR
Çiftçinin emeğine, alın terine sahip
çıkmayı kendine şiar edinen Konya
Şeker’in Torosların merkezine inşa
ettiği Torku Meyve Suyu, Sirke ve
Pekmez Üretim Tesisinde sıkma
elma ve üzüm suyu çeşitleri ile pekmez, sirke, şerbet çeşitleri ve limonata üretiliyor.
Tesislerde sayesinde bölgedeki
üreticilerin ürettiği meyveler artık çürümeye terk edilmiyor, değer
kazanıyor. Bölge çiftçisinin ürettiği
meyveler, son teknolojiyle donatılan tesiste işleniyor ve Torku markasıyla, hiçbir katkı maddesi ilave
edilmeden %100 sıkma meyve suyu
olarak tüketiciye sunuluyor. Aynı
tesiste üretilen şerbet çeşitleri ile de
bin yıllık şerbet kültürümüz, Torku
güvencesiyle yaşatılıyor. Kırmızı ve
Yeşil olarak iki farklı çeşitte hazırlanan şerbetler ve geleneksek içeceklerimizden limonata, bu yıl da iftar
sofralarının vazgeçilmezi olacak.
TORKU, GLİKOZ ŞURUBU KULLANMIYOR
Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke ve
Pekmez Entegre Tesislerinde doğal karışımlarla üretilen limonata
ve şerbetlerde glikoz şurubu (NBŞ)
kullanılmıyor. İftar sofralarına farklı
bir lezzet katan limonata ve şerbet
gibi geleneksel tatlarımız en doğal
haliyle tüketici ile buluşuyor.
Yeşil Şerbet’te; portakal suyu, limon
suyu, tarçın, karanfil, yeşil elma ve
nane;
Kırmızı Şerbet’te; vişne suyu, kırmızı
üzüm suyu, tarçın ve karanfil,
Limonatada da ise limon suyu konsantresi kullanılıyor.
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ŞERBET KÜLTÜRÜMÜZ, TORKU
GÜVENCESİYLE YAŞATILIYOR
Tamamen doğal olması, ferahlık
vermesi ve farklı aroması ile enfes
bir tat olan şerbeti Türklerin Orta
Asya’dan getirdiği biliniyor. Kaşgarlı
Mahmud, Eflaki, Mevlana Celaleddin Rumi, Yusuf Has Hâcib, Evliya
Çelebi gibi ismi tarihimize altın harflerle yazılmış, mütefekkir, seyyah ve
düşünürlerin eserlerinde sarayların
vazgeçilmez içeceği olarak geniş yer
bulan şerbet, günümüzde de Türkiye’ye özgü bir tat olarak bütün dünyada kabul görüyor.
Çok fazla çeşidi bulunan şerbette de
her üründe olduğu gibi en önemli
husus, güvenilir ellerden sunulması.
Türkiye’nin en genç markası olmasına rağmen kısa sürede tüketicinin
beğenisini ve güvenini kazanan Torku, şerbeti de yine çiftçi kuruluşu olmasının vermiş olduğu sorumlulukla doğal olarak üretiyor. Ramazan
ayında sıklıkla tüketilen geleneksel
şerbetimiz, meyve çeşitleri, tarçın
ve karanfille zenginleştirilerek yeni
neslin de severek içeceği şekilde
modernize edilmiş bir lezzet olarak
sunuluyor. Torku Şerbetler, içeriğindeki tarçın, karanfil ve meyveler
ile hem susuzluğu giderici ve ferahlatıcı özelliği, hem de lezzeti ile her
daim sofraların baş tacı oluyor.
Sıcak günlerin en çok tercih edilen
içeceklerinden biri olan limonata da
hem ferahlatıcı hem de C vitamini
deposu olma özelliği taşıyor. Torku
kalitesiyle evdeki limonata lezzeti
cam şişelerde limonata severlerle
buluşuyor.

tansiyelini harekete geçirip bölge
meyveciliğinin gelişimine lokomotiflik yapmak, artan üretim hacmi
ile de çiftçinin gelir hanesine yeni
bir kalem ekleyerek toplam gelirini
arttırmak için Torosların merkezine
kurulan Torku Sıkma Meyve Suyu,
Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 2016
yılında faaliyete geçti. Tesis, 106 bin
metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi.
Entegre tesis yaklaşımıyla dizayn
edilen tesis, meyvecilikteki gelişime
paralel olarak üretim kapasitesini ve
nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliğini
arttıracak şekilde projelendirildi.
ÜRÜNLER, KATKISIZ VE EN KALİTELİ HALİYLE PAZARA ARZ EDİLİYOR
Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke ve
Pekmez Üretim Tesisinde, bölgedeki meyveler işlenerek, ürünler
elde ediliyor. Tesiste üretilen sıkma
meyve suyu, sirke, pekmez, limonata ve şerbetler katkısız ve en kaliteli
haliyle 1. sınıf ürün olarak pazara arz
ediliyor. Torku’nun doğal ve sağlıklı ürün yaklaşımına uygun üretim
yapacak, kalite ve hijyen standartlarından taviz vermeyecek şekilde
projelendirilen tesiste üretimine
başlanan limonata ve şerbet çeşitleri gibi sıkma elma ve üzüm suları
da sağlıklı cam şişelerde tüketicilere
sunuluyor.

KONYA ŞEKER İLE ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜ DEĞERLENDİ
Çiftçinin daha çok üretmesini ve
ürettiğinden daha çok kazanmasını hedefleyen Konya Şeker, bu
kapsamda gıda sanayine yönelik
yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İç
Anadolu Bölgesinde üretilen üzüm,
elma gibi meyveleri değerlendirmek, bölgenin meyve üretim po-
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Bir Dilim Sevgi...
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Köşe Yazısı

HEKİM VE DOĞA
SEVGİSİ

Prof. Dr.
Kamile
MARAKOĞLU

İnsan temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilir. Yüce Allah kainatı belli bir
denge ve düzen içinde yaratmıştır. Dağlarıyla, ovalarıyla, hayvanlarıyla ve bitki
örtüsüyle dünyada her şeyin mükemmel bir düzen içinde olduğu görülmektedir.
Doğa sevgisi: doğadaki tüm canlıları, bitkileri, yağmuru, karı, rüzgarı ve
tüm güzellikleri içerir. İnsan doğanın
güzelliğini takdir etmeyi öğrendiğinde, doğaya hayat verdiğinde,
doğayı dinlediğinde içine çektiğinde, tüm çevresiyle uyum içerisinde olmayı başarır. Hem insani hem
mesleki hünerlerinde başarının doruğuna ulaşır.
Peygamberimiz döneminde henüz
çevre sorunu diye bir sorun yoktu. Buna rağmen Peygamberimiz
ağaçların korumanın gerektiğini bildirmiştir. Örneğin ona ait bir hadis
şöyledir:
“Kim bir fidan diker veya ekin ekerse, onlardan kuşlar ve diğer hayvan
veya insanlar faydalandıkça Allah
onu sevaptan yararlandırır. Yaptığına karşılık olarak ona sadaka sevabı
olur.”
Peygamberimiz Medine yakınlarında, eskiden ormanlık iken sonradan
hayvan otlatılan yer haline gelen otlak bir alan için şöyle buyurmuştur:
“Kim buradan bir ağaç kesecek olursa onun karşılığında yeni bir ağaç
diksin.”
Aynı şekilde, Mekke gibi Medine ve
Taif şehri ve civarını, bugünkü söylemle sit alanları ve milli park ilan
etmiş ve bu bölgelerdeki ağaçların
kesilmesi ve hayvanlarının avlanması yasaklanarak koruma altına
alınmıştır.
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Peygamberimizin Mekke merkez
olmak üzere her yönden 32 km.lik
çevresini yasak bölge ilan ederek
ağaçlarının kesilmesini, hayvanlarının avlanmasını, otların yolunmasını, hatta ağaçların yapraklarının
çırpılmasını yasaklamış, böylece bu
bölgeyi koruma altına almıştır.

samış” diyerek kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup yukarı çıktı ve
köpeğe içirdi. Bundan dolayı Yüce
Allah o kulundan razı olup onu cennetlik kıldı.

Peygamberimiz su israfı ve suyun
kirletilmesi konusunda da insanları
uyarmış, bu konuda titizlik göstermiştir.

“-Ey Allah’ın elçisi, Hayvanlara yapılan iyilik için de sevap var mıdır?”
Peygamberimiz şöyle cevap verir:

Peygamberimiz hayvanlara iyi davranılması konusunda ise şöyle buyurmuştur:
“Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet
edin ki, göktekiler de size merhamet
etsin.”

Peygamberimizi dinleyenlerden biri
sorar:

“-Her canlı için yapılan iyiliğin mükafatı vardır.
Doğaya, Canlıya Sevgisi, Saygısı,
Merhameti Olanın İnsanlığa, İnsanlara da Sevgisi,Saygısı ve Merhameti olur….

Peygamberimiz hayvanları birbiriyle dövüştürmeyi yasaklamış, onlara işkence ve eziyet edenleri, nişan
hedefi yapanları lanetlemiştir. Zevk
için avlanmak, hayvanı öldürüp atmak da haramdır. Peygamberimiz
şöyle buyurur: “Haksız yere bir kuş
veya daha küçük bir hayvan öldüren
insana Allah onun hesabını mutlaka
soracaktır.”
Konuyla ilgili bir başka hadis de şöyledir:
“Bir adam yolda yürürken çok susadı ve bir kuyu bulup oraya inerek
su içip çıktı. Bu sırada susuzluktan
dolayı nemli toprağı yalamakta olan
bir köpek gördü. “Bu köpek de su-
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Köşe Yazısı

ÇOK SEV VE KORU

Yıl 2018. Doğanın ve hayvanların
kıymetini neredeyse unutmak üzereyiz. Bu beton yığını şehirlerde
yaşarken onların bizim yaşamımıza
sağladığı desteği her geçen gün göz
ardı etmeye devam ediyoruz.
Yıllar sonra dönüp arkamıza
baktığımızda, içimizde biriken
koskocaman bir pişmanlık olacak.

“Keşke o gün o köpeğe
vurup kaçmasaydım!”,
“keşke o gün arabadan
dışarı pet şişesi atmasaydım!”, “Keşke o gün
o ağacı kesmeseydim!”
keşke o gün o kekliği
vurmasaydım! , “keşke
o gün o yazıyı sonuna

çalılıkların artışıyla yemiş ve böcekler oluştu. Yemişlerin varlığını hisseden birçok hayvan parka geri döndü. Kurtlar aynı zamanda çakalları
da öldürdü. Çakalların yokluğunda
fare ve tavşan nüfusu oluştu. Nehirlerin akışı değişti, erozyon azaldı,
oksijen çoğaldı. Ve 14 Kurt’un varlığı
157.000 insanın yaşam yerini yeniden oluşturdu.
Şunu unutmamalıyız ki doğa biz insanlara sunulan en büyük nimettir
ve hayvanlarda o nimetin belli bir
parçasını oluşturan sistemdir. Biz
bize hayat veren bu oluşuma türlü
zararlar verirken aslında kendimize
zarar verdiğimizi görememekteyiz.
Doğanın dengesiyle oynarken şu
anımızı ve dahi geleceğimizi gözden
çıkartıyoruz. Bunu fark etmekte geç

Hümeyra
TOTAN

kalmamalıyız. Varlığımızı sürdürebilmek için yaşamayı ve onları yaşatmayı kabul edersek, el birliğiyle
güzel bir dünyayı bizden sonra gelecek nesillere bırakabiliriz. Yapmamız
gerekenler aslında çok basit:

Öldürme!
Kesme!
Koru!
Sev!
Çok Sev!

kadar okusaydım”…
Araştırmalara göre 1995’ten önce
tüm kurt nesli Yellowstone bölgesinde avcılık yüzünden yok oldu.
Doğa hayata küstü. Ormanlar kurudu. Ve hükümet o gün bir karar
aldı. 14 kurt yeniden Yellowstone
Milli Parkı’na salındı. Bir süre sonra
kurtların gelişiyle ormandaki tüm
yeşilliği yiyip bitiren geyikler, parkın başka bölgesine kaçtı. Geyiklerin yokluğunu fırsat bilen kavak
ve söğüt ağaçları büyüdü. Ağaç ve
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İŞTE KUDÜS’ÜN
TARİHİ…
KUDÜS NEREDE?
ÖNEMİ NEDİR?
ABD’nin Kudüs kararı ile ilgili tartışmalar
sürüyor. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasından da büyük tepkiler var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs’ün
statüsü konusunda atılacak yanlış bir
adım İslam aleminde infiale yol açacaktır” dedi. Peki tartışmalara konu olan
şehir Kudüs neden bu kadar önemli?
“Kudüs’ün ‘başkent’ olarak tanınması
ne anlama geliyor? Kudüs tam olarak
nerede ve üç büyük din için neden bu
kadar önemli?
Merak edilen Kudüs nerede, önemi ne,
tarihteki yeri ne gibi soruların yanıtlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. ABD
Başkanı Donald Trump İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs’ü
İsrail’in resmi başkenti olarak tanıdı
ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin
Kudüs’e taşınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kudüs’ün
‘başkent’ olarak tanınması hâlinde İsrail
ile diplomatik bağları koparabiliriz” ifadesini kullandı. Peki Kudüs nerede? İşte
tarihi…
KUDÜS NEREDEDİR?
Kudüs konumu itibariyle İsrail ve Filistin’in orta noktasında yer almaktadır.
Bu nedenle her iki ülke için de büyük
öneme sahip olmaktadır. Kudüs’ün diğer ismi, İsrailliler tarafından Jarusalem
olarak bilinmektedir.
KUDÜS’Ü EŞSİZ YAPAN TARİHİ
Kudüs’ün tarihi, milattan önce 2000’lere
kadar uzanmaktadır. Tarihi boyunca iki
kez yok olma kaderini tadan şehir, 23
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işgale, 52 saldırıya tanıklık etmiştir. Hz.
Muhammed S.A.V’in İslamiyet’in yayılmasında önemli bir nokta olan Kudüs’ten Miraç’a yükseldiği ve Mescid-i
Aksa’nın burada inşa edildiği bilinmektedir. İslam için önemli olduğu kadar Yahudi ve Hristiyan dinleri için kabul gören
bazı yapı taşları burada bulunmaktadır.
İsa’nın burada çarmıha gerildiği rivayeti
ve bu nedenle buranın hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için, Milattan önce 10. Yüzyılda Kral Davud’un
ele geçirmesi ise Kudüs’ü Yahudiler için
anlamlı kılmıştır.
Ortadoğu’da, Akdeniz ve Ölü Deniz’in
kuzey sınırı arasında yer alan Kudüs,
dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu kenti eşsiz yapan
özelliklerden en önemlisi üç semavi din
olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için
kutsal olması. 5 bin yıllık yerleşik hayata sahip kent ve çevresi 1517’de Osmanlı
Türkleri tarafından fethedildi. Şehir, Kanuni Sultan Süleyman döneminde zenginlik içinde yaşarken, bu dönem hafızalara barışın hüküm sürdüğü ve yenilikçi
bir dönem olarak kazındı. Yine Kanuni
Sultan Süleyman döneminde şehri çevreleyen ve bugün Kudüs’ün simgeleri
arasında yer alan duvarlar yeniden inşa
edildi.
Osmanlı yönetimi boyunca Kudüs bir vilayet olmasının yanı sıra önemli bir din
merkezi olarak da tanındı. Kent, reformlar sayesinde modern posta sistemi,
posta araçları ve taşıma hizmetleriyle

tanıştı. Bu adımlar da kentin modernleşmesinin önemli bir kanıtı olarak kabul
edilir.
ARAP İSRAİL SAVAŞI
1917 yılında Osmanlı’nın elinden İngilizlere geçen Kudüs, BM’nin planlarına
göre 1947 yılında bölünecekti. Ancak
1948’de patlak veren Arap-İsrail savaşı
bu planı alt üst etti. İsrail, savaş sırasında
Kudüs’ü ele geçirdi. 1967 yılında ise Altı
Gün savaşıyla Doğu Kudüs’ü tamamen
işgal etti.Ancak uluslararası toplum BM
gibi düşünüyordu. 1947 yılında hayata
geçmesi gereken plan sekteye uğrasa
da dünya devletleri son işgali reddederek, Doğu Kudüs’ü İsrail işgali atlındaki
Filistin sınırı olarak tanımladı. Bu yüzden
İsrail, Kudüs’ü başkent ilan etmiş olsa da
uluslararası toplumda bu durum karşılık
bulmadı. İşte bu yüzden, Kudüs’te hiçbir
elçilik binası bulunmuyor. Bunun yerine
diplomatik temsilcikler İsrail’in önemli
ticaret kenti Tel Aviv’de yer alıyor.
ABD Kongresi 1995 yılında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan bir yasa kabul etmiş ancak o tarihten bu yana gelen başkanların tamamı, dış politikadaki
yetkilerini kullanarak elçiliği Tel Aviv’de
tutmuş ve kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti.
Kudüs; üç dinin başkenti olması ve tarihi
nedeniyle İsrail-Filistin sorunun merkezinde yer alırken, Filistin de bu kentin
kendi başkenti olduğunu iddia ediyor.
İsrail, uluslararaası tepkilere rağmen hükümet binalarının hepsini Kudüs’e taşımıştı. Batı Şeria’daki yerleşimlerde 400

