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KONYA’DAN DÜNYAYA ”SELAM VAKTİ”
PARAPSİKOLOJİ
EKONOMİ’Yİ BİLMEK ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ
KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN BEKLENEN RİSKLER
İNSANLAR UMUTSUZ VE HUZURSUZ
BU MİLLET SİZİ UNUTMAYACAK!
MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİŞ HAYAT KURTARIR
KRİZ DEĞİL, “İNİŞ ÇIKIŞ”
EKONOMİ İLE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ
KIŞ AYLARINDA KURUYAN HAVALARDA ISI KAYBININ AZALMASI
EKONOMİNİN BOZULMASI HALİNDE PİYASA
KARAMSAR BİR TABLOYU UMUDUN IŞIĞIYLA AYDINLATMAK…
İNSANLARIN ALIM GÜCÜNÜN GÜNDEN GÜNE AZALMASI
MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ: EKONOMİK SALDIRILAR BERTARAF EDİLDİ
KADINA KARŞI ARTARAK İLERLEYEN ŞİDDET
LÜTFİ ELVAN AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ
EKONOMİ
GLOBALLEŞME VE EĞİTİM
“KONYA GÜVENLİ BİR ŞEHİR”
HASAN KILCA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ADAYLIĞINI
‘KADINA ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’
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KONYA’DAN DÜNYAYA
”SELAM VAKTİ”
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.
Konya’da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl
“Selam Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat
Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri başladı. Bu yıl etkinliklerin ilk
gününde; Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit
Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla
Şahin Usta, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Mevlana’nın 22’nci kuşaktan
torunu Esin Çelebi Bayru, protokol
üyeleri ve vatandaşların katılımıyla,
sevgi ve hoşgörü yürüyüşü, türbe ziyareti ve sergi açılışları yapıldı. Akşam
da ilk sema programı gerçekleştirildi.
HERKESE BARIŞ VE HUZURU
GÖTÜREN MEDENİYETİN TEMSİLCİLERİYİZ
Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Mevlana Kültür Merkezi’ndeki
program, protokol konuşmalarıyla başladı. Törende konuşan Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Hazreti Mevlana’nın, “Gel” çağrısıyla milyonlara ışık olduğunu söyledi.
Şeb-i Arus’un bu yılki temasının “Selam Vakti” olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, ”Selam, barış ve esenlik
demektir. Yüce dinimiz de barış ve
esenlik dinidir. Selam vermek ‘kardeşlik’ demektir. Bizler, gittiğimiz her
coğrafyada hiçbir din, dil, ırk, mezhep
farkı gözetmeksizin herkese selamı,
yani barış ve huzuru götüren bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.
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GEL ÇAĞRISI İNSANIN ASLINA
DAVETİDİR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içinde bulunulan çağın hız, haz
ve tüketim çağı olduğunu belirterek
bazı geleneklerin unutturulduğuna
vurgu yaptı. Bakan Murat Kurum,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Komşularımızla iletişime kapalı evlerimizi, sanal âlemde kaybolarak unuttuğumuz
dünyamızı tekrar güzel kılmanın ilk
adımlardan birisi ‘Selam’dır. Bu manada Şeb-i Arus Törenleri’nin bu yılki
temasının böylesine ihtiyaç duyduğumuz önemli bir konuya, ‘Selam’a
ayrılmış olmasından memnuniyet
duyuyorum.” Bakan Kurum, Hz. Mevlana’nın öğretilerinin günümüze dek
ulaştığını söyleyerek Mevlana’nın
merkeze insanı koyan öğretisinin
dünyada en çok kabul gören öğretilerden biri olduğunu kaydetti.
İNSAN HAKLARI DEYİNCE İLK
HZ. MEVLANA AKLA GELİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta,
hoşgörü ve insan hakları deyince
akıllara Hazreti Mevlana’nın geldi-

ğinin altını çizerek, “Bizler düşüncelerimiz farklı olsa da; diller, inançlar,
mezhepler, etnik kökenler, kültürler
farklı olsa da insan olarak, ‘can’ olarak birbirimize saygımızı, hürmetimizi
ne olursa olsun korumayı başaran bir
milletin mensuplarıyız” dedi.
MEVLANA SEVGİ VE HOŞGÖRÜYE DAYALI HAYAT TARZIMIZIN
MİMARIDIR
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,
“Hz. Mevlana Kur’an ve sünnet çizgisinde sevgiyi temel alan, insanlar

Büyükşehir Belediyesi

içine düştüğü durumdan kurtulmanın çaresinin Hz. Mevlana’yı yalnızca
sözleriyle değil, davranış ve eylemleriyle de tasdik etmekten geçtiğine
inanıyoruz. Şiddetten arındırılmış barış dolu bir dünyanın kapılarını açmak
için, Hz. Mevlâna’nın 13’üncü asırdan
günümüzü aydınlatan fikirlerinin bugün de bir şemsiye gibi tüm insanlığı
kapsayıp kuşatacağına inanıyorum.

arasındaki farklılıkları aşarak bir arada yaşamanın yolunu çizmiş ve milletimizin insan sevgisi ile hoşgörüye
dayalı hayat tarzının mimarı olmuştur” diye konuştu.
MEVLANA SEVGİ MEDENİYETİMİZİN MİMARI, GÖNÜL MEKTEBİNİN ÂLİMİDİR
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, “Sevgi medeniyetimizin manevî mimarı ve gönüller mektebinin âlimi Hz. Mevlâna Celâleddin
Rumî; hayatı, düşünceleri, eserleri,
sevgiyi, barışı ve hoşgörüyü temel
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alan evrensel mesajlarıyla milyonları
etkilemiş ve gönülleri birleştirmeyi
başarmıştır. Hz. Mevlana arkasında
aşkla yoğrulmuş fikirler bıraktığı içindir ki yüzyıllardır milyonlarca insan
bir araya geliyor ve onu yâd ediyor”
dedi.
MEVLANA’NIN FİKİRLERİ BİR
ŞEMSİYE GİBİ İNSANLIĞI KAPSAYIP KUŞATIYOR
Başkan Uğur İbrahim Altay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Mesnevi, Kur’an ve sünnetle yoğrulmuş
bir aşk ilmihalidir. Bugün insanlığın

‘‘Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de
İslam’ın selama verdiği önemden söz
ederek selamın insanlığın ortak değeri olduğunu vurguladı. Kültür ve
Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar
ise yaptığı konuşmada törenler ve
hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında misafirleri bilgilendirdi. Konuşmaların ardından Kültür
ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi
Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat
Yönetmeni Ahmet Özhan, topluluk
üyeleriyle Türk Tasavvuf Müziği konseri, Araştırmacı - Yazar Ömer Tuğrul
İnançer de “Mesnevi Sohbeti” gerçekleştirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği
Topluluğu tarafından ise “Mevlevi
Ayini Şerifi” icra edildi.
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PARApsikoloji
Temas ettiği her şeyden olumlu ya
da olumsuz olarak etkilenen ve bunun sonucunda duygu durumunda
ve yaşantısında değişiklere uğrayan
insanoğlu şimdilerde tüm dünyayı
etkisi altına alan ekonomik krizle
karşı karşıya…
Bir tarafta kriz, bir tarafta da MASLOWun ihtiyaçlar hiyerarşi… buna
göre insanın giderilmeyi bekleyen
en önemli ve temel basamağı fizyolojik ihtiyaçlar olarak belirtilmektedir. Bu ihtiyaçlar, insanın yaşamını
devam ettirebilmesinin kaynağı olarak görülürken, bunun giderilmesi
de maddi kaynaklara bağlı.
Peki maddi kaynaklar yetersiz ve ihtiyaçlar tam olarak giderilememeye
başladığında ne olacak…
Bireysel ve toplumsal sorunlar yaşanmaya başlayacak. İhtiyaçlar giderilemediğinde insanların çoğunlukla verdiği depresyon tepkilerinin
yerini daha çok öfke kontrolsüzleri
alacak.
Tabi bunun ana kaynağı da krize,
hazırlıksız yakalanmak ve panikle
tepki vermektir. Özellikle haberlerde aktarılan bilginin, şekli ve içeriği
ile doğru orantılı kaygılar yaşanır.
Bu kaygılar bazen kontrol edilemez
hal alır ve kaygı bozukluğu tanısıyla
karşı karşıya kalınır.
Öfke ve kaygı ile yaşamına giren
kriz, ilişkilerde bozulmalar yaşatır.
Evlilikler sarsılabilir, çocuklarla lan
ilişkide daha kontrolcü daha baskıcı
tavırlar takınılabilir. Böylece aradaki sevgi ve güven bağı zedelenir ki
insanın yaşamını sürdürmede temel
fizyolojik ihtiyaçların hemen ardın-
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dan güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar
gelir. Bunların da giderilmemesi ya
da giderilememesi, kişinin alışık olmadığı tutum ve davranışlar içine
girmesine neden olabilir.
Sorunun kaynağı kendimiz olduğumuzda ve sorunun kaynağı bir başkası olduğunda çözü arayışlarımız
ve yöntemlerimiz farklılaşır ancak
duyguları çok yoğun yaşadığımızda kendimize zarar ve başka kişi ve
nesneye zarar verme eğilimi artar.
Özellikle kişisel ekonomik krizlerde; işten çıkarılma, gelirde azalma,
çalışma koşullarının değişmesi gibi
durumlarda depresyona eşlik öden
öfke nöbetlerine çoğunlukla başka
insanlar maruz kalabilirken; herkesin etkilendiği bir kriz ortamında insanların patlamaya hazır bir bomba
gibi etrafta dolaşması, tahammül,
anlayış hoşgörü gibi kavramların
azaldığı, özellikle toplumsal kullanıma sunulmuş her şeye karşı yakıcı
yıkıcı bir tavır sergilenmesi, bir çeşit
Vandalizm artığı görülmektedir.

Sema KAVAK
Psikolog

Peki krizden etkilenmemek mümkün mü?
İnsan sosyal bir varlıktır ve bu sosyalliği ile çevresinde olup biteni
gözlemleme anlama dinleme çabası
geliştirmiştir. O yüzden çevresinde
olup bitenlere karşı tepkisiz ya da
duyarsız kalması mümkün değildir.
Ancak kendisine en az zarar verecek
düzeyde etkilenmeyi sağlayabilirler.
Onun için de, maddi imkanlara bağlı
olmayan, iç kaynakları güçlendirmek, ilişkilere yatırım yapmak, spor
faaliyetlerini artırmak, kapitalist
sistemin ihtiyaç olarak sunduğu isteklerden uzaklaşmak kısa sürede
sağlıklı bir çözüm olur.
Bir adım ötesinde de yaşanılanın
sadece bana özele olmadığını, herkesin aynı şeyleri yaşadığını düşünmek ve sıkça kendimize hatırlatmak,
iyi hissetmemize neden olacaktır.
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EKONOMİ’Yİ BİLMEK
ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ
Ekonomi,servetin üretimini ,bölüşümünü ve tüketimini konu
alan toplumsal bilimdir.Bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin yaşayabilmek için üretme
ve bunları bölüşme biçimleri ve
eylemlerinden doğan ilişkilerin
tümüne ekonomi denir.Dünyada
kaynakların sınırlı,insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden
,kaynakların daha verimli kullanılabilmesini sağlamak amacıyla
icat edilmiştir.
Eş anlamlısı, aşırı ve gereksiz
harcamalardan kaçınma tutumudur yani iktisattır.Geliri gideri
hesaplayarak lüzumsuz masrafı
bırakıp, ölçülü ve idareli harcamaya da ekonomi denir.
Yukardaki tanımlar aslında ekonominin HAYAT olduğunu bize
gösteriyor, bizse onu dost ya da
düşman bir kavram olarak algılıyoruz.Yeşilçam sinemasının mutlak iyi ya da mutlak kötü aktörleri
gibi.Bir zamanlar trafik canavarı
karikatürüyle sembolize ettiğimiz
rol, ekonomi canavarı algısıyla
özdeşleşmek üzere.
Yani her tür kazadan,sıkıntıdan
ekonomiyi sorumlu tutmak üzereyiz.Sanki EKONOMİ denen şey,
her an bir yanardağ gibi lavlarını
püskürtüp hepimizi mağdur etmeye hazırlanıyor.
Oysa ekonomi ,kontrol edilebilir
bir sistemdir ve doğal afetler gibi
bir anda ortaya çıkmaz.
Fakat çok kapsamlı tedbirler gerektirir.
***
Ekonomi konusunda bilgili bir
toplum değiliz.Ekonomi,hayatımızda adını sıkça duysak da yabancı olduğumuz bir kelime.
Ekonomi diyince çoğumuzun
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aklına dolar, altın fiyatları ,kredi
faizleri dışında pek bir şey gelmez.Oysa ekonomi tarafsız bir
bilimdir.Yani nesnel ölçütleri olan
bir KAVRAM.Aynı şartlar altında
aynı nedenlerin aynı sonuçları
doğruduğu determinist bir olgu.
Yani ekonomik girdiler ve ekonomik çıktılar var ve hayatımıza
yansıyan da bunun sonuçları.
Ekonomi, günümüzde sadece
devletlerin egemenliğinde,kontrol edilebilir bir sistem değil,pek
çok değişkenin ,aktörün de olduğu bir sistem.Karmaşıklaşan
dünyada parayı ve ilişkileri kontrol etmek güç.Buna rağmen ülkelerin ellerinde tuttuğu bir takım olanaklar hala var.Fırsatlar
da var.
Daron Acemoğlu (ve James A.Robinson) ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ
adlı kitabında iyi ekonominin biraz da o ülke siyasetçilerinin akıllı,
yaratıcı,fedakar
çalışmalarının
sonucu olduğundan bahseder.
Ulusların Düşüşü ,tarih boyunca ulusların özellikle de birbirine
benzeyen ulusların ekonomik ve
politik gelişmeleri arasında neden
büyük farklılıklar olduğuna dair
bir tartışma yürütür.Yazarlar kısaca “Neden bazı ülkeler zenginken ,bazıları yoksuldur?”şeklinde
bir soru ortaya atıp okuru,köleci
toplumlar,feodalizm,sömürgecilik,kapitalizm ve sosyalizm uygulamaları arasında ilginç ve çok
öğretici bir yolculuğa çıkarırlar.
Kitapta ,toplumların elitleri ve en
alttakiler arasında değişen ve değişmeyen ilişki biçimleri hangileridir...gibi sorular cevaplanmaya
çalışılır.
Bu kitap aslında zenginlik ve yoksulluğun;iyi ya da kötü ekonominin bir kader olmaktan çok, po-

N. Yıldız
ERDAL

litik aktörlerin bilinçli çabalarıyla
ya da doğru seçimler yapamamaları nedeniyle yaşanan sonuçlar
olduğundan bahseder.
Ulusların Düşüşü aslında bir
anlamda ekonomi bilgisinden
uzak ulusların düşüşüdür.Kitapta sadece ulusların düşüşü yoktur,ulusların yükselişi de vardır.
Ulusların yükselişi ,ekonominin
yükselişiyle mümkün olur.Ekonomi yükseldiğinde eğitim yükselir.
Sokaklar,kültür,bilim de yükselişe
geçer.
En önemlisi, ulusları düşüşe ya
da yükselmeye sevk eden şeyin
insan’ın insiyatifiyle olduğudur.
Gerçek bir ekonomi kaptanlığının
nasıl bir donanım gerektirdiği,kritik dönemeçlerin yanlış kararlarla
nasıl bir uçuruma dönüşebileceği
kitapta ayrıntılarıyla anlatılır.
Son günlerde en çok konuşulan
konu Türkiye ekonomisinin zor
günlerden geçtiğidir.Enflasyondaki artış,işsizlik,fazilerdeki artış
insanlarda yoğun bir karamsarlık
oluşturmaktadır.
Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey umutsuzluğa düşmeden,hayatı ve ekonomiyi kendi
etrafımızda dönen olaylardan,algılardan ibaret görmeyip;dünyada neler olup bitiyor,asıl yoksulluk nedir,uluslar nasıl düşer ya da
yükselir??? gibi soruların cevabını
gerçekçi bir bakış açısıyla gözden
geçirmektir.
Ekonomi’den kaçmadan.
O zaman ancak ruhumuzda hissettiğimiz baskıdan kurtulabiliriz.
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KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN
BEKLENEN RİSKLER