Turgut KORKMAZ
bin, Doğu Kudüs’te ise 200 bin
İsrailli yerleşimci yaşıyor. Buna
karşın, Batı Şeria
ve Doğu Kudüs’te
yaşayan Filistinlilerin sayısı ise 2.9
milyon. Uluslarası hukuka göre
bu yerleşimlerin
tümü yasadışı…
KUDÜS’TE HANGİ KUTSAL
YAPILAR VAR?
Arapça El Kuds,
İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs,
dünyanın en eski
kentlerinden birisi. Tarih boyunca, birçok kutsal
yapıya ev sahipliği yapmasından
dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve
defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu, 1517’de işgal ettiği
Kudüs’ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu.
Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin
önemli bir kısmı Doğu Kudüs’te yer alıyor. Kudüs’ün içinde binlerce yıllık tarihi
barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar
Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni
mahalleleri olarak sıralanıyor.
Filistin protestoları: Kudüs neden önemli ve tartışmalı bir şehir?
ABD, İsrail’deki büyükelçiliğini Tel
Aviv’den Kudüs’e resmen taşıdı. Filistinliler ise bu karar nedeniyle büyük
protesto gösterileri düzenledi. İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda 60’a yakın
Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye’de de
Kudüs’e destek gösterileri düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
bu kararın “çok talihsiz olduğunu” ve
ABD’nin sorunun parçası olarak, Orta
Doğu’da arabuluculuk rolünü yitirdiğini
söyledi. Kudüs’ün dinler ve siyaset tarihi açısından önemini dört başlık altında
inceledik:
Doğu Kudüs 50 yıldır işgal altında
Dünyanın en kadim kentlerinden Kudüs, bugün Orta Doğu’daki sorunların
merkezinde yer alıyor.İsrail, kentin do-
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ğusunu 1967’de işgal etti ve 1980 yılında tamamını başkenti ilan etti. Ancak
bugüne kadar Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı.
Bu anlamda, Trump’ın kararı da bir ilk
olma özelliği taşıyor. Filistinliler de Doğu
Kudüs’ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Oslo
anlaşmalarında Kudüs’ün statüsü barış
görüşmelerinin ileri aşamalarına bırakılmıştı. Üç semavi dinin de Kudüs’te
kutsal mekânlarının bulunması, kentin
tarih boyunca uluslararası öneme sahip
olmasına yol açtı.
Eski Kent’in etrafı ise kalın, taş duvarlarla çevrili.
Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve
Kubbet’üs Sahra’nın bulunduğu Harem-üş-Şerif, Doğu Kudüs’te yer alıyor.
Muhammed Peygamber’in buradan
göğe yükseldiğine inanılıyor. Yahudiler
için Mescid-i Aksa’nın hemen altında yer
alan ve Süleyman döneminde yapılan
tapınağa ait olduğuna inanılan Ağlama
Duvarı yer alıyor. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanı.
Hristiyanlar için ise Kudüs’te bulunan
Kutsal Kabir Kilisesi’nde İsa Peygamber’in çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülüyor. Bu kilise, aralarında Rum Ortodoks Patrikhanesi,
Roma Katolik Kilisesi ve Ermeni Patrikliği’nin de olduğu farklı mezheplerin temsilcileri tarafından yönetiliyor.
Kudüs’ün durumu neden tartışmalı?
Kudüs’ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından
birini oluşturuyor. İsrail, 1967 yılındaki
Altı Gün Savaşı’nda o zamana kadar Ürdün’ün kontrolü altında bulunan Doğu
Kudüs’ü işgal etti. O tarihten bu yana
da İsrail işgali altında bulunuyor. İsrail,
1980 yılında kabul ettiği kanunla Kudüs’ü “bölünmez başkenti” ilan etti. Ayrıca aynı kanunla kentte yaşayan Araplara vatandaşlık verildi.

lerinin ileri aşamalarında ele alınması
öngörülüyor. İsrail devletine ait meclis,
cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar gibi resmi kurumlar Kudüs’te
yer alıyor.
Ancak İsrail’in Kudüs üzerindeki başkent
ilanı uluslararası alanda tanınmıyor. İsrail büyükelçiliğini Kudüs’te tutan hiçbir
ülke bulunmuyor. Trump’ın açıklaması
bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor.
Türkiye’nin de İsrail Büyükelçiliği Tel
Aviv’de bulunuyor. Ancak Türkiye, Kudüs’te diplomatik temsilcilik bulunduran
az sayıda ülkeden birisi. Türkiye’nin Filistin yönetimi ile ilişkilerini sürdürmek
amacıyla Kudüs’te başkonsolosluğu
bulunuyor. Kudüs Başkonsolosluğu’nda Türkiye büyükelçi düzeyinde temsil
ediliyor.
İsrail işgali demografiyi değiştirdi mi?
İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal etmesinden bu yana kentteki Yahudi nüfus da
önemli bir artış kaydetti. 1967 yılından
bu yana İsrail burada en az 10 yerleşim
birimi kurdu. Buraya yaklaşık 200 bin civarı Yahudi yerleştirildi. Uluslararası hukuk tarafından Kudüs’teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor. Ancak
İsrail, buna itiraz ediyor.Kudüs’te yaklaşık 850 bin kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde
37’sini Araplar, yüzde 61’ini de Yahudiler
oluşturuyor.

Araplar da Doğu
Kudüs’ü
ileride
kurulması muhtemel Filistin devletinin başkenti
olarak kabul ediyor. 1993 yılında
imzalanan Oslo
Barış Anlaşmaları’nda Kudüs’ün
nihai statüsünün
barış görüşme-
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TABİAT ANA
Rahmetli babaannem her sabah
ezan ile birlikte önce çok sevdiği
Rabbi ile konuşur sonra Tabiat ana
ile buluşurdu. Ne zaman koyunlara
ihtiyaçlarını verir ne zaman sebzelere sular bilemezdik. Bildiğimiz, yağmurla, tezek kokusu ile harmanlanmış genzimizi yakan oksijen kokusu
ile uyanırdık. Bir bizi bir de ellerine
çok benzeyen toprağı çok severdi.
Ne zaman pencere pervazlarının yanında bizleri türüm türüm kokusu
ile selamlayan begonyaları, hatmi
çiçeklerini sulasa, çocukları ile konuşur gibi onlarla muhabbet eder
“Toprakta nice güller açıyor da; şaşacak bir şey yok; toprakta nice güller uyuyor çocuklar” diyerek, yıllar
önce ölen sevdiklerini hatırlar, tabiatla dertleşirdi.
Çocukluk yıllarında köyün tozunu
yutmuş biri olarak toza ilham veren
toprağı, tozlaşma ile doğanın dekorunu kuran nebatı çok sevdik.
Konya’ya yerleştiğimizde ise, müstakil evlerin olduğu Aydınlık Evler
Mahallesinde bahçeli bir evimesken
edindik
Yine yıldızlarla gökkuşağı ile bir bütün oluşturan, kümeslerin bahçelerin bir köşesine kurulduğu, bahçe
duvarlarının sarmaşıkla, kamelyaların üzüm salkımları ile buluştuğu,
bahçesinde ise, her türlü meyve ve
sebzenin yetiştiği bir çevre edinmiştik kendimize
Bu şehrin toprak yollarında; sokak
köpekleri ile, kazlarla, hindilerle, tavuklarla çok yürüdük.
Yağmur sonrası toprağına çok çivi
sapladık. Sille kanalında yüzmeyi
öğrendik.
Arnavut kaldırımlarında, başımız
önde geçerken yârin yanından;
uzaktan sevmeyi delikanlılık belledik.
Hiçbir parfümün kokmadığı kadar
güzel kokuyordu, Takkeli dağdan
savrularak gelen çiçek kokuları,
Haziran 2018

Ayak uçlarımıza kadar geliyordu,
derelerden kendine yol bulan yağmur suları,
O, adını dahi bilmediğimiz güzel kızın, bizi sevip sevmediğine dahi papatyalar karar veriyordu.
Öğretmenlerine, ellerinde güller ile
okula koşuyordu çocuklar, anneler
gününde Tabiat anne hiçbir ücret almadan en güzel çiçeklerini veriyordu annesine sevgisini ifade etmek
isteyen çocuklara…
İğde kokusu akşamları bir başka kokar, rüyalarımıza ilham verirdi
Sonra kurşun sesi bozdu sessizliği,
sokak köpekleri öldürüldü gözümüzün önünde
Ana yollar asfaltlandıkça seviniyorduk. Artık gazoz kapaklarımızı asfalt
ile dolduruyor. Asfalt yolda daha
güzel bilye oynuyorduk. Şehir biz ile
birlikte büyüyor, büyüdükçe gelişiyordu.
Lakin sanki bir şeyler farkında olmadan eksiliyordu. Yıldızları, gökkuşağını, sokak hayvanlarını, göremez
olmuştuk.
Mevsimlerin geldiğini bile eskisi kadar anlamaz olmuştuk. Mevsimleri
tam haliyle gösteren sahne sadece,
sınıf panolarını süsleyen mevsim şeridinde kalmıştı.
Sanki şehir geliştikçe, gerginleşmişti. Doğa hızla zamana yenilmiş. Kuş
sesleri ile değil korna sesleri ile uyanır olmuştuk.
Sesimiz, artık yankı yapacak bir zemin, yağmur kokusunu verecek bir
toprak bulamanın çaresizliğinde sus
pus olmuştu.
Şimdi ne zaman, vakit bulsam kendimi şehrin dışına atıyorum. Yakın
çevremizde Meram, Sille, Erenköy,
Hatıp… gibi yerler hala otantik yapılarını koruyorlar. Yakın ilçelerimiz
Beyşehir başta olmak üzere, tüm
güzelliği ile bizleri karşılıyor.

Ersal
ÖZKAN

İnsanların doğaya ilgisi karşısında
kayıtsız kalmayan Konya Belediyelerinin şehrin birçok noktasını parkalarla endemik çiçeklerle buluşturması ise en büyük tesellimiz.
İnsanların Nene Hatun Parkı başta
olmak üzere, sokak hayvanların sahip çıkması ise ayrı bir mutluluk….
Tabi ki artan nüfus ve teknoloji ile
birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizler gibi bir canlı olan, şehirde
büyüyecek ve yaşlanacak buna bir
itirazımız yok.
İtirazımız, eski hataları yapmadan
bir şehri dekore ederken, imarı çevreye olan iman ile yapmak.
Sille; Meram gibi tarihi şehirleri
otantik yapısını bozmadan Turizm
ile buluşturmak. Hızla gelişen inşaat
sektöründe oda güzelliği kadar bahçe güzelliğini de önem vermek, Yolları ağaçlandırdığımız kadar, Evlerimiz, işyerlerimiz başta olmak üzere,
dağları tepeleri de ağaçlandırmak….
Önemli bir eksiklik ise park, bahçe derken, habitat alanı niye oluşturmuyoruz? Düşünsenize, Kent
ormanlarında sincapları geyikleri,
arıları, koyunları…Havuzlarında ördekleri, kazları, ağaçlarında leylekleri….
Sizce de şehir bir başka güzel olmaz
mı?
Doğaya her türlü yatırımı yapan,
belediyelerimize bunu duyuralım.
Ve doğaya olan duyarlılığımız koruyalım yeter. Sonra bir bakmışsınız
mevsimler, mevsim şeridinin içinden
çıkıp gelmiş…
Tabiatta bir anaysa, nasıl “Cennet
anaların ayakların altında” ise, tabiatında parmak uçlarındadır Cennet.
Onun içindir ki bahar kokusu Cennet
Kokusuna benzer.
Kim bilir cennet kokusu bir gün gelir
alnımızdan öper. Biz doğaya sahip
çıkalım yeter.
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İBADETTİR
DOĞAYI SEVMEK
Doğa evet hepimizi evlatlarını bir bir
bağrına basan ana gibi basar bağrına; üstünde yaşayan canlı, cansız
hiç bir varlığı bir evladı diğerinden
ayırmadan hem de her birine ayrı
bir güzellik katarak, öylesine muhteşem ve öylesine görkemli heybeti
ile barındırır ki...
Mücadelesini verdiğimiz yaşam içinde büyük balığın küçük balığı yakaladığı bir sahnenin hali ile oyuncuları
farklı, rolleri birbirine benzer bir piyesi gibi sergiler sahnesini aslında.
Başrolünde bazen insan, bazen hayvan bazen de bize hükmeden doğanın ta kendisi yok mudur, hava,
güneş, dağ, taş, deniz, toprak cana
can veren, cana can katan varlıklar
huzurun en uç noktasıdır.
Doğayı öyle benzersiz yaratmış ki
yüce yaradan; büyüklüğü, yıkılmazlığı, erişilmezliği, gücü simgeleyen
dağların heybeti, yaşam kaynağımız aydınlığımız güneşi, bizim hayat
enerjimiz geçim kaynağımız aynı
zamanda geri dönüşümümüz olan
toprak, pek çok canlının yaşadığı
hayat bulduğu ayrı bir merkez olan
insanın geçim kaynağı, doğası ve
görüntüsü ile şiirlere konu olan deniz daha sayamadığım pek çok güzellik. Ve aslında bir bölüşüm güzel
bir paylaşım doğa ve insan arasındaki bu alışveriş...
Bazen doğamız onu kötü insanların
elinde yabancılaştırıyor. Onlar tarafından bozuluyor ne yazık ki. İnsan
kendi bindiği dalı keser mi? diye
hep zor bir soruyu akıllara kazıyor.
İşte insanoğlu kesiyor hem de hiç
acımadan kesiyor ölümlerine sebep
oluyor . Bir şeyler yapılırken birçok
şey hep bozuluyor. Böyle mi olması
gerek? Elbette ki hayır...
Gitgide artan nüfus artışı sebebi ile
doğamıza yapılan en büyük kötüHaziran 2018