FED Parasal Sıkılaştırma
Jeopolitik Gerginlikler
Küresel Ticarette Korumacılık
Yüksek Borçluluk Oranı
Gelir Eşitsizliği
Yaşlanan Nüfus
Çin’de Görülen Sert
Büyüme Düşüşü
Kuzey Kore- Güney
Kore, Çin ABD arasındaki jeopolitik gelişmeler
2019 Yılına Girerken
Türkiye ve Dünya Ekonomisi
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2008 küresel krizinden bu yana oldukça yavaş büyüyen dünya ekonomisi, var olan sorunlarına küresel ticarette ABD Başkanı Trump ile
ticaret savaşlarına da eklenmiş ve
başta Çin olmak üzere gümrük vergilerini arttırarak, İran’a ambargolar
üzerinden hâkimiyet kurarak dünya
hâkimiyetini yeniden tek kutuplu
sürdürmeye çalışan bir ABD politikası
2018’e damga vurmuştur. Bu dünya
ekonomisinin büyümesinde negatif
beklentilerden biri olup bir diğeri de
ABD Merkez Bankasının parasal sıkılaştırmaya giderek faiz oranlarını
arttırmaya başlamasıdır. Bu olumsuz
gelişmeler 2019 yılında İran boykotundan muaf tutulan ülkeler olsa da
enerji arzında yaşanacak daralma ve
FED parasal sıkılaştırmasıyla yüksek faiz konjonktürüne bağlı olarak
küresel büyümede yavaşlamaya yol
açması muhtemel olacaktır. Ancak
başta ABD’de ekonomisinde işsizliğin azalması, ücretlerin artması ve
devamında BRICS ülkelerinde Çin
olmak üzere küresel ekonomilere
entegrasyonun artması dünya genelinde Endüstri 4,0 a bağlı teknoloji ve
inovasyonundaki hızlı artışın bunun
veremliliğe yansıması ekonomideki
olumlu gelişmeler olacaktır.
Türkiye ekonomisi ise 2017 yılında
yakaladığı %7.4 lük büyüme oranını ABD ile yaşadığı siyasi gerilim ve
buna bağlı olarak başta para piyasasındaki gelişmeler devamında bankacılık sektöründe yaşadığı durgunluk
ile faizlerin artması sonucu yüzde
4 ile yüzde 5 oranında bir büyüme
ile kapatacağı tahmin edilmektedir.
2019 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler kendi iç dinamikleri ve
dışarıda yaşanacaklara bağlı olarak
inişli ve çıkışlı olacaktır. Örneğin ti-

DOÇ.DR.
FATİH MANGIR
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat A.B.D.

carette korumacılık önlemleri devam
ederse Türkiye bu durumdan en çok
etkilenen ülkeler arasında yer alacaktır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD), ABD ve Çin arasında
yaşanan ticaret savaşının ekonomik
etkileriyle ilgili yayınladığı raporda
Türkiye’yi bu durumdan en çok zarar
gören ülkelerden biri olarak göstermiştir.
Bu yüzden Türkiye 2019 yılında mümkün olduğunca çok ticaret antlaşması
ve alternatif ekonomik birliklerle ticaret hacmini arttırmaya çalışmalıdır.
Para piyasaları cephesinde ise FED
parasal sıkılaştırma devam etmesi
senaryoları sonrası Merkez bankası
bir miktar daha çıkmaza girmesi beklenebilir. Bu yüzden para politikasını
enflasyon hedeflemesi üzerinden
kurgulamak yerine bir an önce maliye politikası ile koordinali ve istihdam
üretimi de dikkate alan ve dolarisazyondan uzak bir uluslar arası parasal sistem üzerinden daha bağımsız
daha ulusal bir finans sistemine adım
atmalıdır. Zire Rusya ve Çin’in ABD
hegomanyasında olan SWIFT yerine
kendi ödeme sistemlerini geliştirmeleri yeni bir paradigma olarak kabul
edilmelidir.
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İNSANLAR UMUTSUZ
VE HUZURSUZ
Ekonomik krizin ayak sesleri uzaktan
duyulmaya başlamıştı, şu an yanı başımızda. Bu kriz beraberinde birçok sorun
getirecek dendi ve getirdi de. Kimisine
şahit oluyoruz, kimisi henüz çığlık atmayı bekleyen çocuk gibi sessiz beklemede. Ne mi bu sorunlar? İnanın, sayamayacağım kadar çok, lakin bir kaçına
değineceğim.
Ekonomik daralma, istihdam yetersizliği
ve işsizlik ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar en başta gelen sorunlardan.
Bir yandan da bu süreçlerin iş hayatında
insan psikolojisi üzerine etkilerine bakalım.
Sosyal ve ekonomik sorunlar, insanın
ruh hali üzerinde olumlu ve olumsuz her
zaman bir etki bırakır. Bugünkü etkisi ise
tabiî ki de olumsuz. İnsan her zaman fiziksel ve ruhsal olarak dengeli bir yaşamı arzular ve bu denge bozulmaya başladığında adeta buz dağının eriyen kısmı
gibi insanoğlu psikolojik olarak çöker.
Ekonomik kriz gibi bir sürecin yarattığı
sonuçlardan biri işsiz kalma kaygısıdır.
İnsanlar son zamanlarda işe giderken
tedirgin olarak gidiyor ne zaman işten
çıkarılacağım? Ne zaman maaşım ödenecek? Maaşlarım yatacak mı? Şu taksite girsem mi? şeklinde birçok soru akla
geliyor. Bu gibi sorularla işe başlayan
kişilerin gerginlikleri ve kaygılarından
dolayı iş hayatında verimli olmaları da
beklenmemeli. Bazılarını ise kaygıları işten çıkarılmalar olması halinde iş yükünün artması şeklinde.
İş yerlerinde yıldırma politikaları ayyuka
çıkacak. Literatürde ‘’MOBBİNG’’olarak
adlandırılan zorbalık ve yıldırmanın varlığı, cinsel taciz ve olumsuz liderlik stillerinin yarattığı şiddet günümüzün en
öne çıkan iş stresi kaynaklarındandır. Ve
bu ekonomik krizde ise mobbing işten
çıkarma yöntemlerinden biri olacaktır.
Tabiî ki de iş hayatında oluşan sorunların yanında ekonomik krizin diğer et-
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kileri ise; aile ile ilgili roller, sorumluluk
ve beklentiler, bireyin kendisi ile ilgili sorunları, kariyer beklentisi, maruz kaldığı
iş dışı yaşam deneyimleri, sosyalleşme
olanaklarının yetersizlikleri bunlardan
bazılarıdır. İş hayatındaki bahsettiğim
olumsuzluklar aile içine de yansımaktadır. Ailenin geçimini sağlayan bireyin
işsiz kalması aile içindeki dinamikleri de
yerle bir edebilir ve aile içindeki bütünlüğün de bozulmasına sebep olabilir.
Bu süreçte aslında kamusal destek
sistemlerinin devreye sokulması gerekmektedir. Bireylerin ve ailelerin bu
süreçten korunması için bir takım tedbirlerin alınması gereklidir. Tabi ki bu
tedbirler en başta birey olarak bizlerde
başlamalıdır. Kendi bütçe planlamamızda kriz dönemleri için birikim yapmalıyız. Tüketirken ihtiyaç ve isteklerimizi
iyi belirlemeliyiz, bugün her istediğimizi alırsak yarın ihtiyacımız olan bir şeyi
alamayabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Ekonomik ve sosyal güvencesizlikler karşısında koruma sağlayan
sosyal yardımlar, işsizlik programları,
borçların yeniden yapılandırılması gibi
kamu sistemlerinin yaşaması da olumsuz sonuçları azaltabilir.
İnanın, ekonomik kriz içerisinde çare
aramak bile problemlere kapı aralamak
demektir.
Türkiye, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar birçok krizle yüz yüze
gelmiş her defasında çeşitli önlem paketleri açıklanmış olsa da halen istenilen
o güçlü ekonomik seviyeye gelemediğimizi düşünmekteyim. Birçoğumuzun
da hatırladığı bu paketlere kısaca değinecek olursak; Lozan Antlaşması gereği imzalanan ticaret sözleşmesi gereği
Osmanlı devletinin borçlarının %62,5’ini
ödemek zorunda kalmıştır.
Birinci ve İkinci 5 Yıllık Kalkınma Planları sonrasında hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşılsa da yüksek oranlı bir

Sevgi
KAYA

devalüasyon yaparak 1 Dolar değerini
9 TL’den 14.5 TL’ye yükseltmiştir. Cumhuriyet döneminin en önemli dış ödeme
kriziyle karşı karşıya kalınmış ve IMF ile
stand by anlaşması imzalanmıştır.
1980 sonrası dönem, 24 Ocak Kararları
gibi önemli dönemleri de örnek gösterebiliriz.
Piyasalara etkilerine değinecek olursak; döviz ile borçlanan şirketler eğer
bu borçlarına karşı herhangi bir sigorta
yaptırmamışlar ise borç miktarları artacak, ithal edilen malların fiyatları artacak dolayısıyla Türkiye’de üretilen malların da fiyatları artacak.
Bununla birlikte faiz oranları artıyor,
ayrıca döviz cinsinden borçluluğumuz
yüksek seviyelerde. Bu dalgalanmalar
birçok sektörü etkileyeceği gibi en çok
inşaat ve enerji sektörünü olumsuz etkileyeceğini düşünmekteyim. Bununla
birlikte kur artışından olumlu etkilenecek sektörlerimiz Turizm İhracat yapılan
alanlar ve döviz kazanan sektörlerimiz
olacaktır.
Uzun zamandan beri temelini yüksek
enflasyonun oluşturduğu ekonomik
krizlerin doğru önlemlerin alınması, bu
önlemlerin tutarlı bir biçimde uygulanması ve piyasalara yapılacak bir güven
telkini halinde başarı elde edilebileceği
görüşündeyim.

Aralık 2018

l

13

Köşe Yazısı

BU MİLLET SİZİ
UNUTMAYACAK!
Anadolu’nun kapısını çalmaya başladığımız 1000’li yıllardan buyana ne badirelerden geçtik.

Önce, devletin bir miktar fedakârlıkta
bulunması lazım. Elektrik, su, doğalgaz…

Ne sıkıntılı günler geçirdik. Ne zor imtihanları başarı ile verdik.

Ardından sanayici, tüccar, esnaf….

Evet, dolar operasyonu sonucunda herkes çeşitli oranlarda olumsuz etkilendi.
Evet, piyasalar daraldı. Evet, satışlar
azaldı. Buna itirazım yok.
Ama bakıyorum da, asgari ücretliden
ses yok. Dar gelirli sitem etmiyor. Orta
ve alt gelir gruplarından bir şikâyet gelmiyor.

Biz, dolar 5 liradan 7 liraya
çıkınca pes edecek bir millet
miyiz?

Biz, küçücük
bir ekonomik
ambargoyla yıkılacak bir millet
miyiz?

Biz, üçkâğıt operasyonlarıyla diz
çökecek bir millet miyiz?

Değiliz elbette…
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Nurettin
BAY

Peki, kimden geliyor?
Sanayiciden, tüccardan, esnaftan.
Bazılarının eleştirisi mutedil. Kabul edilebilir.
Ancak bazıları gerçekten insanın ashabını bozar mahiyette bağırıyor.
Sesi çok çıkanları incelediğimizde, aslında pek fazla bir kaybının olmadığını
görüyoruz. Kaybı yüzde 10 ise yüzde
50 kaybı varmış gibi bağırıyor. İnsaf ya
hu…!
Önceki yazımda “bu imtihan zenginin
imtihanı” demiştim. Evet; elinde parası
olan, imkânı olan imtihandan geçiyor.
Hani derler ya, “sevinç paylaşılınca artar, keder paylaşınca azalır” diye.
Tam da bu durumdayız.
Unutmamamız gerekiyor, sıkıntılar, zorluklar, darlıklar da paylaşılınca azalır.
Şimdi paylaşma zamanı. Şimdi elinde
imkânı olanının, elinde imkânı olmayana
yardım etme zamanı.

Torba fiyatını 60-70 liradan 110-120 liraya çıkaran uncular fedakarlık yapmaya
yanaşmazken, fırıncıdan ekmek fiyatını yükseltmemeyi beklemek anlamsız
olur. Bu bir fedakârlık ise, uncusu da fedakârlık yapacak, fırıncısı da fedakârlık
yapacak.
Dün 10-12 ay vadeye yalvararak perakendeciye mal satan toptancı, fabrikatör, üretici bugün “hem eski borcunu
öde, hem de yeni malı daha yüksek fiyatla peşin al” diye dayatıyorsa, biz bu
sıkıntılardan nasıl kurtulacağız?
Gün birlikte fedakârlık yapma günü. Bakın işte dolar 7 liradan, 5.5 liraya düştü.
Hani, niye düşürmüyorsunuz fiyatları?
Bunu sorduğumuzda bir sürü gerekçe
ileri sürüyorlar. Herkesin bir gerekçesi
var.
Bu gerekçeleri öne sürenler bindikleri
dalı kestiklerinin farkında değiller. Kısa
vadede kâr ettiklerini düşünüyorlar.
Ama unutmasınlar ki, orta ve uzun vadede kaybedecekler.
Buradan perakendecilere ve tüm vatandaşlara sesleniyorum…!
Zor gününüzde yanınızda olmayanları
unutmayınız. İyi gününüzde de siz onların yanında olmayın!
Fiyat dayatanları, enflasyonla mücadele
kampanyasına katılmayanları, fırsatçılık
yapanları bir köşeye not edelim.
Yavaş yavaş her şey düzeliyor. Kendimize geliyoruz. Doların ani yükselişi ile
oluşan panik havası dağılıyor. Toparlanıyoruz.
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MEME KANSERİNDE
ERKEN TEŞHİŞ
HAYAT KURTARIR
Dünyada her yıl 14 milyondan fazla insanı
etkileyen morbidite ve mortalitenin önde
gelen nedeni olan kanser; yaş, cinsiyet,
dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir (DSÖ 2017). Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde
2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya
çıkması beklenmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine
göre meme kanseri dünya genelinde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen kanser türü olup hem gelişmiş hem
gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda en
sık görülen kanser türüdür. Ülkemizdeki
insidansı 43/100.000 olan meme kanseri
tüm kanser vakalarının yaklaşık %25‘ini
oluşturmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı
2017). Meme kanseri sistemik bir hastalık
olup, günümüzde kronik hastalıklar arasında yer alıp, kadınlarda görülen kanser
tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin
kansere yakalanma riski vardır.
Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Genetik yapıda çeşitli faktörlerin
ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya
çıkan bozukluklar kansere neden olur.
Ancak meme kanserlerinin sadece %1520’lik kısmı ailesel ve genetik geçişlidir.
Hem anne hem baba tarafında, birinci ve
ikinci derecede yakınlarında meme kanseri olması önem arz etmektedir. Meme
kanserlerinin %70-80’inde diğer nedenler ve risk faktörleri yer almaktadır.
Risk Faktörleri
Kadın cinsiyet ve yaşlanma meme kanseri için en önemli risk faktörleridir. Bilinen
diğer risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir.
İlk doğum yaşı: 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda,18 yaş öncesinde ilk
doğumunu yapanlara göre risk artmaktadır.
İlk adet yaşı: İlk adetini erken yaşlarda görenler (12 yaş ve altı) veya geç yaşta (16
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yaş ve üzeri) görenlerde risk artmaktadır.
Menopoz yaşı: Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının
sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (55 yaş
ve üzeri) veya erken yaşta menopoza girme (45 yaş ve altı) meme kanseri riskini
arttırmaktadır.
Radyasyon maruziyeti: Çocukluk dönemi
ve ergenlik döneminde radyoterapi almış
olmak ve yüksek doz radyasyona maruz
kalmak riski artırmaktadır.
Emzirme: En az bir yıl süreyle emzirmenin
koruyucu etkisinin olduğunu ve emzirme
süresi arttıkça korunmanın arttığı çalışmalarla desteklenmektedir.
Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı meme
kanseri gelişim riskini arttırmaktadır.
Menopoz sonrası hormon tedavisi: Bu
ilaçları 5 yıl ve daha uzun süre kullanan
menopoz sonrası dönem kadınlarda
meme kanseri ve rahim kanseri riski artabilmektedir.
Boy ve kilo: Menopoz öncesi dönemde
aşırı zayıf kadınlarla, menopozdan sonra
idealin üzerinde kilosu olan kadınlarda
meme kanseri riski artmaktadır. Menopoz sonrası dönemde aşırı kilolu beden
kütle indeksi 30 ve üzeri olanlarda meme
kanseri riski %30 artmaktadır.
Beslenme: Menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme
ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki
mevcuttur. Sebze ağırlıklı beslenmenin
ise koruyucu etkisi vardır.
Spor yapmama ve sedanter yaşam: Meme
kanseri riskini artırmaktadır. Haftada 1,52,5 saat tempolu yürümek meme kanseri
riskini %18 oranında azaltmaktadır.
Sigara ve Alkol: Sigara kullanımı tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanseri riskini
artırmaktadır. Alkol tüketimi kadınlarda
östrojen hormonu düzeylerini arttırdığı
için kanser gelişim riskini arttırmaktadır.