Onur
KÖKSAL

lük biz insanoğlunun bitmek bilmez
keyfiliğinden geliyor. Yeni yerleşim
yerleri kurmak, çığ gibi büyüyen
ulaşım sorununa çözüm bulmak adına dağların yıkılmasına yakılmasına,
derin kazılan yol çalışmaları nedeniyle katledilen pek çok canlının
ölümüne sebep oluyor.
Ne yazık ki biz insanoğlunun faydasına olan her şey yine insanlar tarafından tüketilmeye yok edilmeye
çalışılıyor. Hele denizlerimiz kenarlarında kurulan yerleşim merkezleri,
sanayi tesisleri arttıkça kirlilik derecesi de bir o kadar artıyor. İçinde yaşayan bir çok hayvanın nesli tükendi ya da tükenme noktasına geldi.
Gemilerin verdiği zararlar saymakla
bitmiyor. Balıklarımız ve pek çok su
ürünümüz ölüyor. Bitkileri, hayvanları öldürdükçe dirilecek muamelesi
yapıyoruz.
Ve unutmamamız gereken en büyük
nokta insanı insan yapan değerlerimiz, örnek insan özelliklerinden olan
doğruluğumuz,
dürüstlüğümüz,
merhametimiz, mertliğimiz atalarımızdan mirastır. Davranışlarımızı,
başka hiç bir canlıda olmayan aklımızı bilincimizi iyi ve güzele kullanmak varken doğaya, içinde saklanan
diğer hayatlara hayvanlara kötülük
yapanları uyarmak hepimizin bir
borcudur aslında...
Sesimizi duyurmalıyız ki, doğa bizi
kucaklasın biz nasıl canımız yandığında ağlıyor isek doğa ve hayvanlarda sessiz çığlıkları ile feryat ediyorlar... Bir cana sevgi ile bakan bir
göz iseniz yaradana açılan en büyük
elin habercisi olarak duası ulaşmış
bir varlığın mutluluğusunuzdur. Bir
sevgili edası ile doğanın ve hayvanların kalbine dokunmanız temennisi
ile. Haydi birlikte bir hayvana su verin bir tohuma can.
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Karatay Belediyesi

ALZHEİMER HASTALARININ
EL İŞLERİNE YOĞUN İLGİ
KARATAY BELEDİYESİ TARAFINDAN
YAPIMI TAMAMLANAN ALZHEIMER
GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZİ’NDE REHABİLİTASYON GÖREN ALZHEİMER
HASTALARI TARAFINDAN YAPILAN
EL İŞLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.
Yapımı Karatay Belediyesi tarafından
tamamlanan ve Türkiye’de bir ilk olan
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinde
rehabilite gören Alzheimer hastaları
tarafından yapılan el işleri 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Kule Site AVM giriş katında sergilendi. Kule Site’de gerçekleştirilen sergiye Karatay Kaymakamı
Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay
ilçe mülki amirleri; Konya Tabip Odası
Başkanı Seyit Karaca, ATİKER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker, Türkiye Alzheimer Derneği Konya
Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney,
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Konya
Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ablası Ayşe Çalık, Alzheimer
hastaları ve hasta yakınları katıldı.
Sergi, Alzheimer hastalarına moral
oldu
Alzheimer hastalarının rehabilite tedavileri sırasında hastalar tarafından
kağıt, karton, plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemeler ile yapılmış
el işlerinin sergilendiği “Unutanları
Unutmayalım” sergisi alzheimer hastalarının yaşama nasıl sıkı sıkıya tutunduklarını ve becerilerini göstermek
için büyük fırsat oldu. Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Figen Güney, alzheimer hastalarının el emeklerinin sergilenmesinin hem hastalar hem de hasta yakınları için moral verici olduğunu dile
getirdi.
Güney’den Başkan Hançerli’ye teşekkür
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Prof. Dr. Figen Güney, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde hastaların uzmanlar tarafından rehabilite edilerek;
boyama, hamur işi, el işi gibi sosyal
aktivite çalışmaları ile kaliteli vakit
geçirmelerinin sağlandığını belirterek;
yapılan tedavilerde ortaya çıkan çalışmaların sergilenmesinin çok güzel bir
organizasyon olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Güney, desteklerinden dolayı başta Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Alzheimer hastalığında farkındalık
oluşturuluyor
Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, alzheimer hastalığının bilinirliğinin arttırılması ve farkındalık
oluşturulması için “Unutanları Unutmayalım” sergisinin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Hançerli, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde
düzenlenen eğitici programlar, seminerler ve toplantılar ile hasta yakınlarının alzheimer hastalığı hakkında
bilgilendirildiğini vurguladı. Başkan
Hançerli, Gündüz Yaşam Merkezi’nde
alzheimer hastalarının, gündüz bakımlarının yapılarak hasta yakınlarına
da destek olunduğunu belirtti.
Başkan Hançerli’den sergide emeği
geçenlere teşekkür
Başkan Mehmet Hançerli, Alzheimer
Gündüz Yaşam Merkezi’ne Karatay
Belediyesi tarafından tahsis edilen
servis aracı ile hastaların evlerinden
alındığını, uzmanların nezaretinde
güvenli bir şekilde Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi’ne götürüldüğünü, rehabilite sonrası tekrar evlerine bırakıldıklarını söyleyerek, bu sayede hasta
yakınlarının gönül rahatlığı ile günlük
yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.
Başkan Mehmet Hançerli, sergi de
emeği geçen alzheimer hastalarına
katkılarından dolayı teşekkür etti.
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Özel Büyükşehir Hastanesi

RAMAZAN AYINDA
BESLENME
Yaz Ramazanlarında, iftar ve sahur arası
oldukça uzun, bu durum oruç tutanları oldukça zorlamakta. Normalde genel olarak
3-5 öğün arasında beslenirken bu rakamın bir anda 2 öğüne düşmesi ve arasının
17 saat gibi bir süreye çıkması oruç tutmayı biraz daha zor hale getirmekte. Ancak
Ramazan ayında oruç tutmak bir ibadet
olması ile birlikte vücudun detoksu da denilebilir. Bu dönemde beslenmemize dikkat etmek hem detoksu hem de ibadetimizi başarılı bir şekilde yerine getirmemizi
sağlayacak. Bunun için temelde dikkat
etmemiz gereken nokta sahura kesinlikle
kalkmak. Kahvaltının önemi, sağlıklı beslenme ve yaşamada ne kadar yeri büyük
ise bu mübarek ayda da sahurun yeri o
derece önemli.
Ramazan ayı dışında bütün bir aileyi gece
yarısı toplayıp kahvaltı yapmak mümkün
mü?
Kesinlikle değil. Bunun tadını doya doya
yaşayın…
Öğünlerin arası açıldıkça metabolizma
normale göre biraz daha yavaş çalışmakta. Kan şekeri düşmekte ve vücut susuz
kalmakta. Ve kilo alımı da bu oranda artabilmektedir.
Ramazan da direncimizi korumak, daha
dinç, sağlıklı, susuzluğu ve açlığı azaltarak
17 saati verimli geçirebilmek adına dikkat
etmemiz gereken bazı noktalar var.
Sahurda yediklerimizin çok yağlı, tuzlu ve
şekerli olmamasına özen göstermeliyiz.
Bunun için kızartma, hamur işleri, yağlı
yiyecekler, pilav, erişte, şerbetli tatlıların
yerine sahuru kahvaltılıklar ile yapmak,
vücudun alışkın olmadığı bir saatte hafif
besinler tüketmesini sağlar ve bu da metabolizmayı daha çok rahatlatır. Sağlıklı bir
sahur için en ideal kahvaltı menüsünde az
yağlı, az tuzlu peynir, az tuzlu zeytin veya
daha çok ceviz, tam tahıllı ekmek, yarım
yağlı süt, meyve tercih edilebilir. Sahurda
yenilen ceviz gün içerisinde zindelik verir
zihin bulanıklığını önler. İçilen süt hem sıvı
alımını arttırır hem de tok tutar.
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Diyetisyen
Betül Güney

Yumurtayı çeşitli şekilde tüketebiliriz. Az
yağlı peynirle yapılmış omlet veya bol domates ve biberli bir menemen olarak tüketmek de sahurunuzda değişiklik olabilir.
Meyve ise sahurun posa içeriğini arttırmış
olur. Böylelikle ramazan da sıklıkla karşılaşılan kabızlık sorununu ortadan kaldırabiliriz. Sindirim bozukluğunun önüne
geçmek adına tam tahıllı ekmek, meyve,
kuru meyve, salata, zeytin, ceviz ve bol su
tüketmek faydalı olacaktır.
Suyu arka arkaya değil, iftar ve sahura
kadar olan süreye yayarak tüketmeliyiz ki
vücudumuz içilen sudan faydalanabilsin.
Çay, kahve, asitli ve şeker içeriği yüksek
gibi di-üretik etkiye sahip içecekler yerine ayran, süt, kefir gibi protein içeren, bizi
tok tutacak ve sıvı ihtiyacımızı karşılayacak içeceklere yer vermeliyiz.
İftar da orucumuzu hurma gibi kuru meyve ile açarak kan şekerimizi hızlıca yerine
getirdikten sonra uzun süre boş kalan
midenin rahatlaması için sıcak bir çorba
ile devam etmekte fayda var. Uzun süre
açlığın ve iftarda kurulan yemek şöleninin
sonrasında mide rahatsızlıkları, rehavet
ve kilo problemlerinin önüne geçmek için
iftarı ikiye bölmekte yarar var. Çorbadan
sonra 15 dakika ara vererek beyne tokluk
sinyalini göndermiş oluruz.
Böylelikle ana yemeğe geçtiğimiz zaman
çok fazla yemeyi engelleriz ve hafif bir
şekilde iftarımızı tamamlamış oluruz. İftardan sonra hemen tatlı yenmemeli. İftardan 1 -2 saat sonrasında Şerbetli tatlılar yerine haftada 2-3 kez sütlü tatlı veya
dondurma tercih edebiliriz. Gece ara öğününde çoğunlukla meyve tercih etmek
hem lif alımımızı artırır hem de vitamin
ihtiyacımızı karşılayarak beslenmemizi
doğru yönetebiliriz. Meyve yanında
yoğurt ve süt tüketimi kan şekerimizi
sabit tutmamızı sağlar. Böylelikle ihtiyacımız olan Ca mineralinden de mahrum
kalmayız. Meyve ve süt yerine arada sütlü tatlı veya dondurma tercih edilebilir.
Ramazanla bütünleşen tatlımız güllaçtan
mahrum kalmamak adına düşük kalorili
sizler için oluşturduğum güllaç tarifiyan
tarafta yer almakta;

DİYET GÜLLAÇ
MALZEMELER:
5 bardak light süt
4 yaprak güllaç
1 tatlı kaşığı gül suyu veya 1\2 paket vanilya 3\4 su bardağı ceviz 6 yksplendacanderel tatlandırıcı ( bitkisel olduğu için
tercihim)
1 dilim güllaç= 1 çay bardağı süt + 1\2 dilim
ekmek yerine geçer.
YAPILIŞI:
Bir tencereye süt konulur. Kaynadıktan
sonra gül suyu veya vanilya, tatlandırıcı
eklenir.
Orta boy tepsiye güllaçlar sütle ıslatılarak 2 güllaç yerleştirilir. İri kıyılmış cevizler ara kata eşit olarak serpilir ve diğer 2
güllaç yaprağı da aynı şekilde dizilir. Son
olarak kalan sütgüllacın üzerine dökülür
ve 2 saat buzdolabında dinlendirilir. 8 eşit
parçaya bölünür. Her bir dilim güllaç kalori bakımından 1 dilim ekmek ve 2 cevize
denktir. Ancak diyabet hastaları eğer oruç
tutuyorlarsa tatlandırıcılı tatlı tüketmemelerini tavsiye ederim.
Tatlandırıcıları eczane ve büyük marketlerde bulabilirsiniz. Birçok çeşidi mevcut.
Tablet formda tatlandırıcı kullanacak
olursanız 6 yemek kaşığı splendacanderel
yerine 20 tabletaspartam tatlandırıcı veya
4 yemek kaşığı fiber sweet tatlandırıcı
kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun…
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Köşe Yazarı

HAYVANLARIN HAYATLARINA
UMUT VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Esra
ORUÇ

Veteriner Hekimliğin kutsallığını ve
bizlere verdiği huzuru, bir canlının hayatını kurtarmanın sevincini kelimelerle
anlatmak biraz zor olabilir. Bizler mesleğimizi yaparken özverili, bilgili ve en
küçük detaylara bile dikkat etmeliyiz.
Çünkü karşımızda bizlerle konuşabilen
‘’Doktor hanım karnımda bir ağrı var’’
diyebilen canlılarla uğraşmıyoruz. Onların dertlerini sorunları çözmek için
ciddi ve zorlu bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bizler aslında dünyanın en masum ve en saf varlıklarıyla uğraşıyoruz.
Onlara sevgimizi, sağlıklarını ve mutluluklarını armağan etmeye çalışıyoruz.
Mesleğimizi yaparken kazandığımız
parayla değil, hayata döndürdüğümüz
her bir canla dünyaya umut olmaya çalışıyoruz.
Belki de hiç hayvanınız olmadı yada
hiçbir hayvanla ilgilenmediniz. Ama hayatınız da bir kere de olsa bir canlının
elinden tutmuş olmanın mutluluğunu
dünyada ki hiçbir zenginlik size veremez. Bizler doğanın ve insanlığın aslında işlemesinin temel sebeplerinden biri
olan hayvanların dünyaya kazandırılması için çalışıyoruz. Bizler gittikçe kötüleşen dünyada bir umutta olsa küçük
canlılarla büyük mutluluklar yaratmaya
çalışıyoruz. Bizler ekonomi ve tarımda
bir ülkenin temel gelir kaynaklarını iyileştirmeye çalışıyoruz.
İnsanlar gözünde küçük işler yaptığımız
sanılsa da bizler dünyayı kurtarmaya
çalışıyoruz. Bizler vicdanlara umutlar
serpmeye çalışıyoruz. Bizler bir köpeğin
bir kedinin gülümsemesini kurtarıyoruz. Bizler sizlere iyi bir gelecek vermek
için uğraşıyoruz. Elinde ufak bir kediyle gelen dedenin yüzündeki endişeyi
dindirmeye çalışıyoruz. Yolda arabanın
çarptığı çaresiz bir köpeğin acısını dindirmeye çalışıyoruz. Bir kuşun kanadı-
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nı iyileştirmeye gökyüzünde özgürce
uçabilmesini sağlıyoruz. Bizler dünyaya
yeni gözlerini açmış bir kuzuyu evin en
küçük çocuğuna armağan ediyoruz.
Bizler aslında dünyanın acımasızlığı tarafından yıpranmış hayvanların hayatlarına umut vermeye çalışıyoruz.
Sizler de belki bir hayvan sahiplenemiyorsunuz belki de öyle bir imkanınız
yok ama en azından sokaklarda yaşayan canlılara kötü davranmayın onlara
işkence etmeyin. Onların yaşama alanını gasp ettiğimiz gerçeğini unutmayın. Sokakta ki hayvanlara taş atmak
yerine onlara bir kap yemek ve bir kap
su verin. Özellikle yaz aylarında evleriniz önüne bir kap su koyun. Kışın arabanızı kontrol edin sıcak bir ortam için
motorunuza girebilecek yavru kediler,
köpekler olduğunu unutmayın. Araba
kullanırken her an bir hayvanın çıkabileceği gerçeğini unutmayın.

Yanlışlıkla da olsa yaraladığınız hayvanları sokakta ölüme terk etmeyin. Ya da
sırf korktuğunuzdan onları öldürmeyin. Çünkü hayvanlar insanlara zarar
vermek için dünyaya gelmezler aksine insanlara mutluluk ve iyi bir yaşam
vermek için dünyaya gelirler. Hiçbir
hayvan kötülük görmeden sizlere zarar
vermez. Bu herkes için aynı şey değil
midir insanlar da kendilerini korumak
içi önlem alırlar. Onların da insanlardan
farklı olduğunu düşünmeyin. Hayvanlarda ağlar, üzülür, ilgi bekler ve kendi yavrularını korurlar. Lütfen toplum
olarak onlara saygı duyalım ve yardım
edelim. Ben bir veteriner hekim adayı olarak insanlığa umut vermek için
çalışıyorum. Sizler de dünyaya umut
vermek için hayvanlara iyi davranın ve
onları koruyun.
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Ilgın Belediyesi

BAŞKAN KARAHAN’DAN
RAMAZAN MESAJI

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ramazan ayı
nedeniyle yazılı bir
açıklama yaparak,
tüm Ilgın halkının ve
İslam Âleminin Ramazan ayını kutladı.
Başkan Karahan,
Ramazan ayında
manevi duyguların
en üst düzeye ulaştığını ve insanlar
arasında uhrevi bir
duygu paylaşımı
oluştuğuna vurgu
yaparak şunları
kaydetti:
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Af, mağfiret ve bereket dolu 11 ayın
sultanı olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayına kavuşmanın
mutluluğu içerisindeyiz.
Ramazan ayı, nefsi terbiye etmenin
yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Manevi bir iklime bürünürüz, koskoca bir ümmet olarak.
Bu ayda sofralarımız daha çok
bereketlenir. En yakınımızdan başlayarak komşu ve akrabalarımızı
gözetir, yoksul ve garibanlara daha
fazla yardımcı oluruz, onlarla sofralarımızı paylaşırız. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara
bırakarak herkesle kucaklaşır, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik
duygularımızı daha da güçlendiririz. Tuttuğumuz oruçlarla bedenimizin şükrünü yapmamın yanı sıra
aç ve yoksulların halini daha iyi anlamış oluruz. Bu nedenle Ramazan
paylaşma ve dayanışmaya vesile
olan bir aydır. Rahmet kapılarının
sonuna kadar açıldığı bu kutsal ay,
marifet, bolluk ve bereket ayıdır.

Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan
Kadir Gecesini barındıran, mucizelerle dolu mübarek Ramazan Ayında İslam coğrafyasında yaşanan
acıların ve zulümlerin son bulması
duası ile bu ayda oluşan manevi
atmosferin ve uhrevi ruhun, bütün
bir yıla yayılarak devam etmesini
diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta
Ilgınlı hemşerilerime olmak üzere
ülkemiz ve bütün İslam aleminin
Ramazan-ı Şerifini kutluyor, bu
mübarek ayın tüm insanlığa barış,
huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum.
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ELTİMDE YAZA MERHABA
KAMPANYASINDAN YARARLANIN

Şube 1: Şükran Mh. Alaaddin Bulvarı
Eski Ordu Evi Karşısı No: 34 Meram / KONYA
Şube 2: Şükran Mh. Demirciler Sk.
No: 25 (Sobacılar İçi) Meram / KONYA
Şube 1: 0332 350 88 30 - Şube 2: 0332 350 21 92
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BAĞIRSAĞI GELİŞMEYEN
BUZAĞIYA HAYAT KURTARAN AMELİYAT
Konya ‘da doğuştan kalın bağırsağı gelişmediği için dışkılayamayan
buzağı ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.
Konya’da doğuştan kalın bağırsağı
gelişmediği için dışkılayamayan buzağı, Selçuk Üniversitesi Veteriner
Fakültesi hayvan hastanesi cerrahi
kliniğinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Cerrahi
ABD Başkanı, Prof. Dr. Fahrettin
Alkan, yaptığı açıklamada Holstein ırkı 3 günlük yaştaki ilgili buzağı
27.02.2018 tarihinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı kliniğine dışkılama yapmadığı şikâyetiyle getirilmiştir.
Yapılan klinik ve radyolojik muayeneler sonunda hayvanda Atresia
Coli olarak tanımlanan, kalın bağırsağın kolon kısmında şekillenen
doğumsal anomali tespit edilmiştir.
Tedavi prosedürü ile ilgili hayvan
sahibi bilgilendirilmiştir. Hayvan sahibi tedaviyi reddedip buzağıyı ölüme terk etmiştir.
Bunun üzerine buzağı cerrahi kliniği
tarafından sahiplenilip gerekli operatif tedavi Cerrahi ABD. Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin Alkan ve Arş. Gör.
Kadir SULU tarafından yapılmıştır.
Buzağının kalın bağırsağı kapalı
doğduğunu ve gelişmediğini belirlemeleri üzerine ameliyata karar verdiklerini anlatan Alkan, “Hayvanın
karın boşluğu açılarak, kapalı olan
kalın bağırsak segmenti tekniğine
uygun olarak sağ karın duvarına
tespit edildi ve böylece colostomi
operasyonu ile yapay anüs oluşturulmuş oldu.
Eğer ameliyatı yapmamış olsaydık,
hayvan dışkılayamayacağı için öle-
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cekti. Bu tip bağırsak anomalili doğan buzağılar, çoğu zaman tedavisi
olmaz diye ölüme terk edilmektedir.
S. Ü. Vet. Fak. Hayvan Hastanesi
Cerrahi Kliniğinde bu tür vakaların
başarı ile tedavi edilebileceği bu
vaka vesilesiyle gösterilmiş oldu.
Gerekli operasyon sonrası bakımı ve
hospitalizasyonu kliniğimiz tarafın-

dan yapılan buzağımız şuan itibari ile 90 günlük olup gayet sağlıklı
durumdadır. Buzağı kasaplık değere
ulaşıncaya kadar beslenip daha sonra kasaplık et olarak ekonomiye kazandırılabilir. Buzağı bundan sonraki
yaşamını Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi çiftliğinde devam edecektir.
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AK PARTİ KONYA KADIN KOLLARI
KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
AK Parti Konya’da 5. Olağan Kadın
Kolları Kongresi Selçuklu Kongre Merkezi’nde büyük bir coşku ile
gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen
kongrede Esra Doğan AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.
AK Parti teşkilatları olarak çıktıkları kutlu yolda ilk günkü heyecanla
durmak yok yola devam diyerek yürüdüklerini ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Bu kutlu
yürüyüş kolay başlamadı. Bir iradenin, bir cesaretin ve bir erdemin
sembolü olan, Genel Başkanımız,
liderimizin açtığı çığır kartopu gibi
her geçen gün büyüyerek Türkiye’yi
bugünkü durumuna getirdi. Burada hepimizin alın teri ve gayretleri
var. Büyük milletimizin bu duruşa
olan desteği var. İlk seçimden bugüne bu destek artarak devam etti.
Önümüzde de tarihin akışı içindeki
en önemli seçimimiz bulunuyor. Bu
seçimle Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemi hayata geçecek. Cumhurbaşkanımıza olan millet desteğinin
en üst seviyede olması bizim de çalışmalarımıza bağlıdır. Gece gündüz

demeden, önümüzdeki mübarek
Ramazan ayının da bereketiyle hep
birlikte seferberlik halinde olacağız.
Ana kademelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, sandık kurullarımız, velhasıl tüm hemşerilerimizle birlikte
bu kutlu yürüyüşü en üst seviyelere
ulaştırmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın da bizden beklentisi

budur. Seçim dönemindeki Cumhur
İttifakı da buna imkân vermiştir.
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerindeki
çalışmalarımızı milletvekilliği seçimleri ile de taçlandırmak zorundayız.
600 milletvekilliğine çıkarılan meclisimizde en yüksek temsili AK Parti
grubu olarak almamız gerekiyor. 15
milletvekilimizin tamamını AK Parti’den Ankara’ya gönderebilmenin
çabası içinde olacağız. Gerçekleştirdiğimiz kadın kolları kongremizin
başta teşkilatımız olmak üzere, şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.
“KADINLAR, ÇOCUKLAR VE GENÇLER HİZMETLERİMİZDE HEP ÖNCELİĞİMİZ OLDU”
AK Parti siyasetinin hanımların sadece teşkilatlarda değil, yönetim
kademelerinde de görev almasının
önünü açtığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay “Cumhurbaşkanımızın
önderliğinde hanımlarımız siyasette
artık daha aktif görev alıyorlar. Sayılarının da artmasını temenni edi-
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yorum. Bugüne kadar yaptığımız
hizmetlerde kadınlar, çocuklar ve
gençler önceliğimiz oldu. 2009 yılında Selçuklu Belediye Başkanı olarak
seçildiğimizde ilk temel atma törenimiz bir Hanımlar Lokali’nin temel
atma programıydı. Bereketli geçen
9 yılda pek çok hizmeti yapma fırsatımız oldu. Bugüne kadar da Konya
Büyükşehir Belediyemiz de hanımlarımız için çok güzel projeler üretti.
Bu vesile ile görevi devraldığımız, 14
yıl Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize hizmet eden
Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de inşallah onlardan
aldığımız çıtayı daha yükseğe çıkarabilmek için gayret edeceğiz. İnşallah hep birlikte Konyamızı geleceğe
taşıyacağız.” şeklinde konuştu.
“SONUNA KADAR DEVAM
DİYECEĞİZ”
24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin yine güzel sonuçlar elde edeceğine inandığını belirten AK Parti
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta,
“24 Haziran’da çok önemli bir seçime giriyoruz. Önümüzde çok kısa
bir süre var. AK Parti olarak her an
seçime hazır olduğumuz için kısa
sürede seçim kararı almış olmamıza
rağmen, kongrelerimize devam ediyor olmamıza rağmen salonumuz
dopdolu, dimdik ayakta, heyecanlı
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ve seçime
hazır
durumda bulunuyor. Biz
her seçimde
kadınlarımızla
beraber gece
yarılarına
kadar kapı
kapı dolaştık. Nerede
eksik gedik
varsa
tamamlamaya çalıştık.
Anne, kardeş, abla vicdanıyla ve kadının hassasiyeti ile çalıştık. Elhamdülillah hep güzel sonuçlar aldık. 24
Haziran’da çok daha güzel bir tablo
ile karşılaşacağımızdan da eminiz.
Bize tamam dedirtmeye çalışanlara
inat sonuna kadar devam diyeceğiz.”ifadelerini kullandı.
“KAPI KAPI DOLAŞIP TARİH
YAZACAĞIZ”
24 Haziran seçimleri öncesinde kapı
kapı dolaşıp tarih yazmak istediklerini ifade eden AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, “AK
Parti’de siyaset yapmak herhangi
bir siyasi partide siyaset yapmak
gibi değildir. AK Parti’de siyaset
yapmak bir sevda, bir davadır. AK

Parti’de siyaset yapmak önce hayal
kurmak, sonra da o hayale azimle
yürümektir. AK davanın ak yürekli
kadınları bu dava için fedakârca çalışmış, bundan sonra da çalışmaya
devam edecektir. Hedef 2023, hedef 2053, hedef 2071. Türkiye’nin
geleceğini şekillendirecek olan 24
Haziran seçimleri artık çok yakın. Bu
seçim yalnız bir siyasi parti seçiminden çok daha fazlası demektir. Bu
seçim yeni bir dirilişin başlangıcıdır.
Bu seçim sürecinin sürükleyici unsuru yine kadınlarımız olacaktır. Bu
yolda kadınlarımıza büyük görevler
düşmektedir. Kapı kapı dolaşıp her
bir kalbi kazanacağız inşallah. Bu
seçimlerde bayrağı daha yükseğe
taşıyarak yeni bir tarih yazmak istiyoruz.” dedi.
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SEYDİŞEHİR YAĞLI GÜREŞLERİ
BAŞPEHLİVANI İSMAİL KOÇ
Seydişehir Belediyesinin
bu yıl
2’ncisini
düzenlediği ‘Yağlı
Pehlivan
Güreşleri
yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, güreşlerin bundan sonra geleneksel hale getirileceğini söyledi. Kuğulu Şölen Alanı Er
Meydanı’nda, 32’si başpehlivan olmak
üzere farklı kategorilerde 480 güreşçinin
yer aldığı ‘Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde
pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.
Başpehlivanlar İsmail Balaban, Recep
Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Şükrü Kazan, Osman Özgün
ve İsmail Güzel’in yarıştığı güreşlere yoğun ilgi gösterildi. Seydişehir’de 13 boyda,
32 başpehlivan 480 pehlivanın kol bağladığı güreşlerde zorlu mücadelenin ardından finalde rakibi Abdullah Güngör’ü alt
eden İsmail Koç başpehlivan oldu.
Birçok güreş severin Kuğulu Şölen Alanı’nı doldurduğu, güreşler öncesi Başkan
Mehmet Tutal ile Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam
Aydın Erdoğan ve 2018 yılı Güreş Ağası
Osman Nuri Bakırcı izleyicileri selamladı.
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‘Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıldan itibaren geleneksel hale getirileceğini belirten Başkan Tutal, “Güreşlerimizin bu yıl
2’ncisini düzenliyoruz. Farklı kategorilerde
480 sporcumuz yarışlarda yer alıyor. Güreşler bizim ata sporumuz. Özellikle Batı
Trakya ve Antalya bölgesinde yaygın. İç
Anadolu’da çok yaygın olmayan bir spor
türü. Biz fiziksel çalışmaların yanında
kültürel ve sportif çalışmalara çok önem
vermiştik. İç Anadolu’da özellikle Konya’yı
temsilen Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşleri’ni başlatmış olduk. İnşallah, sürekli bir
şekilde geleneksel olarak devam edecek.
Hem bölgenin tanıtımı hem ata sporumuzun geliştirilmesi, kalkınması açısından
bir adım attık; bunu devam ettireceğiz.
Bundan sonra geleneksel olarak devam
edecek. İç Anadolu’yu ve Konya’yı temsilen Seydişehir de devam ettireceğiz” diye
konuştu.

Gün boyu devam eden Minik 1, Minik
2,Teşvik 1, Teşvik 2,Tozkoparan, Ayak,
Deste Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı gurubunda kıran kırana
geçen müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalyaları ilçe protokol üyeleri
tarafından verildi.
2017 Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban,
birçok kez şampiyonluk elde eden Mehmet Yeşil, Kırkpınar’da birincilik kazanmış
güreşçilerden Recep Kara, Hamza Köseoğlu, İsmail Güzel gibi ünlü güreşçilerin
kıyasıya mücadele ettiği Başpehlivanlık
güreşlerinde finale kalan İsmail Koç ve
Abdullah Güngör’ün mücadelesi nefesleri
kesti.
Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda İsmail Koç Seydişehir 2’nci Yağlı Pehlivan
Güreşlerinin şampiyonu oldu. İkinciliği Abdullah Güngör, üçüncülüğü İsmail Balaban
ve Faruk Akkoyun elde etti.