Prof. Dr. Kamile
MARAKOĞLU

S. Ü. Tıp Fakültesi
Aile Hk. Anabilim Dalı Bşk.

Ailede meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında,
teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde
meme kanseri olan kadınlarda meme
kanseri gelişmesi riski normal toplumdan
daha fazladır.
Sosyoekonomik düzey: Yüksek sosyoekonomik seviyede meme kanseri görülme
sıklığı daha yüksektir. Düşük sosyoekonomik seviyede ise görülme sıklığı daha
düşük olmakla birlikte mortalite (ölümcül
olma) daha yüksektir
Meme Kanserinin Belirtileri: Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede
ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında
ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması
ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere
meme ucu belirtileri yer almaktadır. .
Tarama:
Normalde 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme
muayenesi yaptırılması önerilir. Bu nedenle, erken dönemde hastalığın yakalanması için kadınların bilgi sahibi olması
gereklidir. 40 yaşından sonra 2 yılda bir
mamografi çekilmesi önerilmektedir. Ulusal kanser tarama programı önerilerine
göre ülkemizde uygulanan meme kanseri
tarama protokolü aşağıda yer almaktadır.
20-40 yaş arası; Ayda bir kendi kendine
meme muayenesi, iki yılda bir doktor tarafından klinik meme muayenesi
40-69 yaş arası; Ayda bir kendi kendine
meme muayenesi, yılda bir klinik meme
muayenesi, iki yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde ulusal toplum tabanlı meme
kanseri taramaları Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri
(TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis,
Tarama ve Eğitim Merkezleri [KETEM] tarafından yürütülmektedir.
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KRIZ DEĞIL,
“INIŞ ÇIKIŞ” (!)
Türkiye olarak millet olarak yine yeni
ve acı bir imtihandan geçiyoruz.
Artık aldık kabul ettik. Dahası aşılandık ve bunun bir kader olduğuna
inandık “Bu topraklarda yaşamanın
mutlu ve huzurlu olmanın hele hele
başarılı olmanın bedeli çok ağır”…
Bunu bir siyasi çıkış kapısı ya da siz
değerli okurlarımızı kandırmak için
iktidardaki insanlara şirin görünmek
için de demiyorum.
Yakın tarih uzun tarih tarihe iyi bakmak ve iyi okuyup anlamak gerekir.
O zaman kafamızda bir B planımızda
yoksa hepimiz aynı yerde dururuz.
Bizim yukarıda kabul ettiğimiz acı
gerçeği bizleri yöneten büyüklerimiz
zaten bizlerden çok çok daha iyi biliyorlar.
Ah onlarda bu gerçekler karşısında
gardlarını ona göre alsalar bizleri de
dostun düşmanın diline düşürmeseler değil mi?
Neyse geçelim bu işlere ve günümüze bakalım.
Ülkede gerekçesi ne olursa olsun,
ister iç hainler, isterseniz dışarıda ki
büyük düşmanların top yekin planlaması ile hepimiz ama hepimiz ciddi
bir ekonomik dar boğazdayız.
Bu duruma yakın zamana kadar
“ekonomik kriz” diyorduk.
O günlerde bile kimse başımıza geleceklerin farkında değildi.
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Uğur Özteke

Şimdi kriz lafı bizleri sizleri dahası
hepimizi rahatsız edince bu kelimeye yeni bir ayar verdik “piyasalardaki
iniş çıkışlar”…

Neymiş evlerdde değil saray yavrularında oturacakmışız. Neymiş havalı
cilalı arabalara binecekmişiz. Neymiş
şöyle giyinip bu marka alacakmışız.

Vallahi adına ne dersek diyelim bu iş
acı ve gerçek.

Ne de çabuk unuttuk yamalı çoraplarımızı keyifle mutlu ve huzurlu giydiğimiz günleri. Ne de çabuk unuttuk bir zeytini iki lokmada sağlıcakla
yediğimiz günleri.

Tekrar söyleyeyim de kimse lafımızı
bir yerlere çekmeye çalışmasın.
Ekonomik sıkıntının krizin kurlardaki iniş çıkışın sebebi ister iç ister dış
hainler olsun milletin cebi gibi canını da yanıyor. Bu işin sebebini Reis
gibi görüp susanlarda durduk yerde
siyaset yapanlarda şunu çok iyi bilmelidir ki en başta kendimiz sorumluyuz.
Hiç birimiz ayağımızı yorganımızsa
göre uzatmadık.
Geleceğimizi çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bankalara faize ipotek
ettik. Alacağımız nefesi bile borçlandık. Haa bunu sadece siz biz yapmadık ki devlet yaptı, belediyeler yaptı,
üniversiteler yaptı. Uzun lafın kızası
top yekün bu işe girdik dahası bulaştık dahası battık.

Aldık beyler aldık bayanlar.
Aldık alacağımızı şimdi rahat mısınız?
Tabii bu saf ve temiz milleti kandıranlar, benliğimizi çalanlar siz kazandınız. Ne diyeyim kaybeden biz
kazanan siz.
O yediğimiz hurmalar şimdi tırmalıyor.
Dua edin de bu günleri de aramayalım.
Allah önce beni sonra cümlemizi ıslah etsin inşallah.
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EKONOMİ İLE EĞİTİM
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ekonomi ; bir insan topluluğunun yada bir ülkenin yaşayabilmek için üretme ve bunları
bölüşme biçimlerinin ve bu
eylemlerden doğan ilişkilerin
tümü demektir. Bir toplumun
ekonomik düzeyi ne kadar iyi
ise yaşam kalitesi de o kadar
artar.
Ekonomik düzeyi yüksek olan
toplumlar her alanda olduğu
gibi eğitim sektörüne de yatırım yapacağı için ekonomik seviye ile eğitim kalitesi arasında
doğrudan bağlantı vardır diyebiliriz . Bir toplumun kalkınmasının ancak eğitimli bireyler
ile olabileceğini düşünüyorum.
Bu nedenle ekonomik dalgalanmalarda bile eğitime olan
yatırımı azaltmak yerine artırmalıyız.
Ekonomik kalkınmanın , istindam ve verimliliğin arttırılması üretim faktörlerinin etkili
kullanılması ile mümkündür.
Üretim faktörlerinden biri eksik ya da yetersiz kullanılırsa
kalkınma süreci gecikir. Üretim
faktörlerinin kullanılmasında
insan gücü önemli bir yere sahiptir. Kalkınmanın beyni olan
insanın yani bireyin bilinçlenmesi, arama, çalışma, öğrenme, doğru ve analitik düşünme
isteği ve kabiliyeti ile donatılması gerekir. Bunların yolu ise
eğitimden geçer.
Okul öncesi eğitimin isteğe
bağlı olduğu ülkemizde okul
öncesi eğitimin de zorunluluk
kapsamına girmesi gerektiğini
düşünüyorum. Evde bebek gözüyle bakılan çocukların güzel

20

l

Elif
DOLAPOĞLU

ve verimli eğitim kurumlarında
hızlı bir şekilde değiştiğini ve
geliştiğini gözlemliyoruz. Hızlı
kavrayabilen, sosyalleşmiş, öz
güveni gelişmiş olan çocuklarda ilk okula başladıklarında zorluk yaşamıyorlar buda zorunlu
eğitim kapsamına giren dilimin
olumlu başlamasını sağlıyor.
Ve çocuk için çok önemli bir
aşama olan ilköğretim 1.sınıfın rahat ve başarılı geçmesini
sağlıyor. Bu nedenle temennim ekonomik dalgalanmalarda dahi ebeveynin eğitim için
muhakkak bütçe ayırması ve
zorunlu eğitim kapsamında olmasa da çocuklarımızı ilerideki
eğitim hayatlarının daha başarılı olması için okul önce eğitim kurumlarının göndermesi
maalesef toplumumuzda okul
öncesi eğitim kurumlarının
sadece çalışan annenin mecburiyetten gönderdiği kurumlar değerlendirmesinden çıkıp,
çocuklarımızın eğitim ve gelişimine faydalı kurumlar olduğu
kabul edilmelidir. Bilgi toplumuna geçişin temel koşulu ise ,

kişilere yaşam boyu öğrenmeyi
esas alan bir yaklaşımla eğitim
verilmesidir. İnşallah eğitime
önem veren bir toplum haline
gelmemiz dileklerime
Saygılar.
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KIŞ AYLARINDA KURUYAN HAVALARDA ISI KAYBININ
AZALMASI İÇİN DERİDEKİ KAN DOLAŞIMI AZALIR.
Kan dolaşımı azalınca cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve ihtiyaç
duyduğu maddeleri alması zorlaşır. Ter
ve yağ bezleri daha yavaş çalışmaya
başlar. Deri dış etkenlere açık hale gelir.
Bunun sonucu cildin yağını kaybetmesine bağlı deri kuruluğu, cilt hassasiyeti,
kaşıntı, kızarıklık, renk değişikliği ortaya
çıkar. Lipid bariyeri dediğimiz koruyucu
tabaka inceldiği için cildin esnekliği azalır, çatlamalar ve pullanmalar görülür.
Cildin erken yaşlanması kolaylaşır. Kışın
cilt bakımına dikkat edilmez ise kırışıklık, çatlama, sarkma, leke gibi problemlerin yanı sıra giydiğimiz kalın giysiler
nedeniyle akne, sebase kistler ve neme
bağlı kıvrım yerlerindeki mantar enfeksiyonları artar.
Bu durumda ne yapmalıyız?
Cildin lipid tabakasını desteklememiz
gerekir. Kışa uygun cilt bakımı yapmalıyız. Kışın kullanılan cilt bakım ürünlerinin besleyici değerlerinin daha yüksek
olması gerekir ve tek bir ürün kullanmak yeterli olmayabilir. Cildimizde leke,
kırışıklık, sarkma gibi problemler varsa
kış mevsimi bunlara müdahale etmek
için en uygun mevsimdir. Bazı uygulamalar güneşin aktif olmadığı kış aylarında yapılır. Peeling yapmak için en uygun zamandır. Sağlıklı ve güzel bir cilde
sahip olmak için ölü hücreleri peeling
ile temizlemek gerekir. Kuru bir cildiniz
varsa soğuk havalarda maske ve peeling yapmaktan kaçınmalıyız.
Kışın cildimiz pul pul dökülüyorsa föndeten kullanmamalıyız. Föndeten daha
kötü bir cilt görünümüne yol açabilir. Bu
tarz kişilerde zengin içerikli gece kremleri kullanmak ve peeling işlemleri cildin
düzelmesine yardımcı olur.
Yine, 20’li yaşlardan itibaren göz çevresine özel serum, ampul, krem gibi dermokozmetik ürünleri kullanmaya başlamanız önemlidir.
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Kışın mümkün olduğunca parfüm kullanmamalıyız. Bazı parfümler alkol
içerdikleri için alkole bağlı bakteriyel
koruma tabakası ortadan kalkar. Ciltte;
kaşıntı, kuruluk ve iltihaplanma kaçınılmaz olur. Parfüm kullanılacaksa doğrudan derimize değil elbiselerimizin üzerine uygulamalıyız. Yine benzer şekilde
tonikler de alkol içerikleri nedeniyle bu
etkilere yol açabilir.
Soğuk nedeniyle dudaklarımız ve dudak
çevremizdeki çatlamalar gece yatmadan önce dudak kremiyle nemlendirilir.
Soğuğa çıkarken dudak balmı kullanmalıyız. Dudaklarımızdaki ve yanaklarımızdaki kabukları koparmamalıyız.
Ellerimizi soğuk ve rüzgarlı havalardan
korumalıyız aksi takdirde derimiz kurur,
kaşıntı ve çatlaklar oluşur. Dışarıya çıkmadan el kremi sürmeyi ve mümkünse
eldiven kullanmayı ihmal etmemeliyiz.
El yıkama işlemi sonrası ellerimizi nemlendirmeliyiz.
Kışın sıcak su ile uzun süre duş almak,
kese ve lif yapmak, cildin koruyucu lipid tabakasına zarar verebilir. Kışın ya
ılık suyla duş almalı yada 15 dakikadan
uzun süre sıcak suyun altında kalmamalıyız. Duş sonrası deri tipimize uygun
nemlendirici kullanmak önemlidir. Kışın
duş jeli yerine duş kremi yada yağı kul-

lanmak cildin yağ ve nem kaybını azaltır.
Kışın saçlarımızı soğuk hava ve çevre kirliliğinden korumak için yumuşak
şampuanlar ve saç kremleri kullanmalıyız. Saçları ve tırnakları güçlendiren biotin, çinko, demir gibi preparatları kullanmak için özen göstermeliyiz.
Tırnaklar kışın sık sık kırılmaktadır, bu
yüzden tırnak koruyucu kremlerin düzenli kullanılmasına dikkat etmeliyiz.