Seydişehir Belediyesi

Güreş sonrasında belediye Başkanı Mehmet Tutal’a spora, sporcuya verdiği destekten dolayı Güreş Federasyonu Başkanlığı, Seydişehir İlçe Gençlik Spor Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.
Güreşlere Seydişehir İlçe Protokol Üyelerinin yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakan
Yardımcısı Harun Tüfekci, Yağlı Güreş
Merkez Hakem Komite Başkanı Tevfik Yavuz, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, STK Örgüt temsilcileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve çok
sayıda güreş sever vatandaş katıldı.
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KONYA’DA RAMAZAN BİR BAŞKA GÜZEL
Konya Büyükşehir Belediyesi, rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in coşkulu yaşanması için iftarlar
ve tarihi mekanlarda teravihler organize ederken Sosyal Kart ile ihtiyaç sahiplerine desteğini artırarak
sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu ifade etti.
Ramazan’ın İslam alemi için mutluluk ve sevinç kaynağı olduğunu
ancak coğrafyamızda ve özellikle
Kudüs’te yaşanan olaylar nedeniyle
Müslümanların bu Ramazan’a buruk
şekilde başladığını belirten Başkan
Altay, İsrail zulmüne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türkiye olarak
bir çığlık atıldığını kaydetti.

CAMİLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZLA
DAHA GÜZEL
Ramazanlarda çocuklara ayrı bir
önem verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Altay, ailelerden bir de
ricada bulundu. Başkan Altay, “Lütfen çocuklarımızın ellerinden tutup
onları camiye getirin ve teravihte,
namaz vakitlerinde onlarla birlikte
olalım. Camilerimiz onlarla güzel ve
onlar olursa geleceğimiz daha güzel
olacaktır. Katılımlarınız dolayısıyla
hepinize teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
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KONYA, RAMAZAN’IN EN GÜZEL
YAŞANDIĞI ŞEHİRLERDEN BİRİSİ
Konya’nın Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu
belirten Başkan Altay, “Şehrimiz
adeta oruç tutuyor, Ramazan’da kıyama kalkıyor. Mahalle iftarlarımızda her gün binlerce hemşehrimizle
buluşuyoruz. Konya bu manada tüm
Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir Ramazan geçiriyor” şeklinde konuştu.
ÜMMET COĞRAFYASININ HUZURA
KAVUŞMASI İÇİN DUA EDELİM
İftar vakitlerinin duaların en makbul
olduğu anlar olduğunu hatırlatan
Başkan Altay, “Onun için sizlerden
önce şehrimize, ülkemize, sayın
Cumhurbaşkanımıza ve ümmet için
dua etmenizi istirham ediyorum. Zor
günlerden geçiyoruz. Bugün birlikte
olduğumuz gibi birlik ve beraberliğimiz zor zamanların üstesinden
gelecektir. Ramazan, paylaşmak demek, Ramazan bereket demek. Biz
burada huzur içinde iftar yaparken
tüm ümmet coğrafyası da bu huzura
kavuşması için mutlaka dua edelim”
ifadelerini kullandı.
İFTARDA VE TERAVİHTE
BULUŞUYORUZ
Belediye olarak, şehirdeki Ramazan
güzelliğine çeşitli programlarla katkı
sağladıklarını belirten Başkan Altay,
toplumun çeşitli kesimleri ile de iftarda buluştuklarını dile getirdi. Ramazan ayının ilk günlerinde şehit ve
gazi ailelerini, Huzurevi, Sevgi Evle-

ri, Çocuk Evleri ve Kadın Konukevi
sakinlerini iftarda ağırlayan Başkan
Altay, her gün farklı ilçe ve mahallelerde organize edilen iftarlarda kadını, erkeği, genci yaşlısı ile binlerce
kişiyle buluştuklarını söyledi.
SOSYAL KART İLE İHTİYAÇ
SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ
Ramazan ayının bir paylaşma ayı
olduğunu belirten Başkan Altay,
belediye olarak ihtiyaç sahiplerinin
her zaman yanında olduklarını, Büyükşehir Belediyesi’nin örnek uygulaması Sosyal Kart ile Ramazan
ayında da desteklerini artırarak sürdürdüklerini vurguladı.
MEVLANA MEYDANINDA
TERAVİH NAMAZI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlana Meydanı’nda teravih namazlarının binlerce kişinin katılımıyla büyük bir
huşu içinde eda edildiğini kaydeden
Altay, “Yaz Ramazanlarının son yıllarındayız. Artık dışarda teravihlerin
kılındığı son zamanlar. Bunu da iyi
değerlendirmek gerekiyor. Hemşerilerimizin ibadet dolu bir Ramazan
geçirmesini temenni ediyorum” diye
konuştu.
Başkan Altay, her akşam şehrin
farklı bir camisinde teravih sonrası
Konyalılarla buluşarak Ramazan aylarını da tebrik ediyor.

Haber

ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT
AİLESİNE ANLAMLI HEDİYE
Konya Şehit Aileleri Derneği vasıtasıyla Yunus
Emre Gayrilmenkul tarafından Konyalı Şehit Polis Arif Demirin annesine
arsa hediye edildi. Anneler
Günü olması sebebiyle her
yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz bir tapu
takdim ediyoruz. Yine aynı
şekilde bu yılda bir annemize anneler gününde
bir tapu hediye edeceğiz
inşallah kısmet olursa bu
konuda vatandaşlarımızı
duyarlı olmaya davet ediyorum.
Öncelikle tüm annelerimizin anneler gününü kutlar
hepsinin ellerinden saygıyla sevgiyle hürmetle
öperim bugün bir şehit
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annemize bir tapu armağan edeceğiz bugüne kadar binlerce yıldır bayrak
için sancak için namus için
canını hiç düşünmeden
feda eden aziz şehitlerimize yüce Allahtan rahmet
diliyor şerefli yakınlarının
acısını da gururunu da
paylaşıyoruz.
Bizler bugün Yunus Emre
Gayrimenkul olarak bu
topraklar için milletimiz
için canını feda eden aziz
şehidimizin
Annesine
takdim edeceğimiz Tapu
bizim değil şehidimizin
kanıyla bıraktığı topraklarıdır. Bu ülkenin her bir
karışında aziz şehitlerimizin kanı vardır.

Bugün bizde Yunus Emre
Gayrimenkul olarak bir
şehit annemize bu Tapuyu
takdim ederken şehidimizin annesine bir armağanı
olarak kabul etmesini arzu
ederek şeref duyarız...
Gönlümüz istiyor ki bütün
şehit annelerimizi Tapu
sahibi yapalım ama imkânlarımız neticesinde bir
Şehit annemizi anneler
gününde mutlu etmek istedik. Tüm Türkiye Zaten
sizin çocuklarınızın kanıyla
alınmıştır tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum hepinize teşekkür
ediyorum. dedi

Konya Şehit Aileler Derneği Başkanı Recep Pekdemir, hayırsever Yunus
Emre Tan’a anneler günü
hediyesi için teşekkür etti.
Pekdemir, örnek bir davranış sergileyerek her yıl
geleneksel olarak yaptığı
bu çalışma dan dolayı tüm
şehit aileleri adına Yunus
Emre Gayrimenkule ve
Yunus Emre Tan’a teşekkür etti .
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SELÇUK TÖMER’DEN “TÜRKÇE ŞÖLENİ”
Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından “Dillerimiz
Türkçe Konuşuyor” programı düzenlendi.
Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından “Dillerimiz
Türkçe Konuşuyor” etkinliği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Programa Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet
Okka, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk
Deniz Aşcı, Yunus Emre Enstitüsü
Temsilcileri, dekanlar, öğretim üyeleri, müdür yardımcıları ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, “2013 yılında faaliyetine 62
öğrenciyle başlayan Selçuk TÖMER
yabancı öğrencilere ve yurt dışından
Türkiye’ye gelen soydaşlarımıza, çağın gereklerine uygun teknoloji ve
yöntemlerle Türkçe öğretmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Bugün
5 yaşında olan kurumumuzda; Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının burslu öğrencileri,
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler
Yardım Fonu’nun desteklediği veya
çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş
birliği sonucu merkezimizde eğitim
öğren 471 aktif öğrencimiz vardır.
Bir dilin, o dilin konuşan insanların
kültürleriyle sıkı sıkıya ilişkisi olduğu
bilincinden hareketle amacı, hedefi
ve vizyonu sadece Türkçe öğretmek
olmayan Selçuk TÖMER, Türkçe
öğretiminin yanında öğrencilerine
Türk kültürünü, yaşam felsefesini ve
geleneklerini de öğretmek hedefiyle
hareket etmektedir.
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Şimdi burada bu milletin öz evlatları
bu vatana sadık, ülkesi, devleti ve
üniversitesi için fedakârca çalışan
hocalarımızın emekleriyle hazırlanan Türkçe Şöleni için teşekkür ediyoruz. 7 ay önce 74 ülkeden gelen
baş tacı öğrencilerimizin Türkçeyi ne
kadar özümsediğini göreceğiz. İhaneti değil samimiyeti, buram buram
Türkiye’yi ve Türkçeyi göreceksiniz”
diye konuştu.

Ancak üniversitemiz bölündükten
sonra 77 bin sayısına düştük ve Türkiye’nin en kalabalık 1’inci üniversitesi haline geldik. İstanbul Üniversitesi ikiye bölündü ve bölünme sayısı
biz 19 bin verirken onlar çok daha
fazla öğrenci verdikleri için rakam
olarak bizim arkamıza düştüler. Gazi
Üniversitesi 3’üncü idi o da geriledi.
Bölünmemize rağmen hala Türkiye’nin kalabalık üniversitesi durumundayız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK
1’İNCİ ÜNİVERSİTEYİZ”
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin, “74 farklı ülkeden sıfır Türkçeyle gelip bugün Türkçeyi
konuşarak sınavlarda da belli bir başarıyı yakalamak hem sizlerin hem
de TÖMER yönetiminin ve hocalarımızın başarısıdır.

“SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN İKİ
HEDEFİ VAR”
Selçuk Üniversitesi’nin misyon ve
vizyonu itibariyle ortaya koyduğu
iki hedefi olduğunu söyleyen Rektör. Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bunlardan birisi ‘Dünya Üniversitesi’
olmaktı.

Türkçe öğretmek ve öğrenmek de
özel bir iştir. Dolayısıyla bu özel işi
öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldular. Üniversitemiz, 43 yıllık geçmişinde çok büyük başarılara imza
atmış 7 üniversite kurmuş ve bugün
8’incisini kurma aşamasında olan bir
üniversitedir. Selçuk Üniversitesi 97
bin öğrencisiyle ülkemizin kalabalık
2. üniversitesidir.

Dünya’da tanınan, itibar edilen ve
yaptığı işlere güvenilen emin bir
üniversite olmak ve bu yolda da
ilerliyoruz. İkinci hedefimiz; ‘Devletin Stratejik Üniversitesi’ olmaktı.
Devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda birtakım projeler geliştirip onların hizmetine sunmaktı,
bunu da gerçekleştiriyoruz. Bilgiyi
ve bilimi üretmemiz lazım.

Haber

Bu konuda da ciddi organizasyonlar ve çalışmalarımız var. Ama en
önemlisi sizin gibi ülkelerinden kalkmış eğitim ve öğretim görmek üzere
Türkiye’ye gelip Konya’ya yerleşen öğrencilere kucak açıp, kendi
evlatlarımızın hemen yanı başına
koymaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum. Sizler, bize emanetsiniz
ve emanetin kadrini bilerek hareket
etmeye çalışıyor ve bunu da başarıyoruz” dedi.
“GÖNÜL DİLİYLE KONUŞMAYI ÇOK
İYİ BİLİYORSUNUZ”
Türkiye izlenimlerini aktaran TÖMER öğrencilerinden Solomun
Shiwabaw, “Türkiye’de kötü olan
hiçbir olayla karşılaşmadım.
Bu millet bizim gibi Türkiye’ye eğitim almaya gelen herkese kucak
açıyor. Özgürlüklerin olduğu herkesin rahatça yaşadığı Konya gibi
Müslüman hassasiyeti yüksek olan
şehirde bir kilise vardı. Biz, rahatlıkla
orada ibadetimizi yapıyorduk. Üstelik Türkçe öğrendiğimiz TÖMER’de
her kıta ve milletten insanlar olduğu
gibi Ortodoks, Protestan, Katolik,
Şamanist gibi çok çeşitli inançlardan
arkadaşlarımız hiçbir sorun yaşamadan yan yana eğitim görüyorlardı.
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Hiç kimse milletinden ve inancından
dolayı en ufak bir sorun yaşamıyordu.
Fark ettik ki bu ülkenin insanları
adeta Sultan Süleyman gibi doğru
iletişim kurarak huzurlu yaşamayı biliyor. Mevlana Celaleddin Rumi’nin dediği gibi aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar
anlaşabilir.
Siz, genellikle yabancı dil konuşmuyorsunuz ama gönül diliyle konuşmayı çok iyi biliyorsunuz” diye
konuştu. Programda yabancı öğrenciler tarafından hazırlanan bir
dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları
Topluluğu (SÜHOT) tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Yabancı öğrenciler,
tarafından Türkçe şarkılar söylenerek şiirler okundu.
Aynı zamanda tiyatro gösterileri ve
yöresel kostüm defilesi de yapıldı.
Etkinlikler, izleyiciler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı
tarafından da gösteri düzenlendi.
Program plâket takdiminin ardından sona erdi.

Türkiye’nin en büyük dans toplu
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Meram Belediyesi

“İKTİSADİ BİR 15 TEMMUZ SALDIRISI”
Meram Belediyesi tarafından farklı mahallelerde düzenlenen iftar programları
devam ediyor. Mehmet Vehbi, Kurtuluş
ve Saadet Mahallesi sakinlerinin katılımlarıyla gerçekleşen programda konuşan
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, son
günlerde dövizde yaşanan hareketliliğe
dikkat çekerek bunun iktisadi bir 15 Temmuz saldırısı olduğunu vurguladı.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuk İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar
programında Mehmet Vehbi, Saadet ve
Kurtuluş mahalle sakinleriyle bir araya
geldi.
İKTİSADİ BİR 15 TEMMUZ SALDIRISIYLA
KARŞI KARŞIYAYIZ
İftardan önce konuşma yapan Başkan
Toru, Meram’da yaptıkları önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi. Son günlerde mali
bir operasyona maruz bırakıldığımıza da
dikkat çeken Başkan Toru, “Erdoğan derdimiz diyenler finans sistemimize, ekonomimize operasyon çekiyorlar. Türkiye’ye
diz çöktürmek için, halkımızı bezdirip siyasi tercihini etkilemek için, faizi yükseltmek
için. Doların yükselmesi ekonomik değil,
siyasi bir operasyondur.
Hükümeti faiz artırımına zorlamaktır
amaçları. Artık bu ülkede iki kesimin mücadelesi var. Birincisi ülkesini güçlü, dirençli,
bağımsız kılmak isteyen, 2023, 2053, 2071
hedeflerine ulaştırmak isteyenler, diğerleri ise her bir karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mukaddes vatanı müstemleke
güçlere teslim etmek isteyenler.
Dolar 10 lira, Euro 10 lira, benzin 10 lira
olsa ne olur? Biz bir ve beraber olduktan
sonra daha güçlüyüz. Dolar 1 lira, Euro 1
lira, benzin 50 kuruş olsa ne yazar diyoruz
biz dağıldıktan sonra. Milletimiz oyunun
farkındadır ve her zaman devletinin yanında olmuştur. Meram her zaman devletinin yanındadır” diye konuştu.
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OKUL ÖNCESİNDEN
LİSEYE KADAR MİS KOLEJİ

Konya’da eğitim
sektörüne yeni bir
vizyon getirmek
amacıyla kurulan
Mis Koleji yeni eğitim öğretim yılını
bekliyor. Mis Koleji
Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Özkan, Konya’da eğitim sektöründeki
sıkıntıları bilerek ve
bu sıkıntılara kesinlikle çözüm bulmak
amacıyla Mis Koleji’ni kurduklarını
ifade etti.
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2018-1019 eğitim-öğretim yılında
eğitime başlayacak olan Mis Koleji,
Konya’daki eğitim sektörü anlayışını değiştirmek konusunda iddialı.
Kısa sürede eğitim kadrosunu kuran Mis Koleji yeni eğitim öğretime
hazır. Kayıt almaya devam eden
Mis Koleji Konya’da ciddi bir boşluğu dolduracak. Mis Koleji Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Özkan, “Her
yaptığımız işte disiplinden asla taviz vermedik. Hep müşterilerimizin
memnuniyetini temel aldık. Bu anlayışı eğitim sektöründe de uygulayacağız. İşin uzmanı, profesyonel
ekibimizi kurduk. Disiplinli ve planlama yaparak ilerliyoruz. Eğitim öğretim döneminde öğretmenlerimiz,
öğrencileriyle ve velileriyle buluşacak. Konya’da şikayet edilen tüm
konulara eğiliyoruz. Problemleri
öğrenci ve velimizin memnuniyeti
için anında çözen bir Mis anlayışını
tesis ediyoruz. Kayıtlarımız gayet
iyi gidiyor. Öğrenci velilerimizin kayıt olmasalar bile gelip sormalarını
ve Mis anlayışımızı öğrenmelerini
çok arzuluyoruz. İşinin ehli tecrübeli öğretmenlerimizle heyecanlı

ve başarılı öğretmenlerimizi bir
araya getiren kaliteli bir eğitim
kadrosu kurduk. Okul binamız örnek olacak bir bina. Öğrencilerimizi
ve öğretmenlerimizi düşünerek keyifle uzun zaman geçirebilecekleri,
güvende olacakları ve sadece eğitime odaklanacakları mükemmel bir
Mis Koleji’ni Konya’mıza kazandırdık. Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Eğitim başlamadan önce öğrencilerimize ve velilerimize yönelik eğitimler planladıklarını da ifade eden
Özkan, “Türkiye’mizin geleceği için
eğitim çok önemli. Milli bilince sahip gençlerimiz bizim teminatımız.
Bu anlayışla okul öncesinden, ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her
alanda Konya’ya örnek olacak bir
eğitim anlayışı kazandırmak istiyoruz. Buradaki adımlarımız bizi üniversiteye taşıyacak. İleride üniversite konusunda da adımlar atmak
istiyoruz” diye sözlerine ekledi.
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METRO, SEKTÖRÜN ÖNDE GELENLERİNİ
KONYA DÜĞÜN PİLAVI ETKİNLİĞİ’NDE
BULUŞTURDU.
Konyalı profesyonellerin tüm ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamak amacıyla proje ve
etkinliklerine devam
eden Metro Konya Mağazası, Konya’da hizmet veren düğün organizasyon şirketlerinin
katılımıyla düğün pilavı
etkinliği gerçekleştirdi.
Metro Toptancı Market Konya Mağazası,
düzenlediği etkinlikte,
sektörün önde gelenlerini ve gastronomi
meraklılarını ağırladı.
Etkinliğe katılan profesyoneller,
Konya
Metro Market mağazasında satışa sunulan ve
düğün sezonu boyunca
ihtiyaç duyacakları pek
çok ürün hakkında bilgi
aldı.
Katılımcılar ayrıca tarihi çok eskilere dayanan, Türk örf ve adetlerinde paylaşmanın
önemini ve güzelliğini
hatırlatan önemli yansımalarından biri olan
düğün pilavını da tatma imkânı buldu. İlki
2013 yılında gerçekleştirilen, dileyen herkesin
sofraya buyur edilerek
ikram edildiği düğün
pilavını
yaşatmayı
amaçlayan etkinliğin
önümüzdeki senelerde
de devam edeceği öğrenildi.
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Beyşehir Belediyesi

ÖZALTUN: “BEYŞEHIR’DE BAŞARIYI
TEK VÜCUT OLARAK SAĞLADIK”
Beyşehir Belediye Başkanı Murat
Özaltun, göreve gelmeden önce
seçim beyannamesinde vaat ettikleri tüm sözleri yerine getirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu başarıyı, bu hizmetleri tek
vücut olarak gerçekleştirdik.”dedi.
Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde göreve veda eden eski
Ticaret Odası Başkanı Salih Gül
onuruna verilen yemekte konuşan
Belediye Başkanı Özaltun, görev
yaptıkları son 4 yıl içerisinde Beyşehir’de sağlanan kurumlar arası
birliktelik sayesinde önemli hizmet
ve çalışmalara imza attıklarını belirtti.
“Burada önemli olan geriye baktığınızda, görev sürecinde ne gibi
eserler bıraktığınızdır” diye konuşan Özaltun, şöyle devam etti:
“Beyşehir Belediyesi olarak geriye
baktığımızda, aşılması zor, hatta
mümkün olmayan birçok hizmeti gerçekleştirdik, projeyi hayata
geçirdik. Seçim beyannamesine
baktığımızda yapılacak hizmetlerin tamamını gerçekleştirdik. Bu
başarıları gerçekleştirirken, bu sadece bizim başarımız değildi. Sivil toplum kuruluşları, belediye
çalışanlarımız, muhtarlarımız tek

vücut olduğumuz için bu başarıyı
elde ettik. Bu kapsamda Salih Gül
başkanımızla da çok önemli olarak gördüğümüz organize sanayi
bölgemizde devreye giren yeni
fabrikalarla yeni istihdam alanları sağlamanın öncülüğünü yaptık.
Öncesine baktığımızda 4 fabrika
varken, 4 yıl sonra ise şu anda 12
tane fabrikamız burada faaliyet
göstermektedir. Tüm bu çalışmalar birlik ve beraberliğin meyvesi,
ilçemize hizmet vermek için tüm
kurumlar bir vücut olduk. Bu çalışmaları bir beyin olarak, organizeli
olarak ve yardımlaşarak başardık.
Bu başarı Beyşehir’in. Bundan
sonra başkanımızı inşallah daha da
yüksek makamlarda görmek bizleri
çok mutlu edecektir. “
Beyşehir Ticaret Odası’nda uzun
yıllar hizmet eden ve bu göreve
veda eden eski başkan Salih Gül
ise, “Bu, benim için veda yemeği
değil, helalleşme yemeği. Veda etmiyorum, helalleşiyorum.” ifadelerini kullandı.
Beyşehir Ticaret Odası Başkanlığı
yaptığı süreçte herkese eşit davrandığına inandığını dile getiren
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Gül, şöyle konuştu:
“Kim bir sorunla geldiyse bu sorunları belediye başkanımız Murat
Özaltun ile istişare ederek çözmeye
çalıştık. Belki birkaç sorunu çözememiş olabiliriz ama genel olarak
sorunların yüzde 90’ını çözdük.
Tabi bunu kendi başıma yapmadım, başta başkanımızın dediği
gibi birlikte olarak, beraber olarak
gerçekleştirdik. Yapılan bu hizmetlerin ve Beyşehir’imizin bir parçası
olduk. Beyşehir konumu ve insanları bakımdan güzel bir yere sahip.
Ben de bundan sonraki hayatımda
üstüme düşen her bir konuda Beyşehir’in ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Böyle anlamlı
bir programı düzenleyen belediye
başkanımıza, kurum amirlerimize
ve mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum”
Program sonrasında Gül’e, günün
anısına Belediye Başkanı Murat
Özaltun tarafından Beyşehir’i yansıtan 3 boyutlu bir tablo, Hüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Serdal Uzal tarafından ise bir testi
hediye edildi.

l

57

ÖZEL GÜNDOĞDU KOLEJİ’NİN
YIL SONU ETKİNLİKLERİ
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Karatay Belediyesi

KARATAY BELEDİYESİ İSMİL TERMAL TESİSLERİNİN
TEMELİ BÜYÜK BİR TÖRENLE ATILDI
Karatay Belediyesi tarafından yapımına başlanılan İsmil Termal Tesisleri’nin temel atma
töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Törene,
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK
Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur
Kaleli, Konya Büyükşehir Belediyesi önceki
dönem Başkanı ve AK Parti 27.Dönem Milletvekili Aday Adayı Tahir Akyürek, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Karatay Kaymakamı A.Selim Parlar,
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli,
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç,
Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, Karatay İlçe Jandarma Komutanı Muhammet
Kavak, Karatay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Esat Altuntaş, Muhtarlar, STK
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan İsmil Mahallesi Muhtarı Hasan Böcü Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’yeİsmil’e kazandırdığı sosyal donatı alanları, alt yapı ve
yollar için teşekkür etti. Muhtar Hasan Böcü
“Dev bir yatırımı İsmil’e kazandıran Başkan
Hançerli’ye ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”dedi.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli
konuşmasına başlamadan önce geçtiğimiz
günlerde kaybettiğimiz Konya Karatay ve
Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Küçük’e rahmet ve geride kalanlara baş
sağlığı diledi.
“Yeni Büyükşehir Yasasısın En Uç Örneği”
Başkan Hançerli; 6360 sayılı Yeni Büyükşehir Yasasının özünün merkezde olan her
imkanı merkeze uzak mahallelere de taşımak olduğunu dile getirerek; İsmil’in nüfus
olarak pek çok ilçeden büyük olduğuna dikkat çekti. Başkan Hançerli, İsmil Termal Tesisleri’nin bu yasanın uygulanmasının en uç
örneğini oluşturduğunu dile getirdi.
Başkan Hançerli; İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda kuyu çıkış sıcaklığı 44,5 C° olan termal suların çok yüksek kaliteli olduğunu dile getirdi.
“Yaklaşık Maliyeti 95 Milyon TL’lik Dev
Bir Yatırıma İmza Atıyoruz”
465 Bin m²’lik dev bir alanda 112 lüks villa
olacağını belirten Başkan Hançerli, bu villaların içerisinde termal havuzlar bulunacağını
belirtti. Ayrıca konaklama yapmadan da bay
ve bayan termal havuzlardan sosyal tesislerden, toplantı salonlarından spor alanlarından ve daha pek çok imkandan faydalanılabileceğini söyleyen Başkan Hançerli,
yaklaşık toplam maliyeti 95 Milyon TL olan
İsmil Termal Tesislerinin hayırlara vesile olmasını diledi.
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Karatay’da Gerçekleştirilen Yatırımlarla
Daha da Modern Bir Geleceğe Taşınıyor
Başkan Hançerli “Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehir Parkı, 3000
kişilik Kır Düğün Salonu, Çelebi Cami, Çelebi
Halk Eğitim Merkezi, Fevziçakmak Yüzme
Havuzunun, İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Karatay Semt Polikliniği’nin açılış törenlerinin yapılmadan faaliyete geçirilerek hizmet
vermeye devam ettiğini söyledi.
Başkan Hançerli “İlçeye 16 düğün salonu,4
taziye evi, eğitime kazandırılan 20 okul,
5 spor salonu, 11 tesis; kentsel dönüşümde gerçekleştirilen 13.644 daire ile Karatay
daha modern bir geleceğe taşınıyor” dedi.
Başkan Hançerli yeni projelerin de müjdesini verdi
Başkan Hançerli; 2018 yılında çalışmaların
hız kesmeden süreceğini dile getirerek; 2
adet 8 derslikli anaokulu, 1 BİLSEM Lisesi
yapılacağının ve Konya’nın en yoğun çalışan
karakollarından biri olan Köprübaşı Polis
Karakolu’nun da Karatay Belediyesi tarafından yapılan yeni binasına taşınacağının
müjdesini verdi.
Başkan Hançerli; “Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikten
gelmesi ve belediyelerin problemlerini bilmesi nedeniyle yapılan düzenlemeler sayesinde hizmetlerimiz katlanarak artıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür
ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.”dedi
Başkan Hançerli’nin ardından söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın belediyecilikte çok
önemli bir yeri olduğunu dile getirerek; İsmil’e, Karatay’a ve Konya’ya kazandırılacak
dev yatırım için Başkan Hançerli’ye teşekkür
etti. Başkan Altay, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecek İsmil Termal Tesisleri’nin
hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı
ve AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı Tahir Akyürek, Konya’da kaplıca kültürünün çok yüksek olduğuna dikkat çekerek;
İç Anadolu’nun ve Türkiye’nin yeni cazibe
merkezinin İsmil Termal Tesisleri olacağını
vurguladı. Kongre yapılabilecek, modern bir
yapıya sahip pek çok misafiri ağırlayabilecek
tesislerin hayırlara vesile olmasını diledi. Akyürek; Karatay’ın, Adliyesi, Şehir Hastanesi,
Üniversitesi, kültür merkezleri, tramvayı ile
pek çok değeri içerisinde barındırdığını söyleyerek; İsmil Termal Tesislerinin Karatay’ın
değerine değer katacağını vurguladı.
AK Parti Konya Milletvekili Muhammet
Uğur Kaleli, Türkiye’nin son 16 yıl içerisinde
büyük mesafeler kat ettiğine dikkat çekerek; eğitimden sağlığa, yerel yönetimlerden
savunma sanayine kadar pek çok alanda
büyük ilerleme sağlandığını belirtti. Karatay’ın kentleşme ve şehirleşme anlayışında
oluşturduğu büyük gelişmeye değinen Kaleli, Karatay’ın büyük bir ahenk içerisinde
sürekli daha modern bir geleceğe taşındığını
belirtti.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise
Türkiye’nin içerisinde bulunduğu huzur ve
istikrar ortamında hızla geliştiğini dile getirdi. Türkiye’nin şahlanış dönemine girdiğini
vurgulayan Başkan Angı, güçlü ve istikrarlı
bir iktidar ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleneceğini belirtti. İsmil Termal Tesisleri’nin bölgedeki büyük bir sağlık turizmi
ihtiyacına cevap vereceğini belirten Başkan
Angı, başta Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından okunan
dualar eşliğinde Karatay Belediyesi İsmil
Termal Tesisleri temel atma töreni gerçekleştirildi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, “ZULME LANET
KUDÜS’E DESTEK” MİTİNGİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gönüllü
Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı
Miting Alanı’nda Filistin halkına destek
amacıyla düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mitinginde yaptığı konuşmada, müstesna bir günü yaşadıklarını
belirterek, kalbi Kudüs için atan, öfkesi
Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün
Yenikapı’da bulunan herkesi selamladığını
ifade etti.
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Olağanüstü
Toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye gelen misafirleri de selamlayan Erdoğan, “Kudüs
davası hepimizin davasıdır.” diyerek mitinge katılan MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere siyasi parti temsilcilerine de teşekkür etti.
Erdoğan, şöyle konuştu:
“Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada medya aracılığıyla bizleri takip eden
herkese İstanbul’dan selamlarımı yolluyorum. Buradan, Kabe’mizin bulunduğu
Mekke’deki, Peygamber Efendimizin emaneti Medine’deki gözü yaşlı yüreği yaralı,
şehitleri sebebiyle yaslı da olsa dimdik
ayakta duran Kudüs’teki, Gazze’deki tüm
kardeşlerimi selamlıyorum. İsrail zulmü
karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadeleyi veren Filistinli kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum.
İnançlarını ve vatanlarını savunurken hunharca katledilen şehitlerimize Rabbimden
rahmet diliyorum. Bu kutlu mücadelede
yaralanan gazilerimize, Rabbimden acil şifalar diliyorum.”