Yine bol su içmek, omega-3 içeren ceviz
ve somon balığı gibi ürünleri tüketmek
kışın cildimizi canlı tutmak açısından
önemlidir. Yine kışın güneş kremi kullanmaktan vazgeçmemek önemlidir.
Kışın evimizin içindeki nem oranını
%30-50 civarında tutmalı, oda ısısını
20-26 derece arasına sabitlemeliyiz.
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EKONOMİNİN BOZULMASI HALİNDE PİYASA
REFLEKSLERİ VE GENEL OLARAK KONKORDATO

Ticaretle uğraşanlar bilirler ki,
yalnızca bir çekin
yazılması bir firmanın hızla iflasına sebep olabilir.
Zira çekin yazılmasını bankalar
olulsuz istihbarat
olarak sistemlerine kaydederler.
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Malum olunduğu üzere son aylarda
yaşadığımız döviz artışları pek çok firmamızı ve ticaret erbabını zor durumda bırakmıştır. Ürün ve üretim maliyetleri artmış, nakliye gideri yükselmiş
ve nihayetinde ürün fiyatlarında artış
yaşanmıştır. Ürün fiyatlarının bu şekilde yükselmesi satışların düşmesini de
şüphesiz beraberinde getirmiştir. Bu
sarmal etki ile normal şartlar altında
borcunu ödeyebilen bazı firma ve şahıslar sendelemeye başlamış ve çeklerinin yazılması muhtemel hale dönüşmüştür. Ticaretle uğraşanlar bilirler ki,
yalnızca bir çekin yazılması bir firmanın
hızla iflasına sebep olabilir. Zira çekin
yazılmasını bankalar olulsuz istihbarat
olarak sistemlerine kaydederler, bu firmanın çekini kredilerine teminat olarak
sunan müşterilerini arayıp teminatlarını
değiştirmelerini isterler. Piyasadaki bu
firmalar da kendilerini kurtarabilme düşüncesi ile çeki yazılan firmaya tabiri caizse telaşla hücum eder, vadesi gelmese
bile ödeme yapmasını bekler. Bazı bankalar ise kredi ödemeleri düzenli devam
eden ve gecikmesi olmayan bu firmanın
kredisini olumsuz istihbarat gerekçesi
ile kat edip ihtiyati haciz yolu ile takip
başlatarak alacaklarını kurtarma peşine düşerler. Bahsettiğimiz bu hadiseler
belki 3-5 gün kadar kısa bir süre içinde,
o güne kadar hiç gecikmesi olmamış bir
firmanın kapılarını kapatmasına sebebiyet verebilir.
Sıkıntılı günler yaşayan, buna karşın
yukarıda bahsettiğimiz acı tablo ile karşılaşmak istemeyen firmaların krizden
çıkış yolu aramaları kaçınılmazdır. Evveliyatında bu gibi durumlarda sıklıkla
karşılaştığımız ve hepimize aşina gelen
yol iflas ertelemesi idi. Özetle, firma bir
iflas ertelemesi projesi ile ticaret mahkemesine başvuru yapmakta, mahkeme bu projeyi inceletmekte ve projenin
başarıya ulaşacağına kanaat getirmesi
halinde şirketin iflasının ertelenmesine
karar verebilmekteydi. İflas ertelemesi
kararı ile birlikte 1 yıl boyunca takipler
ve hacizler durmakta ve bu durum sıkıntıda olan şirketlere nefes alabilecek-

Bekir
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leri bir alan oluşturmaktaydı. Fakat bu
durum alacaklıları mağdur ettiğinden
doktrinde ve uygulamada eleştirilere sebep olduğundan iflas ertelemesi
müessesesi kaldırılmıştır. Bunun yerine
ise aslında mevzuatımızda eskiden beri
bulunan fakat uygulaması görülmeyen
“konkordato” müessesesi bir takım değişikliklerle ticari hayata sunulmuştur.
Konkordatodaki asıl amaç, ticari olarak
sıkıntı yaşayan bir firmanın alacaklıların
da rızası ve desteği ile ayakta tutulmasıdır. İflas ertelemeden en büyük farkı
bu noktada alacaklıların söz hakkının
bulunmasıdır. Borçlu, alacaklıların Kanun’da belirtilen (bir sonraki yazımızda bahsedeceğimiz) çoğunluğunu ikna
edemezse konkordatoyu tasdik ettirmesi mümkün olmamaktadır. Bu tür bir
firma, eğer iflasa tabi ise, konkordatonun tasdik edilmemesi sonucu iflasını
açıklamak zorunda da kalabilmektedir.
Bu sebeple konkordato talebinde bulunurken titiz davranmak gerekir. Buna
karşılık, Kanun’da belirtilen belgelerle
konkordato için ticaret mahkemesine
başvuru yapan borçluya 3 aylık geçici
mühlet verilmesi ve bu süre zarfında
alacaklıların takip ve haciz yapamamaları, iyice sıkışmış olan borçlu firmalar
açısından tüm risklere rağmen cazip
görünmektedir.
Konkordato konusunu bir yazıya sığdırmak ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple bir sonraki yazımızda konkordato
uygulamaması ile ilgili nispeten detay
bilgiler sunacağız. Konu ile ilgili üçüncü yazımızda ise alacaklıların haklarını
ve durumlarını değerlendireceğiz. Son
olarak şu hatırlatmayı yapmakta fayda
görüyoruz. Konkordato konusu kulaktan dolma bilgilerle fikir sahibi olunabilecek, basit bir konu değildir. Dolayısı
ile gerek konkordato talebinde bulunacak firmalar gerekse böyle bir firmadan
alacağı bulunan alacaklılar hak kaybına
uğramamak için mutlaka konuya vakıf
bir avukattan destek almalıdır.

Köşe Yazısı

KARAMSAR BİR TABLOYU
UMUDUN IŞIĞIYLA AYDINLATMAK…
Şehir merkezinde yaşayan ortalama bir insanın
sıradan bir günü nasıldır?
Tahayyül etmek zor değil.
Sabah uyanır, banyoda
elini yüzünü yıkar, kişisel
bakımını yapar, kısa bir
kahvaltı keyfinin ardından
kendisini bekleyen yoğun
tempolu güne başlamak
üzere işine yada okuluna
doğru yola çıkar. Büyük
ve kalabalık bir şehirde
yaşıyorsa eğer trafikteki
keşmekeşten mümkün
olan en kısa sürede sıyrılıp okuluna işine ulaşır.
Okulda ya da işte kendisini bekleyen dostları arkadaşlarıyla sıcak
samimi selamlaşmalar
şakalaşmaların ardından
güne başlar. Haydi birde
başka bir sabaha uyanalım, farklı bir güne…
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Sabah uyanır, yataktan kalkabilmek
için birinin yardımına ihtiyacı vardır.
Eğer seslenebileceği biri varsa seslenir,
beklemek zorundadır, yataktan kalkabilmek, banyoya kadar gidebilmek için.
Seslendiği kişinin yardımıyla öz bakımını gerçekleştirir. Çoğu zaman gidecek bir
işi ya da okulu bile yoktur. Kendisini sarıp sarmalayan şakalaşıp eğlenebileceği
dostları arkadaşları da… Öyle ya dışarıda hayat zordur. Hele de özel gereksinimleri olan bir birey için. Aşılması gereken kaldırımlar, renklerini ayırt etmenin
mümkün olmadığı trafik ışıkları, işitilmesi mümkün olmayan korna sesleri
ya da kusursuz çalışan beş duyu organı
ve kas iskelet sistemine rağmen anlaşılamayan, anlamlandırılamayan koskoca
bir hayat! Hem de farklılıklardan korkan
kendisi gibi olmayanı yadsıyan insanların inşa ettiği bir hayat! Bir de tabi
tüm bu zorlukları özel ihtiyaçlı bireyle
beraber göğüsleyen evladının yaşadığı
her zorluğu, eksikliği, yıkımı illiklerinde hisseden aileler… Ne kadar karanlık
bir tablo değil mi? Nasıl karamsar, nasıl umutsuz... Nasıl aydınlatılır peki bu
karanlık tablo? Böyle bir yaşama umudun, yaşama sevincinin, azmin ışığı nasıl
yansır? Bu sorunun cevabı bizim yaşam
biçimimiz, hayata tutunma amacımız ve
tabi mesleki yaşantımızın ta kendisi. Bu
yazıyı şu an okuyor olmanızın da sebebi
bir nevi. Engel zannedilen farklılıklarına, özel ihtiyaçlarına rağmen ihtiyaca
göre şekillendirilmiş eğitsel tedavi süreciyle yaşama tutunmalarını sağlayacak becerileri kazanmış, kendi başına
yaşamını sürdürebilecek, normal bireylerle eğitim hayatına devam edebilecek

Sosyal Hizmet Uzmanı
Arzu TEKELİOĞLU

düzeye gelmiş, kendi potansiyelini gerçekleştirme yolunda dev adımlar atmış
onlarca insanın yaşamına, gelişimine,
değişim ve dönüşümüne tanık oluyoruz
mesai kavramını çoğu zaman bir kenara
bırakıp gece gündüz, tatil demeden çalıştığımız mesai arkadaşlarımla.
Konuşma yolunda çıkarılan her seste,
ileriye doğru atılan her adımda, parmaklarıyla kavrayacağı sanki hayatın
kendisiymiş gibi uzanılan her nesnede,
öğrenilen her harfte, gülümseyen her
yüzde, her gün her seferinde biraz daha
aydınlatıyoruz o karanlık tabloyu. Bejlerden, grilerden kurtarıp yaşamın ve
umudun canlı parlak renklerine boyuyoruz…
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İNSANLARIN ALIM GÜCÜNÜN
GÜNDEN GÜNE AZALMASI
Türkiye ekonomisini kaleme alacağımız
bu yazıda, sizleri bir iktisatçı, ekonomist
edasıyla sıkmaktansa herkesin rahatça
anlayabileceği bir dil kullanmayı tercih
ediyorum.
İnsanın olduğu yerde etkileşim kaçınılmazdır. Bu etkileşim paranın icadıyla birlikte insan ırkına farklı bir yönden tecelli
etmeye başlamıştır. Rönesans, Reform
ve Sanayileşme hareketlerinden sonra
bu tecelliyat farklı bir boyut kazanmıştır. Zamanla halkların, ırkların, ülkelerin,
kendi milli para birimleri ortaya çıkmaya
başlamış, acık ekonomi modelleri sayesinde para bilimlerinin birbirleriyle etkileşmesi, çekişme içinde bulunmasa da
yadsınamaz bir realite haline gelmiştir.
Günümüzde globalleşmiş dünya düzeni
göz önünde bulundurulduğunda farklı
siyasi, jeopolitik ve askeri vb. gelişmeler
neticesinde ortaya çıkan global ekonomik reaksiyonlara karsı her ülkenin kendi önlem ve tedbir paketlerini hazırlayıp
uygulaması gerektiği de aşikârdır.
Peki, güzel ülkemiz Türkiye? Yukarıda
bahsettiğimiz önlem ve tedbir paketlerinin hazırlanıp uygulanmasa konusunda
verdiği sınavlarda ne kadar basariye ulaşabilmiştir?
Bunun cevabi ne yazık ki düşündüğümüzden daha karamsar bir tablo ile bizleri karsı karsıya bırakmaktadır. Bunun
bir veya birden fazla iktidar ile özleştirmek de ne yazık ki mümkün değildir.
Bahsi gecen önlem ve tedbir paketleri
bir devlet politikası haline gelmeli ve iktidarlardan bağımsız olarak devlet kendi
ekonomisini, para birimini, halkın refah
seviyesini kollamayı bilmeliyken ne yazık
ki cumhuriyet tarihinin çok büyük bir bölümünde bu çalışmalar ya unutulmuş ya
da görmezden gelinmiştir.
Devlet ekonomisindeki dalgalanmaların
halka en çok sirayet ettiği su günlerde
durumun bu noktaya gelmesinde hangi
olayların payının olduğunu kısaca inceleyelim.
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Her ne kadar resmi kanallardan bir kriz
kelimesini duymak mümkün olmasa da
halkın yediden yetmişe alım gücünün
günden güne düştüğü son derece acı bir
gerçek olarak karsımıza çıkmaktadır. Durumun bu noktaya gelmesindeki en büyük aktör olarak gördüğümüz Amerika
ile kısa bir kıyaslama yaparak siyaseten
yaptığımız her gövde gösteresinin ve
kafa tutusun ülkemize ağır bir bedel olarak fatura edildiğini göz önüne serelim.
2018 yılının üçüncü çeyrek donem verilerine göre Türkiye de nüfusun 82 milyon
olmasına karsı işsizlik oranının yüzde
10.5 olduğunu görürken bu rakam Amerika birleşik devletlerinde 328 milyonda
yüzde 3,9 olarak saptanmıştır.
Yine ayni donem verilerine göre, Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası 910 milyar dolar iken bu rakam Amerika da 20.5
trilyon dolar olarak saptanmıştır.
Türkiye’nin bu donem için ihracatı 157
milyar dolar, ithalatı 234 milyar dolar
iken Amerikan in yine ayni donem için
rakamları ihracat 1,5 trilyon dolar ithalatı
ise 2,4 trilyon dolar olarak belirlenmiştir.
Kişi başı düsen milli gelir ise Türkiye için
11.100 dolar iken Amerika’da kişi başı gelir 62.150 dolar olarak kayıtlara geçmiştir
ve son olarak Türkiye’nin ayni donem için
enflasyon oranı yüzde 11,5 iken Amerikan
in ayni donemdeki enflasyon oranı yüzde
2.5 da kalmıştır.
Elde edilen bu veriler ışığında ebetteki altta kalmadan devlet bekasına halel
getirecek bir eyleme imza atmadan lakin
EYY, HEYT vb. siyasi akıldan uzak serzeniş ve seslenişlerle bu halka daha ağır
bedeller ödetmenin çok da anlamlı olmadığını düşünenlerdenim.
Elbette ki ekonomideki bu dalgalanmaların tamamını siyasi gelişmelere bağlamak gerçekçi bir bakış acısı olmaz lakin
siyasetinde ekonomik dalgalanmalar
üzerindeki etkisi yadsınamaz.

YAZAR
ESRA ATASEVER

Aslına bakmak gerekirse siyaset dışında
bu dalgalanmalarda hepimizin bir nebze
de olsa payı olduğu büyük bir gerçektir.
Özellikle Türk insaninin son yirmi yılda
lükse olan düşkünlüğü, çalışmaya olan
gönülsüzlüğü, kendi kaynaklarından yediğini asla fark edemeyişi isin rengini değiştiren farklı bir realite olarak karsımıza
çıkmaktadır. Hatta öyle ki tahıl ambarı
olarak bilinen ülkemiz son dört yıldır, yılda ortalama 4 milyon ton buğday ithal
eder hale gelmiştir. Hal böyle iken devlet
ne yaparsa yapsın, nasıl teşvikler sunarsa sunsun, nasıl politikalar izlerse izlesin
halkın cabası, gayreti, özverisi ve alin teri
olmadan durumun daha kötüye gitmesi
engellenemez. Zaten bin yılı askın süregelen Türk tarihi ve töresinde vatandaş
devlete; devlette vatandaşa hizmet sunmak zorunda değil midir ?
Sanayii, tarım, ulaşım, doğalgaz ve petrol
Türkiye’nin en büyük masraf kalemleridir
ve bu kalemlerin tamamında doların öyle
veya böyle etkisi vardır. Dolayısıyla devlet büyüklerinin su günlerde yapmaya
balistiği Türkiye’nin ticaretinde dolar hegemonyasını yıkma hamileri çok olumlu
ve çok daha öncesinden atılması gereken
adımlar olarak karsımıza çıkmaktadır. Bu
hegemonyayı yıkmayı başaramadığımız
takdirde sanayicisinden çiftçisine, memurundan esnafına, çocuğundan yaşlısına, hepimizin daha büyük bedeller ödeyeceği aşikârdır.
Sonuç olarak ekonomiyi bir satranç arenası olarak tahayyül edersek her devletin
kendi rengi, kendi hamleleri ve kendi savunmaları vardır. Her devletin sahibi ise
halkıdır. Geldiğimiz noktada Türkiye’ye
birden çok dış güç sah çekme eğilimindedir. Mat olmamak için yediden yetmişe hepimizin fedakârlıklar yaparak elini
taşın altına koyması gereken, su an için
acili ama neticenin bu oyunu kaybetmeyeceğimiz bir noktaya geleceğini bilerek
sözlerime son veriyorum.
Allah yardımcımız olsun.
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MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ:
EKONOMİK SALDIRILAR
BERTARAF EDİLDİ
AK Parti Konya Milletvekili Halil
Etyemez, Ereğli Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Mahmut Özkoç ve
Yönetimini Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde (TBMM) kabul etti. Milletvekili Etyemez, “Eylül ayı ihracatımız geçtiğimiz yıla göre yüzde
22.4 arttı. Konya’mızdaki işyerlerimiz de yaptığı ihracatla ülkemiz
ekonomisine, ihracatına katkı sunuyor. Hükümetimizin kararlılığı,
esnaflarımızın,
girişimcilerimizin
dik duruşuyla ekonomik saldırılar
bertaraf edildi.” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Halil
Etyemez, Ereğli Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Mahmut Özkoç ve
yönetim kurulu üyelerini TBMM’de
kabul etti. Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Özkoç, Milletvekili Halil Etyemez’e yeni yasama yılının ve 27.
Dönem milletvekilliği görevinin hayırlı olmasını diledi.
Yapılan görüşmede Ereğli ve Konya’nın ticareti değerlendirildi. Tür-
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kiye’nin ekonomik bağımsızlığının emperyalist güçler tarafından
kuşatma altına alınmak istediğini
belirten Milletvekili Halil Etyemez,
ilk andan itibaren hükümetin aldığı
önlemlerle, kamu özel sektör işbirliğiyle saldırıların püskürtüldüğünü
söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Eylül ayı ihracat rakamlarına
değinen Halil Etyemez, artan ihracat rakamlarının Türkiye üzerindeki
oyunların boşa çıktığının göstergesi olduğunu kaydetti. Milletvekili
Etyemez, “İhracatımız artıyor, dış
ticaret açığımız azalıyor. Eylül ayında ihracatımız geçtiğimizin yılın
aynı ayına göre yüzde 22.4 artarak
14 milyar 456 milyon dolar oldu. Dış
ticaret açığımız ise geçtiğimiz yılın
aynı ayına göre yüzde 77.1 azaldı.
Konya’mız da 45 binin üzerindeki
işyeriyle ülkemizin ekonomisine,
ihracatına katkı sunuyor. Konya’mızda Eylül ayında yaklaşık 148
milyon dolar, yılbaşından itibaren

ise 1 milyar 295 milyon doların üzerinde ihracat yapıldı. İhracatımızın
arttırırken tasarrufa da önem veriyoruz. Gelişmiş ülkelerde yüzde
22 olan tasarrufun gayri safi yurt
içi hasıla oranını, ülkemizde yüzde
21’den 25’e çıkarttık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ekonomimizi
güçlendirmeye, hain oyunları bozmaya devam edeceğiz. Konya’mızın ve Türkiye’mizin ticaretine katkı
sağlayan, ekonomik saldırılara karşı
dik duran, enflasyonla mücadelede
ülkemizin ve milletimizin yanında
yer alan esnaf ve girişimcilerimize
teşekkür ediyorum.” dedi.
Görüşmenin sonunda Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özkoç,
Halil Etyemez’e İvriz Hitit Kabartmasının tablosunu hediye etti.
Etyemez, Özkoç ve ekibine teşekkür ederek ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
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KADINA KARŞI ARTARAK
İLERLEYEN ŞİDDET
Uzmanlığını detaycı yapısı, müvekkillerinin mevcut hukuki sorunlarını
gidermenin yanı sıra özellikle önleyici
hukuk hizmeti sunmayı da amaçlayan Kara, “Kadına Karşı Artarak İlerleyen Şiddet” konusu hakkında bir
yazı yayınladı.
Türkiye’nin kanayan yarası kadına
karşı şiddet…
Erkek egemen Türk toplum yapısında, erkeklerin (büyük) bir kısmı kadınlara şiddet uygulamayı kendinde
hak görüyor.
Şiddet derken tek kastettiğimiz fiziksel şiddet değil.