“KUDÜS BİR İMTİHANDIR”
İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini
koruma görevini üstlenen mazlum Filistin halkına şükranlarını sunduğunu dile
getiren Erdoğan, “Biliyor musunuz Kudüs
sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk
kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin
geleceğine güvenle bakamayız. Açık konuşmak gerekirse İslam dünyası Kudüs
imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam
dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu’nun şiirinden
“Önce yüreklerimizdeki Kudüs’ü işgal ettiler, biz savaşı önce kendimizde kaybettik.”
dizelerini okuyarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Müslümanlar olarak yüreklerimizdeki
Kudüs işgal edildiğinden beri, zalime gerektiği gibi karşı koyamaz olduk. Osmanlı
Devleti dört asır boyunca Kudüs’ü diğer
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dinlerin mensupları için de barış, huzur
ve esenlik şehri olarak yönetmiştir. Birinci
Dünya Savaşı’nda yenilen tarafta yer alan
Osmanlı, diğer pek çok coğrafya gibi Kudüs’ü de terk etmek zorunda kalmıştı. İşte
o günden beri Kudüs huzur yüzü görmedi.
Şehrin tüm dinlere saygılı yapısı hızla bozuldu, Müslümanlarla birlikte Hristiyanların kutsalları da İsrail’in tehdidi altına
girdi.”
“FİLİSTİN’İN TOPRAKLARINDAN KAN İZLERİ HİÇ SİLİNMEDİ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair NizarKabbani’nin “Kudüs şiiri”nden de dizeler okuyarak, o günden beri Kudüs’ün duvarlarından, Filistin’in topraklarından kan izlerinin
hiç silinmediğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler’in 1947 yılındaki kararına göre Kudüs’ün özel statülü uluslararası
bir şehir olacağına işaret eden Erdoğan,
şöyle konuştu:
“Bu karar, Filistin’in hızla işgali ve bölgenin binlerce yıllık sakinlerinin zorla tasfiyesi sonucunu doğurmaktan başka bir işe
yaramadı. 1967 yılında Kudüs’ün işgaline
sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail’in
gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur.
Niçin ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorum
anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika’nın
iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için
yaşasın cehennem. Bugün de Amerika’nın

attığı adıma karşı etkili bir tavır koymayan
Birleşmiş Milletler, zaten yıpranmış olan
meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur.”
“ASIL MÜCADELE SİYONİZMLE”
Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinden iki
yıl sonra bir grup Yahudi tarafından Mescid-i Aksa’nın yakılmasının aslında bardağı
taşıran son damla olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Bunlar Siyonist ve bir
Siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız.
Böyle bir felaket dahi maalesef Müslümanları kendilerine getirmeye yetmedi.
Ben Siyonistlerle Musevileri birbirinden
ayırıyorum. Asıl mücadele Siyonizmle Siyonistlerle ve onların Müslümanlara olan
düşmanlığı hiç affedilir gibi değil.” dedi.
Dönemin İsrail Başbakanı’nın bu yangının
yaşandığı günle ilgili hissiyatını anlatırken,
“Sandım ki Müslümanlar dört bir yandan
Kudüs’e gelecek. Sabaha kadar korkudan
uyuyamadım. Lakin sabah oldu ve hiçbir
şey yaşanmadı. İşte o zaman anladım ki
biz dilediğimizi yapabiliriz.” dediğini aktaran Erdoğan, “Acı ama durumumuz işte
budur.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs’e Destek”
mitinginde yaptığı konuşmada, TBMM
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali
Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
gibi Mehmet Akif İnan’ın “Mescid-i Aksa’yı
gördüm düşümde” şiirini okudu.

Haber
“Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü ve Filistin’i belki dillerimiz unutmadı ama elleri, kolları
bağlı bir seyirci olmanın ötesine geçemediğimiz de ortada” diyen Erdoğan, İsrail’in
1947’den beri dilediğini yaptığını, bugün
de aynı pervasızlıkla yoluna devam ettiğini söyledi.
Bu gerçeklerin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam
etti:
“Amerika’nın aldığı son kararla, Kudüs’ün
mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı.
Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde, radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El-Halil Camii hala işgal altında.
Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir
şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Halbuki
önümüzde Müslümanların Kudüs’ün nasıl
eman yurdu haline getirdiğinin örnekleri var. Hazreti Ömer Kudüs’ü, neredeyse
kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Ama Hazreti Ömer’in arkasında
gerektiğinde bu uğurda canını vermeye
hazır dev bir ordu vardı. Asırlar sonra Kudüs’ün üzerine yürümek için çok büyük
ordular toplayan Haçlılar 600 bin kişi
olarak Anadolu’ya girip sergiledikleri tüm
vahşete rağmen ancak 100 bin kişi olarak
Toroslar’ı aşabildiler. Onlara karşı bu büyük mücadeleyi veren Selçuklu Beyleri,
düşmanın ne sayısından ne de gerisindeki silüetten çekindiler. Haçlılardan oluşan
ordu Kudüs’e girdiğinde şehirde Müslüman, Musevi kimseyi bırakmadan hepsini
katlettiler. Selahaddin Eyyubi, şehri yeniden fethettiğindeyse teslim olan herkesin
gitmesine izin verdi.”
Kudüs ve Allah’ın evi Mescid-i Aksa esaret
altındayken, evinde yatmayı kendisine zül
sayan bu büyük komutanın verdiği mücadelenin, imanın ve cesaretin zulme karşı
direnişinin sembolü olduğunu vurgulayan
Erdoğan, daha sonraki Haçlı seferlerinde
de benzer hadiselerin yaşandığını ama tereddüdün olmadığını ifade etti.
Karşı taraf zulümle, vahşetle, kıyımla Kudüs’e yürürken Müslümanlar’ın imanlarının, bileklerinin gücüyle onları yendiğini
ama masum hiç kimseye de zarar vermediğini dile getiren Erdoğan, bu saldırı
dalgasının son büyük örneğinin Çanakkale
olduğunu söyledi.
Çanakkale’de milletin iman dolu göğsünü
siper ederek, bu hayasızca akını durdurduğunu hatırlatan Erdoğan, “Dikkat ediniz, bu örneklerin hepsinde zalimler tüm
güçleriyle saldırırken, Müslümanlar sadece dua etmekle, sadece gözyaşı dökmekle
yetinmemişlerdi. ‘Zulme rıza, zulümdür’
diyerek karşılarındaki güçlerin sayısına,
silahına, teknolojisine bakmadan Allah’ın
vaadine güvenip, tüm güçleriyle, tüm imkanlarıyla mücadele etmişlerdir. Bizim için
Çanakkale ne ise Kudüs de odur.” dedi.
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Yüreklerin, bileklerin ve canların ortaya
konduğu bir mücadelenin zaferle sonuçlanacağını belirten Erdoğan, “Bugün ‘neyimiz eksik’ diye baktığımızda, işte bunu
görüyoruz. Dualarımıza ve gözyaşlarımıza,
yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü
eklemediğimiz sürece, zalimi durduramayız. Çünkü hak, hukuk tanımayan zalim,
laftan, sözden, nasihatten zaten anlamaz.
İçindeki korkuyu, zulüm çıtasını sürekli
yükselterek bastıran, ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil güçtür. Şayet tüm
dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını
dayadığı lobilerin desteği, İsrail’in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz.”
diye konuştu.
El-Kaide’danBokoHaram’a, PKK’dan FETÖ’ye kadar diğer örgütlerin de aynı amaca hizmet ettiğini vurgulayan Erdoğan,
“Bunlar proje terör örgütleri. Ortaya çıkan
tablo, bize bu tür örgütlerin tek amacının
Müslümanların birliğini ve dirliğini bozarak, kurumsal yapılarını yıkarak bölgemizi
işgale hazırlamak olduğunu göstermiştir.
Eğer bugün Kudüs’ün mahremiyeti bu
kadar kolay çiğnenebiliyorsa, Filistinli kardeşlerimizin canları, kanları bu derece hiçe
sayılabiliyorsa gerisindeki sebeplerden biri
de işte budur.” değerlendirmesini yaptı.
“KUDÜS GÜCÜYLE BU ZULME KARŞI HEP
BİRLİKTE YÜRÜYELİM”
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelin ayaklarımızdaki Kudüs gücüyle bu
zulme karşı hep birlikte yürüyelim. Durmayalım ama bu yürümeye sürekli olarak
devam edelim ve birileri bu yürüyüşü görsün. Çünkü Müslümana umutsuzluk yakışmaz. Rabbimin müjdesi var: ‘Gevşeklik
göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz.’ İşte
bu ilahi müjdeye layık olabilmek için tüm
Müslümanlara diyoruz ki gelin birlik olalım
ve zalimlerin karşısına tek bilek, tek yürek
olarak çıkalım. Kendi içimizdeki gafillerin
üstesinden geldiğimiz gün, zalimin kalbine
korkuyu saldığımız gün olacaktır. Kudüs,
inşallah tüm Müslümanların kurtuluşunun
vesilesi olacaktır. Üzerimizdeki ölü toprağını Kudüs davasına sahip çıkarak atacağımıza inanıyorum. Peygamber Efendimizin
(Aleyhissalatü vesselam) miraca çıktığı
bu kutsal şehri, Hazreti Ömer (RadıyallahuAnh) ve Selahaddin Eyyubi’nin mirasını sahipsiz bırakmayacağız. Filistinli
kardeşlerimiz bugüne kadar görevlerini,
vazifelerini yerine getirdiler. Bundan sonra 1 milyar 700 milyon Müslüman olarak
Kudüs nöbetini devralma sırası, evet, bize
gelmiştir.”
“MÜSLÜMANLARA ÖNCÜLÜK ETMEKTEN ŞEREF DUYARIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’dan
Suriye operasyonlarına kadar bu mücadelenin örneklerinin sergilendiğini dile getirerek, Kudüs konusunun da kendileri için

aynı derecede önemli bir hadise olduğunu
söyledi.
Bu mücadelede Müslümanlara öncülük
etmekten şeref duyulacağını vurgulayan
Erdoğan, “İsrail’i bu yanlış adımlarından
geri çevirene, akıtılan masum kanların
hesabını sorana kadar mücadelemiz sürecektir. Burada bir kez daha İsrail zulmüne
direnen Filistinli kardeşlerimize desteğimizi ifade ediyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanları silkinişe, yeniden dirilişe, yeniden
ayağa kalkmaya davet ediyoruz. İnsanlık
ve insanlığı herkes için büyük bir tehdit
oluşturan bu saldırılara, haksızlıklara, şımarıklıklara karşı harekete geçmeye davet
ediyoruz. “ diye konuştu.
Erdoğan, bu vesileyle İslam İşbirliği Teşkiatı’nı (İİT) hemen İstanbul’a çağırdıklarını,
zirve toplantısında da bu akşam kısa, özet
bir sonuç bildirgesiyle İİT’nin bir karar alacağını belirterek, şöyle konuştu:
“Bu vesileyle herkesi İİT üyesi tüm ülkelerde başlatılacak olan Filistin’e yardım
kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.
İnşallah Kudüs’ün esenliğe, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğe, Filistin topraklarının bağımsızlığa kavuşacağı günler yakındır. Sizlere de, biz ve bizi medya aracılığıyla
takip eden tüm kardeşlerimize desteğiniz,
sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için şükranlarımı sunuyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından
kurtuluş olan mübarek ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin
Kudüs başta olmak üzere Suriye’den Yemen’e, Arakan’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerimiz için
barışa, esenliğe ve selamete vesile olmasını diliyorum. Mitingimize katılan başta
Sayın Bahçeli olmak üzere, Destici olmak
üzere Meclis Başkanım, Başbakanımız olmak üzere ve İİT üyesi kardeşlerimiz olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür
ediyorum.”
Erdoğan, konuşmasını “Tek millet, tek
bayrak, tek vatan, tek devlet” diyerek rabia ile tamamladı.
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DOSTLAR IZGARA PİDE SALONU
DUALARLA AÇILDI
Dostlar Izgara Pide Salonu İlk Şubesini Dualarla Eşliğinde Açarken Açılışa Çok Sayıda Davetli ve
Vatandaş Katıldı. Açılışa Katılan Davetlilere Izgara ve Pide İkram Edildi..
Fetih Mahallesi Canfeza Sokak No:8 /A Karatay / KONYA
Tel: 0 555 067 8025-0332 409 3343
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Anadolu’nun büyüğü Seha Yapı konut
piyasasını canlandıracak tarihi kampanyaya tam destek oluyor, Zermeram’ın 2.
etabında peşinde yüzde 20 indirim fırsatı
sunuyor.
İttifak Holding’in inşaat sektöründeki
markası Seha Yapı, Anadolu’nun en büyük su temalı karma konut projesi Zermeram’da konut sahibi olmayı kolaylaştıran
yeni bir kampanyaya başlattı.
Konya’nın en değerli ve en büyük imarlı
arazisi üzerinde Seha Yapı imzası ile yükselen Zermeram projesinin 2.etabında
geçerli olan kampanyada peşin alımlarda
yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.
Yüzde 20 indirim kampanyasının yanı sıra
banka ve kefil kullanmadan, peşinatsız
veya 3.000 TL’den başlayan taksitlerle 40
ay vade farksız konut sahibi olma imkânı
da Zermeram’da devam ediyor.
Büyümek için atılacak her adımın yanında
olacağız…
Tarihi kampanyaya verdikleri destekle ilgili
konuşan Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu, “Sektörün bir üyesi olarak devletimizden gelen çağrıya, Türkiye’nin en
büyük yapı şirketleri ile birlikte biz de en
gözde projemiz Zermeram’ı dâhil ederek
destek oluyoruz. Bu İttifakın ekonominin
dişlilerinin hızlandırılması ve sektöre yeni
bir nefes aldırmak adına önemli bir girişim
olduğunu düşünüyoruz.

layan taksitlerle vade farksız 40 ay taksit
yapabiliyoruz. İstanbul Başakşehir’in en
büyük projesi 3. İstanbul’da ise isterseniz
yüzde 1 peşinatlar isterseniz 2019’a kadar
taksitleriniz bizden kampanyası ile konut
sahibi olma imkânı sunuyoruz.”
Zermeram çevre dostu kimliği ile de dikkat
çekiyor
Anadolu topraklarında bugüne kadar yapılmış en iyi ve en büyük yaşam projelerinden biri olan Zermeram, 320 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor.
Yüzde 70 gibi önemli bir oranı gri ve yeşil
peyzajdan oluşan Zermeram nefes alan
yemyeşil bir proje olarak kurgulandı. Çevreci bir kimliği de bulunan Zermeram’da
kojenerasyon sistemi ile üretilecek elektrik
enerjisi sayesinde enerji tasarrufu sağlanırken, gri su arıtma tesisi ve yağmur suyu
geri kazanımı ile yeşil alanların sulaması
da tasarruflu hale getirildi.
Zermeram’ın 17 bin 500 metrekaresi biyolojik gölet, 240 bin metrekaresi gri ve yeşil
peyzaj, 2.750 metrekaresi sağlıklı yaşam
merkezi ve 9.222 metrekaresi de alışveriş merkezi olarak tasarlandı. Brüt 120
ile 1.052 metrekare aralığında inşa edilen
Zermeram’da toplamda 1.077 konut bulunuyor.