Türkiye ve Avrupa’da
yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki
danışmanlık hizmetleri sunan Av. Oğuz
Kara, özellikle ticaret
ve şirketler hukuku,
gayrimenkul ve inşaat
hukuku, borç yapılandırmaları, uluslararası
sözleşmeler, icra ve
dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
konularında uzmanlaşmıştır.

Kadını, kocası, sevgilisi, iş/okul arkadaşı veya aşığı tarafından daha çok
dayak yemiş, kurşunlanmış veya bıçaklanmış vaziyette gördüğümüzden, kadına karşı şiddet deyince aklımıza ilk gelen “fiziksel şiddet”.
Ancak fiziksel şiddetin yanında “psikolojik şiddet” ve “ekonomik şiddet”
de var.
Psikolojik şiddet nedir? Eşin onurunu,
gururunu kırıcı sözler söylemek, eşi
yok saymak, eşe sevgi göstermemek
veya eşe onu sevmediğini söylemek
gibi eşi psikolojik açıdan zedeleyen,
manevi zarara uğratan davranışlardır.
Ekonomik şiddet nedir? Eşin ve/veya
ailenin geçimi ve idamesi için katkıda
bulunmamak, yapılması ve müdahil
olunması gereken harcamaları yapmamak, ortak hayatın gerektirdiği
harcamaları yapmamak ekonomik
şiddet içeren davranışlardır.
Yargıtay, birçok kararında psikolojik
ve ekonomik şiddeti kusurlu davranış
ve boşanma sebebi saymaktadır.
Fiziksel, psikolojik ve/veya ekonomik şiddet içerikli davranışlar veya
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Av. Oğuz Kara

bu davranışlar uğrama tehlikesi, boşanma davasına konu olabileceği gibi
6284 sayılı Kanun uyarınca “koruma
tedbiri” davası açılmasına sebep olabilecektir.
Koruma tedbiri istemek için şiddete
uğramaya gerek yoktur, şiddete uğrama tehlikesi yeterlidir.
6284 sayılı Kanun, kadının ve ailenin
korunması için çıkarılan bir kanun
olup, şiddet mağduriyetini önlemeyi
amaçlamaktadır.
Şiddet tehlikesi altında olan kişi 6284
sayılı Kanun uyarınca “delil sunmaya
dahi” gerek olmaksızın koruma tedbiri isteyebilmektedir. Şiddet tehlikesi altında olan kişi çoğunlukla kadın
olmakla birlikte aile bireyi erkek de
zaman zaman şiddet mağduru olabilmektedir.
Şiddet tehlikesi söz konusu ise aile
mahkemesine dilekçe ile yapılacak
koruma tedbiri başvurusu yeterli olmaktadır. Başvuru sonrası aile
mahkemesince verilebilecek koruma
tedbiri kararı ile talep doğrultusunda,
şiddet uygulayanın mağdurla iletişim
kurması, mağdura, okuluna, işyerine
ve/veya konutuna yaklaşması, engellenmektedir.
Mahkemenin bu karara aykırı hareket
edilmesi halinde 3 gün ila 10 gün arasında hapis cezası yaptırımı devreye
girmektedir.
6284 sayılı Kanun son zamanlarda
magazin figürleri tarafından amacına
aykırı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Ancak, amacı şiddet tehlikesi
altında olan kadınları ve aile bireylerini korumak olan bu kanun ve koruyucu tedbirlerinin “fiziksel, ekonomik
ve psikolojik şiddet tehlikesi altında
olan” kişiler tarafından derhal kullanılmasını önermekteyim.
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LÜTFİ ELVAN AK PARTİ
KONYA İL BAŞKANLIĞI’NI
ZİYARET ETTİ
Konya’da Sanayi ve Ticaret
Odaları ile Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek sektör
temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Lütfi Elvan, AK
Parti Konya İl Başkanlığı’nı
ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı, Ekonomi İşleri
Başkanı Lütfi Elvan, Konya Sanayi Odası, Ticaret
Borsası ve Ticaret Odası’nı
ziyaret ederek sektör temsilcileri ile ekonomi üzerine istişarelerde bulundu.
Elvan, ekonomi konulu
toplantıların ardından AK
Parti Konya İl Başkanlığı’nı
ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu.
Düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan
AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, “Genel Başkan Yardımcımız şehrimiz-

de Odalarımız ve Borsamızda önemli ekonomik
toplantılara katıldılar. Bu
toplantılarda reel sektörün
durum, tarımdan sanayiye
inşaattan hizmet sektörüne kadar tüm sektör temsilcileri ile detaylı bir şekilde değerlendirildi. Değerli
Genel Başkan Yardımcımız
da çalışmaları yerinde görmüş oldu. Kendilerine ve
tüm ekibine düzenlenen
program ve ziyaretleri için
teşekkür ediyorum” dedi.
“HEM TÜRKİYE HEM DE
KONYA EKONOMİSİNİ DEĞERLENDİRDİK”
Konya’da iş dünyasının
temsilcileri ile çok önemli
toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Lütfi Elvan,
“Ziyaretlerimize
Konya
Sanayi Odası ile başladık.
Her fırsatta belirttiğim gibi
Konya, tarım, ve hizmetler
anlamında gerçekten öncü

olan bir şehir. Dolayısıyla
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle sanayicilerimizle
bir araya geldik. Kendilerinin görüş ve düşüncelerini
alık. Hem Türkiye hem de
Konya ekonomisi ile ilgili
genel bir değerlendirmede bulunduk. Arkasından
Konya Ticaret Borsamızda
yine çok verimli görüşmeler yaptık.

misafirperverlikleri için çok
teşekkür ediyorum. Bizlere
eşlik eden AK Parti Konya
İl Başkanımıza, İl Yönetimine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza
şükranlarımı sunuyorum”
ifadelerini kullandı.

Hayvancılık ve bitkisel üretim konusunda iş adamlarımızın görüşlerini aldık.
Biz de bugüne kadar yapılanları, bundan sonra
da hükümetimizin atacağı
adımları kendileri ile paylaştık. Son olarak Ticaret
Odamızı ziyaret ettik. Benzer şekilde Ticaret Odamızda da Konyamızın önde gelen iş
adamları ile toplantı
gerçekleştirdik.

Ekonomi Başkanlığı olarak
illerde sektör temsilcileri
ile ekonomi toplantıları
gerçekleştireceklerini,
bunu da Konya’dan başlattıklarını belirten Elvan,
“AK Parti Ekonomi İşleri
Başkanlığı olarak özellikle
illerdeki sanayicilerimizin,
iş dünyamızın tarım ve
hizmetler sektörü ile uğraşan kardeşlerimizin görüşlerini almak amacıyla
bir program başlattık. Bu
programların başlangıcını
da Konya’dan yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta bu
programımıza İstanbul’da
devam edeceğiz.

Burada da teker
teker tüm arkadaşlarımızın görüş ve
düşüncelerini aldık.
Böylece Konya’da
son derece verimli
üç ayrı toplantı gerçekleştirmiş olduk.
Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve
Ticaret
Odamız’a
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“EKONOMİ
TOPLANTILARINI KONYA’DAN BAŞLATTIK”

Arkasından da Büyükşehir kapsamındaki illerimizi
ziyaret edeceğiz.” diye konuştu.

Köşe Yazısı

EKONOMİ
Bu zamana kadar olan tüm yazılarımda güçlü bir Türkiye için ancak
çalışarak ulaşabileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi bunun ne kadar
önemli olduğunu daha iyi anlamış
olduk. Değerlendirecek olursak, şimdiye kadar piyasada özellikle inşaatın
yani betonun göz önünde olup hatta
bunun emtia olarak değerlendirildiğinin sonuçlarını yaşadık ve yaşıyoruz. Sanayi sektörüne ve teknoloji
sektörünü fazlaca önemsemeyip geliştiğimizi düşünsek de aslında öyle
olmadığımızın gerçeğiyle karşılaştığımızı düşünüyorum. Bu kanıya da son
zamanlarda yaşadığımız krizi örnek
olarak gösterebiliriz.

Çok kıymetli Zed
life okuyucuları 24.
Sayımızda tekrar
sizlerle birlikteyiz.
Genellikle ekonomi
ve piyasa durumunu sizinle paylaşıyoruz bu sayımızda
yine aynı konular
hakkındaki düşüncelerimi siz değerli
okuyucularımızla
paylaşacağım.
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İnşaat yapmak, yol yapmak, şehirlerin
ve ülkenin güzelleşmesi tabi ki iyi bir
durum ancak daha öncesinde tarımla
sanayi ile ülkemizi iyileştirebileceğimiz alanları sanki biraz gözden kaçırdık gibi geliyor. Değerlendirdiğimiz
zaman geçtiğimiz zamanlarda 70’li
80’li 90’lı yıllara baktığımızda sanayi dallarında evet dünyada teknoloji
yükselmesi var ama maalesef ülkemizde olmadığını ve bunun da bugün
ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.
Dolayışıyla hep ithalata bağlı üretimimiz olduğu için bugün döviz yükseldiği zaman tarımı da etkiliyor, kağıdı
da etkiliyor , küreği de etkiliyor… Yani
her şeyi etkiliyor dövizle alakası olan
olmayan şeyleri de etkiliyor, ama tabi
en ufak bir parçası dahi dışardan alınıyorsa etkilenir elbet. Onun için biz
işin kolayına kaçmayacağız ve sanayimize önem vereceğiz, tarımımıza
önem vereceğiz, üretimimize önem
vereceğiz. Patentlere ilk biz müracaat edeceğiz. Başka ülkelerden ziyade,
teknolojimizi ARGE’mizi kendi içimizde geliştirerek üretimiz artıracağız ki
Brunson gibi, ülkeler arası sorunlarda
ekonomimizin seyrinde farklılık olmasın. Yerli teknoloji ve yerli üretimi
takip ettiğimiz zaman insanlar üretim
ve teknoloji yapmak yerine inşaat
yap-sat, al-sat yaptı yine ülkemize
bir yararı olmadı.

Yunus
DEREBAĞ

Başka bir konu olan banka faizleri.
Bir şeyler yapıp katkıda bulunmak
isteyen üreticiye baktığımız zaman,
finansal olarak bankadan destek almak istediğinde bankalarda yüzde
40’lara varan bsmv ile yüzde 45’lere
varan bir faiz artırımı ile karşı karşıya
kalıyor. Bunlarında düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Dolar son zamanlarda Rahip Brunson’un gönderilmesi olayından sonra tekrar bir gerileme yaşadı. Ancak
insanlardaki güven ve istikrar kayboldu. Tekrar düşecek mi ? Artacak
mı? Endişeleri olmaya başladı. Çünkü
artık her şeyin dövize bağlı olduğunu
anladık yaşanan olaylardan dolayı.
Devletimizin doğru ihracat yapacak
ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak kişilere uygun rakamlarda uzun
vadeli krediler verip destek olması
gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin
önü açık. Genç neslimiz var genç nüfusun ve bizim çalışmamız lazım diye
düşünüyorum.
Ehliyetli insanlar iş yapsın. Projesi
olan insanlar, en az 5 yıllık bir projesiyle bir işe başlasın artık. Bununla
alakalı bir denetim olması gerektiğini
düşünüyorum. Gelecek nesil ve daha
iyi bir Türkiye için bunun gerektiğini
düşünüyorum.
Beni okuduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda tekrar görüşmek ümidiyle; sağlıklı mutlu ve
esen kalın…
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GLOBALLEŞME
VE EĞİTİM
Globalleşme,
dünyayı derinden
değiştiren önemli bir gelişmedir.
Toplumun tüm
birimleri ve bireylerini etkileyen bu
olgu artık geri dönüşü olmayacak
uzun soluklu ve
değişken bir süreçtir. Sosyal, ekonomik ve kültürel
alanlarda etkilerini
hissettiğimiz globalleşme, eğitimin
her kademesinde
kendinden söz
ettirebilecek güce
sahiptir.
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Eğitim uzmanı
TUBA EREN

birth2day Okul Öncesi Danışmanlığı

Global dünyada bilgi toplumu olmak
ayrı bir önem taşımaktadır. Teknolojinin önüne geçilemez hızıyla birlikte
“bilgi” en temel ihtiyaçlardan biri haline
gelmiştir. Bilginin bilimsel zeminlerden
elde edilmesi, yorumlanması ve kullanılması hem global dünyanın bireyleri
hem de devletler için büyük önem taşır.
Bilgi toplumu olmak öncelikli olarak
üretim- tüketim dengesini koruyabilen, dolayısıyla sahip olunan tüm kaynakların etkin kullanımını sağlayabilen
bir toplum olmak demektir. Bu da hem
bugünü hem de yarını görerek hareket
etmek anlamına gelecektir. Böyle bir
toplumu ortaya çıkarabilmek veya devamını sağlayabilmek için ise odaklanılması gereken alan “eğitim” dir.
Globalleşmenin eğitim ve iletişim üzerindeki derin etkilerini görerek, eğitime
yeni bakış açıları getirmek, yatırımlar
yapmak ve kalite standartları oluşturmak öncelikli adımlar olmalıdır. Zira,
“teknoloji yerlileri” olarak adlandırılan
ve şu an okul öncesi dönemden üniversite kademesine kadar eğitim gören tüm bireylerin teknolojik donanıma
sahip okul binalarına ihtiyaçları vardır.
Yalnızca teknoloji, bilgi toplumu oluşturmak için yeterli bir kriter değildir.
Bunun yanı sıra teknoloji ile bilginin eş
zamanlı ve uyumlu kullanımını sürdürebilecek eğitimciler yetiştirilmelidir.

Globalleşmeye ayak uydurabilecek bir
eğitim sistemi oluşturmak ise, hem kısa
hem de uzun vadede büyük maliyetler
getirmektedir. Öğretmenlerin hizmet
içi eğitimler alması, teknoloji dostu öğretim için altyapının oluşturulması, öğrencilerin iyi birer teknoloji okur- yazarı
olarak yetişmesi için devletlerin bütçelerinden hatırı sayılır paylar ayırmaları
kaçınılmazdır. Eğitim, yatırım yapılması
gereken bir alandır. Günümüzde ve gelecekte buna daha da fazla ihtiyaç vardır. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusu
oldukça fazla olan bir ülkede eğitimin
çeşitlendirilmesi, sürdürülmesi ve eğitimlerini tamamlayan bireylerin kendi
altyapı ve donanımlarına uygun şekilde
istihdam edilmesi, üretim ve gelişimin
ileriye taşınması anlamına gelecektir.
Rusya, Sputnik’i uzaya fırlattığında,
Amerika’nın bu gelişme karşısında attığı
ilk adım eğitim alanına devlet bütçesinin
en büyük paylarından birisini ayırmak
ve Sputnik’ten daha iyisini yapabilecek
bireyler yetiştirmeye çalışmak olmuştur. Eğitimin gücü ve önemi, globalleşmenin hızıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle, ülkelerin finansal
süreçleri yönetirken öncelik vermeleri
gereken en kıymetli alan eğitimdir.

Selçuklu Belediyesi

“KONYA GÜVENLİ
BİR ŞEHİR”
Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü
Yaman, Selçuklu Çalışan Gençlik
Merkezi tarafından haftalık düzenlenen “İşin Ehlinden” tecrübe paylaşım programına konuk
oldu. Gençlerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan Yaman; Konya’da asayiş, trafik ve
il emniyet teşkilatınca yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verdi,
Konya’nın huzurlu bir şehir olduğuna vurgu yaptı.
Türkiye’de bir ilk olan ve çalışan gençlerin eğitimden spora,
sanattan kültüre birçok alanda
kendilerini geliştirmesi için faaliyetlerini yürüten ve gençler
için bilginin kaynağı haline gelen Ali Okutan Çalışan Gençlik
Merkezi düzenlediği “İşin Ehlinden” programıyla gençleri tecrübe konusunda da yetiştiriyor.
Bu kapsamda Konya İl Emniyet
Müdürü Şükrü Yaman çalışan
gençlerle tecrübe paylaşımında
bulundu.
Ali Okutan Selçuklu Çalışan
Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programa Konya İl Emniyet
Müdürü Şükrü Yaman, Selçuklu
Kent Konseyi Başkanı Veli Vural
ve çalışan gençlik merkezi üyeleri katıldı.

“Konya güvenli bir şehir”
Çalışan gençlere yönelik bir
merkezde böyle bir çalışmaya şahit olduğu için duyduğu
memnuniyeti dile getiren Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, “Çalışan gençler için böyle
bir imkan sağlayan Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
Bey’e teşekkür ediyorum. Tecrübe paylaşımlarının gençlerimiz için yol gösterici olacağına
inanıyorum. Bizler Konya’nın
emniyeti için tüm teşkilat mensuplarımızla
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu çerçevede
asayişten, trafiğe kadar bütün
denetimlerimiz gece gündüz
devam ediyor. Konya çok hızlı
gelişen büyük bir şehrimiz ve
tüm bunların yanında huzurlu
bir şehir” dedi.
Program Selçuklu Kent Konseyi
Başkanı Veli Vural tarafından
Konya İl Emniyet Müdürü’ne
hediye takdimi ile son buldu.

Türkiye’de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek bir projelerin
Selçuklu ‘da uygulandığını ifade eden Selçuklu Kent Konseyi
Başkanı Veli Vural, projelerin sanayi gençliğinin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik kattığını
ifade etti.
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HASAN KILCA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreterliğinden istifa eden Hasan
Kılca, AK Parti’den Karatay Belediye
Başkanlığına aday adaylığı için başvurusunu yaptı.
Hasan Kılca’nın aday adaylığı ile ilgili açıklaması şu şekilde:
“Anadolu’da medeniyetin başşehirlerinden olan Konya’mıza hizmeti
büyük bir şeref olarak görüyorum.
1997 yılında avukat olarak göreve
başladığım, sonrasında 1. Hukuk
Müşaviri ve Genel Sekreter olarak
hizmet verdiğim Konya Büyükşehir
Belediyesi’nde ve görev aldığım sivil toplum kuruluşlarında şehrimizi
ve insanımızı yakından tanıma fırsatı buldum.
Özellikle 2014 yılında yürürlüğe giren Yeni Büyükşehir Yasası sonrası
Konya’mızın 31 ilçesi ile mahalleye
dönüşen köy ve beldelerini ziyaret
etme, inceleme ve buralara hizmet
etmek nasip oldu.
22 yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi’nde edindiğim bilgi, tecrübe ve
birikimim ile Konya’mızın kıymetli
ilçelerinden Karatay’ımızı daha da
ileriye taşımak, hizmet kervanına
yenilerini eklemek için yola çıkıyorum.
Hazreti Mevlana’nın medfun bulunduğu Karatay ilçemizde AK Parti
belediyeciliğini Türkiye’ye örnek
olacak şekilde temsil etmek niyetindeyim. Doğduğum, büyüdüğüm
şehirde davamızı ve insanımızın hak
ettiği hizmet kalitesini yükseltmek
en önemli hedefimizdir.
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Çıktığım bu yolda Rabbimin inayeti ile istikamet üzere hizmet etmeyi diliyor, bütün hemşehrilerimin
dualarını bekliyorum. Niyet hayır;
akıbet de hayır olur inşallah.”
HASAN KILCA KİMDİR?
1970 yılında Konya’da doğan Hasan
Kılca, Harmancık İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra hafızlık eğitimini tamamladı. 1991 yılında Konya
İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan
Kılca, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlayarak bir süre serbest avukat olarak
çalıştı. 1997 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’nde avukat olarak
göreve başlayan Kılca, 2002 yılında
1. Hukuk Müşaviri, 2016 yılında ise
Genel Sekreter olarak belediyede
hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Çalışma Yönetmeliklerinin hazırlanması, Stratejik Plan hazırlanması ve belediyede çeşitli komisyon başkanlıkları
görevlerinde bulunan Kılca 16 yıldan bu yana kesintisiz görev yaptığı
Büyükşehir Belediye Encümenliği
başkanlığını yürütüyor.
Sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Kılca, evli ve üç çocuk
babasıdır.

Haber

‘KADINA ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’
AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada kadına şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğu
vurgusu yapıldı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü’nde AK Parti Konya İl Kadın
Kolları Başkanlığı basın açıklaması
yaptı. AK Parti Konya İl Başkanlığı
önünde yapılan açıklamaya çok sayıda parti mensubu katıldı.
İl Başkanlığı önünde yapılan basın
açıklamasında kameralar karşısına
geçen AK Parti Konya İl Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Hukuki Ve
Siyasi İşler Başkanı Cihat Özkan;
“Kadına yönelik şiddet dünyanın
her yerinde aynı biçimde tezahür
ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki
hala en yaygın şiddet biçimi olmaya
devam ediyor. AK Kadınlar olarak,
kadına yönelik şiddetin bir insan
hakkı ihlali olduğunu dün olduğu
gibi bugün de bugünde dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya
da kültürel hiçbir gerekçenin ardına
sığınılmasına müsaade etmeden
kadına yönelik her türü şiddete
karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz.
Kadın medeniyetimizin yüzyıllar
boyunca barındırdığı din, ahlak şuur
ve vicdan öğretilerinin tümünde,
kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye
kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken kadın
erkek ayrımı yapmadan insani bir
mesajın dünyaya yayılmasına öncü
olan Hz. Peygamber’in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin
üzerine üşen önemli bir vazifedir;
‘İnsanlara merhamet etmeyene,
Allah da merhamet etmez.’ Hiçbir
ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü
muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uyAralık 2018

gulanacak kötü
muameleyi kabul etmesi de
mümkün değildir. Ülkemizde
ve dünyada kadınlar yıllardır
sürdürdükleri
çeşitli muameleler ile kadına
ve aslında insana yakışır, hak
ve adalet talepleriyle oldukça
büyük
kazanımlar elde etmiştir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli
hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm
kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme
süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak
adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış
hem de kendi mevzuatında köklü
değişiklikler yapmıştır. İş Yasasından, Ceza Yasası’na kadar kadını
örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkarılmıştır. Birleşmiş Milletler
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde, dünyanın 49 ülkesinde
kadınları aile içi şiddete koruyan
bir yasal düzenlemenin olmadığına
dikkat çekerken AK Parti döneminde, Türkiye’de ilk kez 6284 sayılı
“Aileni Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” yasası Meclis’te kabul edilmiştir.
AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset,
bilim ve eğitimde güçlendirilmesi
misyonu ile atılan her adımda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette
ve daha nice birçok alada özne ve
aktör olarak varlık göstermiş her
alanda iradelerini, ailenin ve toplumun yararına kullanmışlardır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca
cinsiyet temelinde bir temsil duru-

munda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını
sürdürmektedirler. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadığının; ailesinin ve içinde yaşadığı
toplumun da kazanımları olacağının
bilincinde hareket etmektedirler.
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın “Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir” anlayışıyla
gösterdiği özveriyi, kadına yönelik
şiddetin ortadan kalkması için hep
birlikte göstermemiz bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en
önemli unsur olacaktır. AK Parti,
kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin,
hepimizin partisidir. AK Kadınlar
olarak; Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, kadına yönelik her
türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye
davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum
ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu
çizgimizi çekelim” dedi.
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KUR RİSKİNİN
OLUMSUZ ETKİLERİNDEN

Kaytun
Tunçer

KORUNMANIN ŞİFRELERİ
Şirketler dalgalı piyasa ve kur hareketliliğine karşı pozisyon almaya çalışırken, Mali Müşavir Kaytun
Tunçer, kur riskinin olumsuz etkilerinden korunmanın yollarını anlattı.
Son dönemde özellikle dövizdeki
yukarı yönlü dalgalanmanın döviz
açığı yüksek şirket bilançolarında
olumsuz etkilere yol açtığını ifade
eden Tunçer Mali Müşavirlik Ofisi
kurucularından Kaytun Tunçer, “Bu
durumdaki çoğu şirkette faaliyet
kari bulunmasına rağmen, kambiyo
zararlarından dolayı dönem net zararı oluşmaktadır.
Döviz açığı bulunan bu şirketler kur
farkı zararlarını böyle dönemlerde
minimize etmek adına ‘’hedging
mekanizmasını kullanabilirler. Şirketler VİOP (Borsa İstanbul Vadeli
İşlem ve Opsiyon Piyasası) içerisinde dövizi hedge ederek; dövizdeki
sert dalgalanmalardan ve yüksek
finansal belirsizliklerden kendilerini
korumuş olurlar.
Piyasada, maalesef çoğu büyük
ölçekli sayılabilecek firmanın bile
oluşması muhtemel kur zararları için
önlem almadığını ve bunun aslında
fiktif bir zarar olduğu düşüncesiyle
kendilerini kandırarak geçiştirdiklerini görüyor.
Gelir tablosu ve bilançolarına yansıyan bu zararların banka kredibilitelerine kadar yansıdığını ve
şirket sermayelerini erittiğini fark
etmemelerine üzülüyoruz. Ayrıca
şirketler, bilançolarda değerleme
sonucunda kur farkı giderleri (zararları) oluşması nedeniyle Türk Ticaret
Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca
“Sermayenin kaybı ve borca batık
olma durumu” riskiyle karşı karşıya
kalabileceklerdir” dedi.
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AKILLI STRATİJELER İLE YOL ALINMALI
Yabancı para cinsinden borçların
ödeme tarihlerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Tunçer, “Esasen
kur farkı giderleri ödemenin yapıldığı aşamada realize olan giderlerdir.
Dönem sonlarında değerleme ya-

SAHİP OLDUĞUMUZ EN DEĞERLİ
ŞEY ; ‘GÜVEN’
Ekonomide sahip olduğumuz en
değerli şeyin ‘güven’ olduğunun
altını çizen Tunçer, şunları söyledi :
“Finans sektörü ve iş dünyası aynı
gemide yol aldığını hiç bir zaman
unutmamalıdır. İş dünyasının üre-

parak; borcu güncel kur seviyesine
getirmek suretiyle reel bir kayıptan
söz etmek de doğru değildir.
Bu sebepledir ki; yabancı para cinsinden olan borçlarımızın ödeme
tarihleri çok önemlidir. Çünkü esas
değerleme ödeme olduğu anda
oluşmaktadır. Bu düşünce çerçevesinde yukarıda bahsettiğim türev
piyasalarını borç ödeme dönemlerimize göre izlemek ve kullanmak çok
önemlidir. Anlaşıldığı üzere içinde
bulunduğumuz küresel ekonomik
savaşlar bir müddet daha şirketlerin dalgalı seyirde ilerlemesine sebep olacaktır. Bu dalgalanmalardan
kolayca etkilenmemek için doğru
danışmanlıklar ve akıllı stratejiler ile
yol almak durumundayız” diye konuştu.

tim, istihdam ve büyümeye olan
inancını korumamız gerekiyor.
Bu dönemde özellikle ihracata yönelik firmalara sübvansiyonlu kredilerin hız kesmeden devam ettirilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Bunun
için bankalar da ellerini taşın altına
gereği kadar koymalıdırlar. Aksi halde kendi kendilerini baltalamış olurlar. Biz Tunçer Mali Müşavirlik Ofisi
olarak inançla, güvenimizi kaybetmeden üreterek, gelişerek birliğimizi koruyarak bu süreçten ülke olarak
çok daha kuvvetli çıkacağımız inancındayız”

Karatay Belediyesi

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ
KARATAY BELEDİYESİ’NİN
REVİZYON İMAR PLANLARI KAPSAMI
40 MİLYON M²’DE İMAR UYGULAMASI
TAMAM
Ödüllü kentsel dönüşüm projeleri ile
marka olan Karatay Belediyesi’nin revizyon imar planları kapsamında gerçekleştirilen 18.madde imar uygulamaları hız
kesmeden devam ediyor
Karatay İlçesinde, farklı mahallelerde
konut ihtiyacını karşılamak, eskimiş
tehlike arz eden yapılardan kurtularak
düzenli kentleşmeyi sağlamak, kentsel
gelişmeyi hızlandırmak ve bu bölgelerde
ki hemşerilerimizin uygun ve kaliteli konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla
Toplu Konut Projeleri düzenlendi.
“Karatay’a 14 yılda 13.644 daire kazandırarak özel sektör için bir ışık yaktık”
Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli göreve geldiği 2004 yılından
itibaren gerçekleştirdikleri toplu konut
hamleleri ile ilçeye 13.644 daire kazandırdıklarını belirtti. Karatay Belediyesi
öncülüğünde 1993-2004 yılları arasında
gerçekleştirilmiş 6.356 daire olduğunu
vurgulayan Başkan Hançerli “Karatay
Belediyesi olarak ilçeye kazandırdığımız
toplam 20.000 dairenin 13.644 adeti
2004-2017 yılları arasında gerçekleşti.
Hemşerilerimizin, Konya’nın merkezinde
yer almasına rağmen bir çöküntü alanı
görünümünde olan evlerden kurtulup;
modern mimari ile inşa edilmiş evlerde
ikamet etmeleri en büyük hedefimizdir”
dedi. Başkan Hançerli, gerçekleştirilen
toplu konut çalışmaları ile Karatay’ın
daha modern bir yapıya kavuşması ve
bölgenin daha hızlı gelişmesini sağlama
noktasında özel sektör için de bir ışık
yaktıklarını söyledi.
İlçe genelinde Toplam 19.700.000 m²
alanda revizyon imar planı hazırlandı
Başkan Hançerli, “Belediyemiz imar
planlarında konut alanlarının sosyal
donatılarla bütünleşmesini sağlamak
ve kentleşmeyi hızlandırmak için 2011
yılında Ulubatlıhasan ve Fetih mahallelerinde Ali Ulvi Kurucu Caddesi civarın-
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da revizyon imar planları hazırlamış ve
yine 2013 yılında I. etapta İlçemiz; Ulubatlı Hasan, Keykubat, Kayacık Araplar,
Keçeciler, Yediler, Hacıhasan, Hacısadık,
Köprübaşı, Hacıveyiszade, Çelebi, Yenimahalle, Hacıyusufmescit, Hasandedemescit, Emirgazi, Çimenlik, Doğuş,
Hamzaoğlu, Kerimdede, Mengene ve
Akabe mahallelerimizde olmak üzere
toplam 21 adet mahallede Revizyon İmar
Planı hazırlamış ve imar planındaki yeşil
alan ve sosyal teknik alt yapı gibi ortak
yaşam alanlarını artırarak imar planlarını
yeniden düzenlenmiştir.
Aynı doğrultuda Karatay İlçesinde 2015
yılında II. Etapta; Selimsultan, Elmacı,
Hacıibali, Hocalarköprüsü, Mengene,
Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak, Akabe ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde toplam 11
adet mahallede Revizyon İmar Planı hazırlamış ve imar planındaki yeşil alan ve
sosyal teknik alt yapı gibi ortak yaşam
alanlarını artırarak imar planlarını yeniden düzenlenmiştir.”dedi
Revizyon imar planlarının hayata geçirilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde imar uygulamaları
başlatıldığını ve bu kapsamda 1. Etap
Revizyon İmar Planı yapılan 20 ayrı düzenleme sahasında tescillerin %100 oranında tamamlanarak mülk sahiplerine
tapuların dağıtıldığını belirten Başkan
Hançerli; 2. Etap Revizyon İmar Planı
kapsamında 10 ayrı düzenleme sahasında Karatay Belediyesince 3194 sayılı
İmar Kanununun 18’inci maddesine istinaden yapılan imar uygulamalarına
başlandığını ve çalışmaların titizlikle
devam etmekte olduğunu söyledi. Başkan Hançerli, “2. Etap Revizyon İmar
Planı kapsamında Akabe, Gaziosmanpaşa, Çataltömek, Selim Sultan, Elmacı
ve Karakulak Mahallelerinde askı işlemi
tamamlanan K655, K656, K657, K658,
K663 ve K666 nolu düzenleme sahaları
Karatay Tapu Müdürlüğünde tescil edilmiştir. Son olarak Orhangazi Mahallesi