Projede yer alan Arasta AVM ise 39 mağaza, 2 adet çok amaçlı salon, 1 adet restoran ve 1 adet marketten oluşuyor.
Zermeram projesinde 72 adet 2+1 konut
tipiyle birlikte 249 adet 3+1, 218 adet 4+1,
256 adet 4,5+1, 200 adet 5+1, 1 adet 5,5+1,
23 adet de 6,5+1 konut yapılıyor. Projede,
14 bahçe dubleks yer alırken 9 adet yalı, 35
adet de villa bulunuyor.

Bildiğiniz üzere gayrimenkul sektörü ülke
ekonomisinin lokomotifi durumunda,
doğrudan ve dolaylı olarak 250’ye yakın
alt sektörü etkiliyor bu durumdayken büyümek için atılacak her adımın yanında
olacağız.
İlk etabı 2019’da teslim edilecek Zermeram projemizde peşinde yüzde 20 indirim
kampanyasının dışında banka ve kefil kullanmadan, peşinatsız veya 3.000 TL ‘den
başlayan taksitlerle 40 ay vade farksız konut sahibi olma imkânınız devam ediyor.
Zermeram ile birlikte satışta olan diğer
projelerimizde de tüketiciyi cezbedecek
avantajlar sunuyoruz.
Yeni projemiz 7 Renk Selçuklu’da “lansmandan önce son fırsat” kampanyası ile
peşinde yüzde 15 indirim ya da vade farksız 60 ay taksit imkanı sunarken Seha
Kanyonpark Evleri’nde 2.475 TL’den baş-
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BATUHAN CAVIT BAYDAR
GÜNDOĞDU KOLEJINDEN MEZUN OLDU
Yıldız ailesinin mutlu günü Abk şirketler grubu yönetim danışmanı Ali Yıldız’ın oğlu Anıl Can Yıldız dünyaevine girdi.Nikah
şahitliğini Abk şirketler grubu yönetim kurulu başkanı ve Konyaspor basın sözcüsü Ahmet Baydar’ın yaptığı düğünde Yıldız
ve Demirel ailelerinin sevenleri gelin ve damadı yalnız bırakmadı.Aslı ve Anıl çiftine mutluluklar diliyoruz .
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FADİM CAM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT
BÜYÜK BİR TÖRENLE AÇILDI
Buhara Mahallesi Edip Oğlu Caddesi Numara 43/C’de hizmet verecek olan Fadim Çam Gayrimenkul ve İnşaat açılışı
düzenlenen törenle açıldı.
Fadim Çam Gayrimenkul ve İnşaat sahibi Fadim Cam, Konyalı hemşerilerine en iyi hizmeti vermek için güçlü bir kadroyla yeni bir yer açtıklarını söyledi.
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‘‘Konya bölgesi gelişiyor, yeni işyerleri, yeni konutlar yapılıyor ve açılıyor. Nüfusumuzda her geçen gün artıyor. Yeni
işyerlerimizle hemşerilerimize daha iyi hizmet vermeyi, herkese de yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu mutlu ve heyecan
dolu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışa İşadamları ve Vatandaşlar Büyük İlgi Gösterdi.
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ELMAS KOLEJİ
Muhteşem diploma törenini ile bu yılda özel Konya Elmas Anadolu Lisesi ve Özel Selçuklu Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerine diplomaları verildi.
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YAKA MARİNA DOSTLARINI
İFTARDA BULUŞTURDU
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Güçlü Home Furniture

Adıyaman Çiğköfte

Ünlü Group

Mobilyacılar Sitesi Çamkoru Sokak No:18
Selçuklu/Konya
0332 248 28 27

İhsaniye Mah. Vatan Cad. Adılhan İş Hanı
Altı No:15/6 Konya
0332 320 95 96

Feritpaşa Mah. Mürşitpınar Sk. No:3/A
Selçuklu/Konya
0532 726 36 70

Sevda Kuruyemiş

Serap Çiftçi

Yıldız Köşkü

Toptancılar Çarşısı 6.Blok No:21/A
Konya
0332 233 46 73

İhsaniya Mah. Sultan Cem Cd. 1. Form
Apartman Kat:3/14 Selçuklu/Konya
0332 320 07 77

Köyceğiz Cad. Huzurevi Yanı
Meram/Konya
0332 325 10 32

Portre Güzellik Salonu

Gold Organizasyon

Mahba Butik

Feritpaşa Mah. Malazgirt Sk. Sema İş
Merkezi Kat:1 (11.noter üzeri) Konya
0332 238 78 73

Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. Malazgirt Sk.
Ebru Sitesi No:15/A Selçuklu/Konya
0332 238 37 43

Armağan Mah. Melikşah Cad. No:21/A
Meram/Konya
0542 532 40 42

Özkumak Gayrimenkul

Emiroğlu Otomotiv

Hüseyin Keleş Kuaför

Fevzi Çakmak Mah. 10437 Sk. No:36
Karatay/ Konya
0332 342 72 64

Fevzi Çakmak Mah. 10427 Sk. No:9
Karatay/Konya
0332 233 99 88

Şeker Mah. Çevreyolu Cad. No:38
Selçuklu/Konya (novotel içi)
0541 410 10 12

Kahvehan

Gül Bebe

Mado

Yeni Meram Cad. Hamamlı Sk. No:2
Meram/Konya
0332 325 10 10

Tekstil Pazarı Gür Sk. No:20
Konya
0332 238 76 75

Novada A.V.M. Sancak Mah. Veysel Karani Cad. No:6/B 34 Selçuklu/Konya
0332 502 02 29

Farklı
Tarzlarıyla
Telefon:
(0332) 322 17 40
Adres:
Armağan Mahallesi, Yeni Meram
Cd. No:22, 42090
Meram/Konya
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EĞİTİM
Özel Gündoğdu Koleji

Esentepe Koleji

Özel Selçuklu Formkampüs Koleji

Adres: Aşkan Mahallesi, Yeni Meram Cd.
No:180, 42090 Meram/Konya
Telefon: (0332) 323 67 86

Adres: Akademi Mahallesi, Yeni İstanbul
Cd. No:247, 42250 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 8 833

Adres: Selçuklu, İ. Kaya Cd Sille Par. Mh.
Şehit . Koçak Sk. No:2 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 246 12 12

Özel Elmas Koleji

Konya Şehir Koleji

İdeal Koleji

Adres: Kılınçarslan Mahallesi, Denizli Sk.
No:76, 42080 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 247 17 54

Adres: Hanaybaşı Mh., Parıltı sok. No:36,
42080 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 221 96 60

Adres: Medrese Mah., Feritpaşa mah.
badem Sok. No:3, 42090 Konya
Telefon: (0332) 235 25 20

Konya Özel Ekol Koleji

Özel Selçuklu Envar Koleji

Sistem Koleji

Adres: Yazır Mahallesi, Saray Bosna Sk.
No:7, 42070 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 265 60 60

Adres: Yazır Mh., Gülsoylu Sk,
42000 Selçuklu
Telefon: (0332) 261 00 06

Adres: Yazır Mahallesi, No:, Batıhan Sk.
No:23, 42000 Selçuklu
Telefon: (0332) 261 18 18

Özel Üçboyut Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi
Adres: R. Denktaş Cd. Kılıçarslan Mh.
H. Bey Sk. No:15/A Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 235 00 35

Yeni Önem Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezİ
Adres: Buhara Mahallesi, Barış Cd. No:5
42070 Horozluhan Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 201 00 02

Özel Savaş Özel Eğitim Merkezi
Adres: Yazır Mahallesi, No:8/10, Emircan
Sk. 42250 Selçuklu/Konya
Telefon: 0506 362 58 32

İksir Etüt Merkezi

Melekler Kreşi

Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu

Adres: Yıldırım Beyazıt Mh. Şht. Cem
Ersever Cd. No:15 SELÇUKLU / KONYA
Telefon: 0505 948 92 07

Adres: Buhara Mahallesi, No: B
Selçuklu/KONYA
Telefon: (0332) 248 49 42

Adres: Çandır Mahallesi Eski Meram Cd.
No:251, 42030 Meram/Konya
Telefon: (0332) 325 01 33

HASTANELER
Özel Medova Hastanesi

Özel Büyükşehir Hastanesi

Özel Konya Anıt Hastanesi

Adres: Şeyh Şamil Mahallesi,
Dosteli Cd. 52/1, 42070 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 8 682

Adres: Ferhuniye Mahallesi Hastane Cd.
No:6, 42060 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 236 54 07

Adres: Pirebi Mah., Kemha Sk. No:1
42040 Meram/Konya
Telefon: (0332) 353 04 05

Özel Akademi Meram Hastanesi

Konya Hospital

Adres: Süleyman Şah Mahallesi, Beyşehir Cd. No:181, 42080 Meram/Konya
Telefon: (0332) 221 37 37

Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası
Hastanesi
Adres: Şükran Mh Taşkapu Medrese Sk.
No:15, 42200 Meram/Konya
Telefon: (0332) 351 41 00

Adres: Şemsi Tebrizi Mh.Şerafettin Cd.
No:95, 42030 Merkez/Karatay/Konya
Telefon: (0332) 350 37 77

Özel Akademi Konya Hastanesi

Özel Konya Farabi Hastanesi

Özel Konya Selçuklu Hastanesi

Adres: Aksinne Mahallesi, Furgan Dede
Cd No:12, 42200 Meram/Konya
Telefon: (0332) 353 88 03

Adres: Kosova Mahallesi, Ebru Sk. No:14,
Büyükkayacık Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 221 44 44

Adres: Ferhuniye Mh., Hastane Cd
No:28, 42100 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 5 042

Özel Konya Tıp Merkezi

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Özel Eylül Tıp Merkezi

Adres: Yazır Mahallesi, Şafak Cd. No:9,
42060 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 261 05 05

Adres: Hocacihan Saray, Saray Cd. No:1,
42080 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 257 06 06

Adres: Malazgirt Mahallesi, Tatlıcak Sk.
No:7, 42100 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 246 06 64

Medicana Konya Hastanesi

Özel Dentium Ağız ve Diş Sağlığı
Selçuklu Polikliniği
Adres: Bedir Mh. Çevre Yolu Cd. No:137
Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 251 44 44

Dr. Arazi Tıp Merkezi

Adres: Feritpaşa Mahallesi, Gürz Sk.
No:1, 42060 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 221 80 80
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Adres: Ferhuniye Mah. Kocatepe Sk.
No:11Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 351 86 86

OTELLER
Nov-Ibiş Otel

Anemon Konya Otel

Dedeman Konya Hotel

Adres: Seker Mah Cevreyolu Cad,
No 36 Selcuklu, 42080 Konya
Telefon: (0332) 223 03 00

Adres: Işıklar Mah., Akif Bey Sk. No:3,
42110 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 235 14 14

Adres: Esenler Mahallesi, Isparta Beyşehir Road, 42080 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 221 66 00

Bera Konya

Rumi Hotel

Hich Hotel

Adres: Küçük İhsaniye Mah. Dr.
Hulusi Baybal Cad., No:9, 42060
Telefon: (0332) 238 10 90

Adres: Aziziye Mahallesi,
Fakıh Sk. No:3, 42030 Karatay/Konya
Telefon: (0332) 353 11 21

Adres: Aziziye Mahallesi
Celal Sk. No:6, 42030 Karatay/Konya
Telefon: (0332) 353 44 24

Grand Hotel

Selçuk Otel

Bayır Diamond Hotel

Adres: Akademi Mahallesi, Yeni İstanbul
Cd. No:231, 42130 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 221 50 00

Adres: Şems-I Tebriz Mah.
Kazanlı Sok No:6, 42050
Telefon: (0332) 352 70 70

Adres: Musalla Bağları Mh. Ahmet Hilmi
Nalçacı Cd. No:100 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 224 12 00

Gherdan Otel

Özkaymak Otel

Paşapark Hotel

Şeyh Şamil Mah. Doktor Halil Ürün Cad.
Konya Park Avm 27/F Selçuklu/Konya
Telefon: 0506 639 27 83

Adres: Nalçacı Caddesi, Selçuklu Cd.
No:92, 42060 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 237 87 20

Adres: Feritpaşa Mh. Demiryolu Cd.
No:108, 42110 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 5 705

Dündar Otel

Hilton Garden Inn Konya

Adres: Feritpaşa Mahallesi, Kerkük Cd.
No:30 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 236 10 52

Adres: Aziziye, Kışlaönü Sk No:4, 42030
Karatay/Konya
Telefon: (0332) 221 60 00

EMLAK VE İNŞAAT
Okkalar İnşaat

Adem Bulut İnşaat

Kaykon İnşaat

Adres: Musalla Bağları Mahallesi, Babür
Sk. No:7, 42100 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 236 50 60

Adres: Yazır Mah. Tuğçe Sk.
No:7/A, 42250 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 444 65 40

Kılıçarslan Mh. Yel Kovan Sok.
Telefon:
0536.2956894

Atabeyi Villaları
Sille Ak Mahallesi, Tekpınarlı Sk.
37-33 Selçuklu/Konya
0 332 251 5 257 - 0 507 131 88 16
www.atabeyi.com.tr

Bisa Yapı İnşaat

Can İnşaat

Adres: Özlem Mh.Çevreyolu Caddesi
No:76/A Selçuklu / Konya
Telefon: 0332 247 50 00

Adres: Gazanfer Mahallesi, Dr. Ahmet
Özcan Cad. 128/B, 42010 Meram/Konya
Telefon: (0332) 357 74 01

Safa İnşaat

Binko Yapı

Baba Emlak

Işıklar Mah. Turgay Sk. Naz Sit. D Blok
No: 7/13 Selçuklu/KONYA
Telefon: 0 (554) 400-4315

Parsana Mahallesi, Barış Cd.
105/A, 42250 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 6 815

Zafer Meydanı Zafer
Çarşısı 2.Kat No:211 Maram/Konya
Telefon: 0.533.4351684

Konya Şehir Emlak

Sima Gayri Menkul

İtimat Gayrimenkul

Doğuş Mah. Çimenlik Cad.No:127/D
Karatay/Konya
Cep-0533.5766567 İş-.0332.3555963

Kılıçaslan Mah.Taşlıyol Sok.Gündempark
Konutları 10/D Selçuklu /Konya
Telefon: 0549.4242261

Yazır Mah.Sayılan Sok.No.2/B
Selçuklu/Konya
0532.1734209 - 0332.2650007

Çizgi Gayrimenkul

Gökdeniz Gayrimenkul

Bitim İnşaat

Yazır Mh. Beyaz Karanfil Sk. No: 9/D
Selçuklu /Konya
0532.5598151 - 0850.8038151

Yazır Mah. Körükcü Sk. No:10/1
Selçuklu /Konya
0532.678 7711 - 0332.25546465

Erenköy Mah. Dildar Sk.No:1
Selçuklu/Konya
0532.3654368 - 0332.2457301
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