sınırları içerisinde, Karaman Caddesi, Fetih Caddesi, Büyük Kumköprü Caddesi
ve Damat Mustafa Paşa Caddesi arasında kalan ve K662 nolu düzenleme sahası
olarak adlandırılan 581.657 m²’lik alanda
ve Karakulak Mahallesinde Balçelebi
Caddesi, Büyük Kumköprü Caddesi, Sarı
Cami Sokak ve Özgümüş Sokak arasında
kalan ve K659 nolu düzenleme sahası
olarak adlandırılan 243.822 m2’lik alanda yapılan 18 madde İmar Uygulaması
tamamlanarak tapular mülk sahiplerine
dağıtılmaya başlanmıştır.”dedi.
Başkan Hançerli “Karakulak ve Kumköprü Mahallesinde Balçelebi Caddesi,
Büyük Kumköprü Caddesi, Küçük Kumköprü Caddesi, Akcami Sokak, Sarı Cami
Sokak, Hacı Hatıp Sokak ve Mancılık Sokak arasında kalan 723.652 m² lik alanda
Kadastro kontrolleri tamamlanan K660
nolu düzenleme sahası ile Selim Sultan
ve Hacıibali Mahallelerinde 1.020.460
m² lik alanda Kadastro kontrolleri tamamlanan K664 nolu düzenleme sahasında Karatay Tapu Müdürlüğündeki
tescil işlemleri ise yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Sonuç olarak 2. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında 10 ayrı düzenleme sahasında Belediyemizce 3194 sayılı İmar
Kanununun 18’inci maddesine istinaden
yapılan imar uygulamalarından 8 tanesi
Karatay Tapu Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, son 2 tane imar uygulaması da
tescil aşamasındadır.
Bununla birlikte Karatay Belediyesi
olarak 2004-2018 yılları arasında toplamda 318 adet düzenleme sahasında
40.803.000 m² lik alanda 3194 sayılı
İmar Kanununun 18’inci maddesine istinaden yapılan imar uygulamaları Karatay Tapu Müdürlüğünde tescil edilerek
hak sahiplerine yeni imar tapuları dağıtılmıştır.
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KONYANIN İNCİSİ
“DERBENT ALADAĞ KAYAK MERKEZİ”
Konya’nın Derbent ilçesinde yer alan
Aladağ Kayak Merkezi, yağan ilk karın
ardından beyaza büründü… Yaklaşık 2
bin 500 metre rakımıyla İç Anadolu Bölgesi’nin önemli kayak tesisleri arasında
yer alacak olan Aladağ Kayak Merkezi
beyaz gelinliğini giydi. Bölgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizm merkezi ilan edildiğini
ifade eden İlçe Belediye Başkanı Hamdi
Acar, Aladağ’ın uluslararası yarışlara ev
sahipliği yapacak düzeye geleceğini vurguladı.

rına Derbent’in ev sahipliği yapacağını
söyleyebiliriz. Bizler, turizm merkezine
yakışır bir Derbent için yıllardır eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Aladağ,
tesislerin tamamlanmasıyla birlikte uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapabilecek önemli bir merkez haline gelecek.”
İfadelerini kullandı.
Derbent’te kış mevsiminin ortalarında
kar kalınlığı 2 metreye kadar çıkıyor. Kristal kar özelliğine sahip olan Aladağ, farklı
eğimler ve pistler sayesinde hem amatör hem de profesyonel kayakçıların kış
sporlarını yapmalarına imkan sağlıyor.
KONYA VALİSİ TOPRAK’IN KAYAK TUTKUSU
Hakkari Valiliği görevinden Konya Valiliğine atanan ve 5 Kasım’da görevine başlayan Vali Cüneyit Orhan Toprak, ilk ilçe
ziyaretini Derbent’e yaptı.

İç Anadolu Bölgesi’nin önemli kayak
merkezlerinden biri haline gelen Konya’nın Derbent ilçesinde yer alan Aladağ,
beyaza büründü. Kar yağışlarının artmasıyla birlikte Aladağ’da kayak sezonunun açılması bekleniyor. Konya’nın kış
turizminde de söz sahibi olacağını ifade
eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi
Acar, “Kentte ilk kar Aladağ’a yağıyor ve
Derbent’in incisi beyaz gelinliğini giymiş
oluyor. Her yıl ise üzerine koyarak projeyi geliştireceğiz. Sadece Konya’mızın
değil, Türkiye’nin de kayak merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Yalnızca
kış sezonunda değil, yılın 365 günü doğa
sporlarına da ev sahipliği yapabilecek tesisleri kazandırmayı planlıyoruz.” Dedi.
Aladağ’da yaklaşık 6 ay karın yerde kaldığını dile getiren Başkan Hamdi Acar,
“Kasım ayında yağan kar, Nisan ayına
kadar erimiyor. Böylece uzun süre kayak yapma imkanı tanınıyor. Çünkü Aladağ, coğrafi açıdan da iklim açısından
da kayak merkezi için elverişli bir yer.
Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Konya’mızın eksikliğini hissettiği kış sporla-
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Hafta başında görevine başlayan yeni
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ilk
ilçe ziyaretini Konya’nın incisi Derbent’e
gerçekleştirdi. Vali Toprak’ı İlçe Kaymakamı Ayşegül Dalmış, Derbent Belediye
Başkanı Hamdi Acar ile birlikte ilçe halkı
karşıladı. Ziyarette İl Emniyet Müdürü
Şükrü Yaman ile birlikte
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Ercan Yaşin de hazır bulundu. İlk olarak
ilçe hakkında bilgi alan Vali Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra Aladağ’a kurulması planlanan kayak merkezini yerinde
inceledi.

VALİ TOPRAK; “DERBENT’TE DÜNYA
KAYAK ŞAMPİYONASI YAPILABİLİR”
Aladağ’a hayranlığını dile getiren Vali
Cüneyit Orhan Toprak “Konya’ya geldiğimden beri brifingler alıyorum. Böyle bir
bölgenin olduğunu öğrendik ve buradaki
potansiyeli görüp değerlendirip ona göre
çalışmalarımızı yönlendirelim, hızlandıralım amacıyla ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Benim gördüğüm kadarıyla
da biliyorsunuz dünya şampiyonası için
350 kod farkı gerekiyor, burada dünya
şampiyonası bile yapılabilir ve arazinin
düz olması herhangi bir pist çalışması
yapılmasını gerektirmiyor. Ve her kategorideki kayakçımıza hizmet edecek bir
potansiyel görüyorum ben burada. Yeni
başlayanlardan tutun da en iyi kayakçılara kadar. Kayak merkezi tamamlandığında burası sadece Konya’ya değil Ankara,
Aksaray, Karaman gibi yakın iller başta
olmak üzere birçok ile hizmet edecektir.
Gördüğüm kadarıyla da buranın artıları
oldukça fazla. İlçe merkezine çok yakın
olması, orman ile iç içe olması, mahalli yöneticilerin bu işe hevesli olması bu
yatırımı cazip kılıyor. Tesis tamamlandığı
zaman kent ekonomisine de büyük katkı
sağlayacak.” dedi.

Hümeyra TOTAN
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KONYA VALİSİNDEN
TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK’E ZİYARET
Konya Valisi Toprak, 3. Ana Jet Üssü’nü ziyaret
etti
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya 3.
Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret
eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan
Yüksel’den bilgi aldı. Ziyarette, Üs Komutanlığı şeref defterini de imzalayan Toprak, daha
sonra Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibini ziyaret
etti. 134. Akrotim Filo Komutanlığında görevli pilotlarla bir süre sohbet eden Vali Toprak,
akıllara durgunluk veren gösterilerde sergilemiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı pilotları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar
diledi.
Türkiye’nin ilk kadın filo komutanı ve aynı
zamanda Türk Yıldızları akrobasi timinde yer
alan Hv. Plt. Bnb. Esra Özatay, ziyaretin anısına Vali Toprak’a Türk Yıldızları filosundaki
Northrop F-5 savaş uçağı maketi takdim etti.

Aralık 2018
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EKONOMİYİ
DÜZELTMEK KENDİ
ELİMİZDE
Son zamanlarda yaşanan gelişmelerden dolayı ekonomi ile ilgili konuşulacak çok şey var, ama kısaca açıklayacak olursak geçmişe göz atmak
gerekir. Yaklaşık 5 ay öncesine kadar
Türkiye güllük gülistanlık bir hava
içerisindeyken; Ekonominin bütün
dinamiklerinde olumlu bir hava vardı.
Fakat 2018 yılının son 5 ayı içerisinde
ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Aslında hükümet yetkilileri
bunu kriz olarak nitelendirmiyor. Bizde kriz olarak nitelendirmek istemiyoruz, ama reel anlamda bir kriz var. Bu
durumu gözle görmek mümkün. Yediğimiz yiyeceklerden, giydiğimiz kıyafetlere kadar fiyat artışı yaşanıyor.
Tabi ekonomik kriz ortamını fırsata
çeviren ve çevirmeyen insanlar var.
Biz bu durumu fırsata çevirmeyenlerdeniz. Fırsata çevirmediğimiz için de,
ithalatını dolarlarla yaptığımız ürünlerin tamamında Türk Lirası kullanmaya
çalışıyoruz. Bunu da müşterilerimize
görsel medya veya yazılı medya araçlarıyla lanse etmeye çalışıyoruz. Son
süreçte yaşanan Brunson davası, sınır
ötesi harekât, tarımdaki fiyat istikrarsızlığı, girdilerin artışı vb. meselelerle
birlikte yükselen döviz kuru, halkımızda alım-satım yaparken tedirginlik
yaşamasına sebep oldu. Son zamanlarda Brunson’un serbest bırakılması
ile döviz kurunda yaşanan düşmenin
geçici olduğunu düşünüyorum. Döviz
kurunda yaşanan düşüş bir müddet
böyle devam edecektir. Döviz kurunda yaşanan düşmenin ardından olası
bir sınır ötesi askeri operasyon, konkordato çeken firmalar, işsizlik artışı,
devlet dış ödemeleri vb. durumlar sonucunda döviz kuru yeniden yükselişe geçecektir. Bununla birlikte Cemal
KAŞIKÇI olayı da gündemi farklı yöne
çekmekle algının farklı yönlere gitmesi sağlanmaktadır, Türkiye coğrafi
özellikleri sebebi çok özel bir konumda bulunmakta. Bu yüzden dış ülkelerin ülkemiz üzerindeki çıkarları ve
üstümüzde oynanan oyunlar nedeniyle ulus olarak hiçbir zaman huzura erişemeyeceğimiz bir gerçek. Ülke
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olarak huzura kavuşabilmemiz için,
kendi ürünlerimizin
üretimini artırmalı, özelleştirmeyi
bırakmalı, üretim fabrikalarımızda
gereksiz personelden kurtulup, işinde
ehliyet sahibi tecrübeli personele yer
vermeliyiz. Yerli üretime önem verilmeli ve yerli üretim ürünlerimizi halkımıza satarken ekonomik sıkıntıları
fırsatçılığa çevirmeden, rekabetçi bir
ortamda halkımızın menfaatine uygun bir şekilde pazarlamalıyız. Edinilen bilgilere göre, ülkemizin güneyine
bir müdahale yapılması söz konusu.
Düşünülen müdahale gerçekleşirse
2019 yılında da sıkıntılı bir sürecin bizi
beklediğini öngörüyoruz. Bu sebeple
şirketlerin küçüleceğini, istihdamın
azalacağını ve bununla birlikte işsizliğinde meydana gelebileceğini düşünüyoruz. ‘Karınca ve Ağustos Böceği’
hikâyesinde olduğu gibi, karınca misali çalışıp, oluşabilecek çetin süreçlere karşı dayanıklı olmamız gerekir. Bu
konuyla ilgili ticaret odasındaki toplantılarda ve sosyal görüşmelerimizde
birçok kişiyle görüşüyoruz. Kısa süre
önce görüştüğümüz birkaç iş adamıyla da aynı şeyler üzerine sohbet ettik.
Hepimiz devletimizin yanındayız ama,
daha güzel günlere ulaşabilmek için
özeleştiri yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hata insanoğluna
mahsus. Bu sebeple devleti yöneten
kişilerde elbette hatta yaparlar. Bu
yüzden yetkililerin ekonomide, tarımda, ithalatta, ihracatta ,dış politika ve
İç politika gibi alanlarda almış oldukları kararları eleştirmek zorundayız.
İş dünyasının birer ferdi olarak özgür
düşüncemizi bu sayede ifade etmiş
oluyoruz.
Biz, diğer birçok şirket gibi küçülmeye
gitmektense, sabit yapımızı korumaya çalışıyoruz ve bu şekilde hedefliyoruz. Şirketimiz bünyesinde tarım

makinaları, iş makinalar vb. alanlarda üretim yaptırıyoruz. Doğal olarak
üretimlerimizin büyük bir bölümü
iç pazar ve ihracata yönelik oluyor.
Ekonominin kötü gidişatına rağmen
mevcut konumumuzu korumaya ve
ihtiyacımız doğrultusunda personel
alımına devam etmeye çalışıyoruz.
Ancak ülke genelinde devam eden
ekonomik sıkıntılar bu şekilde devam ederse 2018’in sonuna kadar ya
da 2019’un 2’nci çeyreği veya 1’inci
çeyreğinde şirket olarak mecburen
küçülmeye gideceğiz. Devlet belirli
konularda destek olsa da personelin
maaşları ve sigortasını sürekli ödeyerek bir yere kadar dayanabiliriz. Aksi
halde bütçenizi eritirsiniz ve sermayeniz biter. Sermayeniz bitince kredi
kullanmak zorunda kalırsınız. Bu yüzden mevcudumuzu mümkün mertebe
küçültmek istemiyoruz. 2018’de alınmış kararlar ve şu an gündemde olan
konuları değerlendirip partnerlerimle
ona göre hareket edeceğiz POLAT
Madencilik Hüseyin Polat ve DEMPO
Group firmalarının sahipleri Mehmet
DEMİR bey de ortaklar arasında bulunmaktadır.
Genç bir ticaret adamı olarak büyük
kurumsal firmalarda üst düzey yönetici olarak çalıştım. Özellikle Sanko
Holding’in tecrübe sahibi olmamda
katkısı büyük. Ekonomik sistem, birçok kişi ya da kuruluşu doyumsuz
hale getirdi. Kurumsallık bitti. Günümüzde Babadan oğula geçen bir yapı
var. Genç nesil sektöre bir farklılık
getirdi. Sürekli tüketen doyumsuz bir
yapıya dönüştük. Eskiden bir arabamız varken şimdi üç arabamız var. İhtiyaç dışı giderler meydana geldi. Çok
lüks yaşantılar meydana geldi. Fakat
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biz bunları yaparken başkasının parasıyla yaptık. Asıl anlatılması gereken
konu bu. Yani ekonominin de dar boğaza girmesinin nedeni bu. Biz kendi
paramızla bu işi yapmadık. Dışardan
aldığımız borçlanmayla, bankalardan
aldığımız parayla lüks yaşamaya çalıştık. Şimdi de borç aldığımız paranın sahibi olanlar bize ‘’Artık biz sizi
finanse etmekten sıkıldık, paramızı
geri ödeyin” diyor. Şu anda o paraların geri ödenme zamanı. Türkiye’nin
Brunson’la hareket ettiği yol, askeriye
ile ilgili yaşananlar, 15 Temmuz’la alakalı olanlar ve son zamanda yaşanan
birçok şeyi eklersek, Türkiye son 3-4
yılda kazancının %65’ini cebinden çıkardı. Türkiye zaten %65 kazanmıştı
ve %65’lik kazancını tekrardan iade
etmiş oldu. Bunun sonucu da eşittir
kayıplarımız. Buna ismi siz verin. Ben
kayıp dedim, kimileri de kriz diyor!
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun, 2020’nin 1’inci veya 2’nci çeyreğine kadar normalleşeceğini düşünmüyorum. Sektörümüz de herkes
2’nci ele döndü. Çünkü elindeki mevcudiyetini korumaktan ziyade; elindeki mevcudiyeti satıp, bir alt kademesindeki ürünü alıyor veya mevcut olan
ürününü nasıl daha uzun ömürlü kullanabilirim? diye düşünmeye başladı.
Eski zamanlarda bizde böyleydik zaten. Ama günümüzdeki durum, “Boşver bunun yenisini alırız. Paramız var,
bankadan kredi çekeriz” haline geldi.
Şimdi o da yok. Doğal olarak 2’nci el
satış yapan firmalar para kazanacak.
Yani 2’nci el olarak satışı yapılan traktör, iş makinası, hurda, süt makinesi,
tarım makinası gibi aklınıza gelebilecek her sektörde 2’nci el satış yapanlar para kazanacak.
Bir çiftçi olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçiler için almış olduğu
tarım politikalarını yeniden gözden
geçirmelerini ve düzenlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Eleştiri olarak
kabul görürlerse alınan bazı kararların
yanlış olduğu kanaatindeyim. Yanlış
bulduğum karar şu şekilde;
1- Tohum Gen bankalarımız yeterli
değil, dışardan hibrit tohum alıyoruz.
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2- Neden gübre olarak dışa bağımlı
olarak yaşıyoruz? Çünkü hammadde USD ile alınıyor. Topraklarımız bu
kimyevi maddeler ile zehirleniyor.
GDO’lu ürünler ve kanser hastalığı
gibi birçok hastalığın çoğalmasıyla,
ırkımızın ömrünün kısaltılması hedef
alınıyor. Irkımızın ömrünün kısaltılması savaşla değil, bu yollarla yapılıyor. Hayvancılık desteklenirse, büyük
hayvan çiftlikleri olan veya KOBİ halinde hayvanı olan aileler hayvansal
gübreleri tarlalarında kullanırlar ve
maliyetleri ciddi oranda aşağıya çekebilirler.
3- Suyu denize dökülen bölgelerimizden sulama kanalları vasıtasıyla
su ihtiyacı olan İç Anadolu Bölgesi ve
diğer su ihtiyacı olan alanlarımıza su
taşınmalıdır. Suyun, su ihtiyacı olan
bölgelerimize taşınması tarıma değer
sağlar. Tarım ürünlerinin artmasıyla ithalat azalır. Böylelikle KDV den
kaynaklanan cari açık azaltılır. Tarımda istihdam artar ve üretim 2 veya 3
katına çıkar. İhracat ile katma değer
sağlamış oluruz, böylelikle dışarı bağımlılığımız kalmaz.
4-MEPAŞ ın Elektrik zammı artık herkezin moralini ve canını sıkmaya başladı ,Köyler de hiç çalışmayan kuyulara kayıp elektrik bedeli ödetilirken
Doğuda hiçbir işlem yapılamıyor ve
bu yükü de cümleten bizler çekiyoruz bunlar adalet değil,
ÇKS noktasında değerlendirdiğimiz
kurumsal matbu evrak döngüsü var.
Yani bunu devlete siz ibraz ediyorsunuz. “Benim şu kadar dönüm arazim
var. Ben bu arazide şu ürünleri ekiyorum” gibi ibraz ediyorsunuz. Bu ibraza
karşılık devlet size “Buğdaya şu kadar destek veririm. Mazota şu kadar
destek veririm vs.” diyor. Fakat benim
şahsi görüşüm; Devletin çiftçiye bu
destekleri vermesi yerine, çiftçiye yeşil mazot verilmesi daha yerinde olur.
Çiftçinin ÇKS’sinde ne kadar arazisi
olduğu ellerinde bulunan tapularda
mevcut zaten. Devlet kanalındaki
memurlar herhangi bir traktör firmasından ortalama 100 beygirlik bir
traktörün ne kadar yakıt yakacağını

bulabilir. Devlet , o mazot litresine istinaden 2 litre de fazla versin diyelim.
Bu litredeki mazotu ÇKS’sine göre verip çiftçiyi tarıma doğru yönlendirmesi lazım. Böyle bir uygulamayla, haksız
kazanç elde eden insanları da engellemiş oluruz. Zaten çiftçi de o mazotu
kimseye satamaz. Çünkü rengi yeşil.
Satmaya kalksa hem alana hem de
satana ciddi ceza uygulamaları getirilmeli. Yeşil mazotun çiftçiye özellikle
verilmiş bir mazot olduğunu öğrenmeli. İkinci olarak değineceğim konu;
gübre meselesi. Gübrede de aynı şekilde ÇKS’sin de ne kadar tarlası var?
Hangi ürünü ekiyor? Bu ürüne kaç
dekar alanda ne kadar gübre atılır? Bu
sorulan soruların hepsinin bir standarttı var. Bu standartlara göre, gübreyi de KDV’siz olarak verirse ülkede
tarımla alakalı sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü çiftçi önemli olan
girdilerdir. Çiftçiler için tohum vb. her
girdi için özel durumlar oluşturulmalı.
Girdiler ne kadar pahalı ise üretim o
kadar daralır. Çiftçi şu anda buğday,
tahıl ekiyor mu? Hayır, ekmiyor. İç
Anadolu Bölgesi tahıl ambarı diye geçiyor ama şu an buğday yok. Buğdayı
dışardan ithal ediyoruz. Ay çekirdeğimiz var, ama dışardan ithal ediyoruz.
Çiftçinin suyla ilgili sıkıntıları da var.
Bunları çözemiyoruz. Kısacası devletin bu sıkıntılarla uğraşması gerekiyor. Devletin biraz içe dönük olup,
çiftçiyle birebir konuşması gerekir.
Halkın içine inmesi gerekir. Ekonomik
alanda Türkiye’nin düzelebilmesi için
söyleyeceklerim bunlardır. Söylediklerim genel sorunlar üzerine sözlerdi.
Ülkemiz sanayicisi, ticaret adamları
vs. kopyadan vazgeçip, yeni katma
değeri yüksek ürünler üretebilirlerse
ülkenin ekonomisi daha iyi hale gelir
diye düşünüyorum, Şimdi silah üretiyoruz, helikopter üretiyoruz, füze
üretiliyoruz, denizaltı üretelim, uçak
gemisi yapalım. Ülkeyi koruyan milli
sınır kalkan yazılımları üretelim. ÜRETELİM ama MİLLİ FABRİKALARIMIZI
SATMAYALIM
Saygılarımla
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KONYA ŞEKER’İN HEDEFİ,
DÜNYADA İLK 5’E GİRMEK
Konya Şeker’in, dünyanın en büyük 5 gıda şirketinden biri olmayı hedeflediğini belirten 25.
ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu
doğrultuda Torku’nun da dünyanın dört bir tarafındaki pazarlarla buluşturulacağını söyledi.
“Bu hedef ütopik gelebilir ancak biz hayal kurmuyoruz, kökümüzün beslendiği coğrafyanın
potansiyelini ve bu potansiyelin neleri başarmamıza yetebileceğini biliyoruz” diyen Başkan
Konuk; bilmekle yetinmeyen, harekete geçen
bir şirket olduklarını kaydetti ve “biz, ‘doğru ve
iyi söylemek yetmez, doğru ve iyi işler yapmak
gerekir’ diyen, hatta söylemek yerine yapmayı
tercih eden bir kurumuz” ifadelerini kullandı.

KONYA ŞEKER, TÜRKİYE’NİN 2023
HEDEFİ İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR
Türkiye’nin, 2023’te dünyanın en büyük 5 tarım ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini, bu hedefin de önemli
ve gerçekleştirilebilir olduğunu vurgulayan Başkan Konuk, “eğer Türkiye, 2023’te dünyanın en büyük beş
tarım ekonomisinden biri olacaksa ki
olacak ve olmalı, Türkiye’nin tarımsal
üretimini yaklaşık 3 kat arttırmamız
gerekiyor. Bunu kim yapacak? Tarlada, bağda, bahçede, merada, ağılda
üretenler yapacak. Başka bu işte kim
rol üstlenecek? Tarım sektöründe faal
şirketler ve üniversitesinden kooperatiflere, kamu kurumlarından tarım
sektörü ile ilintili yan sektörlere kadar
herkesin bu işte rolü ve payı olacak.
Mesela, tarımsal altyapı eksiklerimizi
kamu kurumları süratle tamamlayacak, üniversitelerimiz tarım sektörüne
ivme katacak yeni bilgi ve bilim üretecek, daha nitelikli tohum, daha etkin
tarım teknikleri kullanacağız, kooperatifler üretim organizasyonumuzu
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güçlendirecek, tarımsal ürünü işleme,
depolama ve pazara çıkarma konusunda daha efektif çözümler üreteceğiz ki tarımsal hasılamızı 2023’te hedef noktaya taşıyabilelim. Bir tarımsal
üretim kooperatifi iştiraki olan Konya
Şeker olarak biz bu hedefin gerçekleştirilmesi için üstümüze düşenleri
elimizden gelenin fazlasını da yapmaya gayret ederek yerine getirmeye çalışıyoruz. Mesela, dünyanın en büyük
beş tarım ekonomisinden biri olabilmek için, bu sektördeki bilgi üretiminde ve bilimde de bu büyüklükle orantılı söz sahibi olmamız gerekir. Konya
Şeker olarak biz bu ihtiyacı tespit etmekle kalmadık, harekete geçtik ve
Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe
ilk ihtisas üniversitesini kurduk” diye
konuştu.
HAMYAĞ FABRİKASI İLE KONYA’DAKİ AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ DE ARTTI
Türkiye’nin, 2023’te dünyada en büyük beş tarım ekonomisinden biri
olması, tarımsal bilgi ve teknolojinin
üretiminde de ilk beşte yer alması,

üretilen bilgi ve geliştirilen teknolojinin son kullanıcısı değil, ilk kullanıcısı
olması için tarımsal üretimi arttıracak,
tarımsal üretime lokomotiflik yapacak
ve üreticileri daha çok üretmeye zorlayacak, teşvik edecek yatırımlar yaptıklarını ve bunların sonuçlarını aldıklarını belirten Başkan Recep Konuk,
şunları söyledi;
“2010 yılında sadece 50.000 ton ayçiçeği üretimi olan Konya’da 150 Bin Ton
üretim kapasiteli bir Hamyağ Fabrikası kurduk. Bu üretim rakamına bakınca mantıksız bir yatırım gibi görülebilir. Ancak biz bu yatırımı yapmadan
önce yaklaşık 4 yıl onlarca ayçiçeği tohumunun deneme üretimlerini önce
deneme tarlalarımızda sonra çiftçi
şartlarında yaptık ve gördük ki Konya
Ovasında ayçiçeği üretimi açısından
iklim ve arazi yapısı itibarıyla bir problem yok. Üretici zaten ayçiçeği üretimi
konusunda yeterli tecrübeye sahip.
Eksiklik, üretimi özendirecek, üreticiyi
üretime zorlayacak üst yapıda. Bu yatırımı yapar yapmaz Konya’daki ayçiçeği üretimi önce sıçrama boyutunda

arttı şimdi ise bizim fabrikamızın kapasitesinin neredeyse 4 katı ayçiçeği
üretiliyor ve Konya il bazında Türkiye’de en çok üretimin yapıldığı il oldu.
Bu sene ki tahmini rekolte 400 bin
tonlar civarındadır ve bu rakam bizim
yatırım kararını aldığımız yıl gerçekleşen üretimin yaklaşık 8 katıdır. Üstelik
bu artış diğer ürün gruplarındaki üretim rakamlarında herhangi bir azalma
yaşanmadan kaydedilmiştir.”
KONYA ŞEKER İLE HAYVANCILIK DA
GELİŞTİ
PANAGRO Et-Süt Entegre Gıda Tesislerinin faaliyete geçmesiyle bölge
hayvancılığındaki değişim rakamlarının, hem gelecek açısından hem de
2023 hedeflerine ulaşma konusunda
son derece umut verici olduğuna dikkat çeken Başkan Recep Konuk, “üretici sadece bitkisel üretimle geçimini
sağlamaz, sağlayamaz. Üretici özellikle de pancar üreticisi bitkisel üretiminin yanında hayvancılık da yapar,
yapmak zorundadır. Şeker pancarının
en çok desteklediği yan sektör hayvancılıktır. Kaldı ki, gelişmiş ekonomilerde tarım sektörünün toplam geliri içinde hayvancılığın payı dörtte üç
veya üçte iki civarındadır. Ülkemizde
ise gelir kompozisyonu aşağı yukarı
tam tersidir. Bu kompozisyonun değişmesi gerekiyor. Değişmesi için de
üreticinin hayvancılıktan para kazanacağı, hayvancılığı verimli yapabileceği, ürettiğini değerinden satabileceği ölçek ekonomisine uygun tesisler
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gerekiyor. Konya Şeker üreticisinin
hayvansal üretimini değerlendirmek,
bölge hayvancılığını ayağa kaldırmak
için dünyanın tek kampüs içinde en
büyük yatırımı olan PANAGRO Et-Süt
Entegre Gıda Kompleksini Konya’ya
kazandırdı. Tesis için yaklaşık 50.000
aile süt ve besi hayvancılığı yapıyor.
Bu tesis inşa edilmeye başlandığında
Konya’daki üreticilerin elindeki mevcut hayvan sayısı bu tesisin bir yıllık
ihtiyacını karşılamaya yetmiyordu.
Konya Şeker bu tesisi üreticiyi daha
çok üretmesi için zorlamak, özendirmek amacıyla yaptı. Nitekim üretici
buna cevap verdi ve tesis inşaatı başladığında Konya’nın toplam büyük baş
hayvan sayısı 500 bini bulmazken bu
rakam bugün 800 Binin üstüne çıktı.
Küçükbaş sayısı yarıdan fazla arttı 750
bin tonu bulmayan süt üretimi 1,2 Milyon tonlara dayandı” dedi.
OVANIN POTANSİYELİNİ ZENGİNLİĞE DÖNÜŞTÜRMEYE KARARLIYIZ
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman
Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel
Başkanı Recep Konuk, konuşmasına
şu sözlerle devam etti: “Biz üniversite ile geleceğe yatırım yapar, kurduğumuz sanayi tesisleri ile tarımsal
üretimi özendirip teşvik ederken bir
şeye daha çok önem veriyor ve ona
hazırlanıyoruz. Türkiye tarım sektöründe dünyanın ilk beşinde yer alacak.
Buna şüphe yok. Bu, işin üretim kısmı.
Bu kısım bize ne diyor, üretim katlanarak artacak. Peki, bu üretim artı-

şından oluşacak ilave katma değer ne
olacak? Bizim odaklanmamız gereken
belki de en önemli soru budur. Biz bu
soruyu kendimize sorduk ve cevabını
da sahada yaptıklarımızla verdik. Bu
büyük üretim artışından oluşacak katma değerin ülkemizde kalabilmesi için
bizim bu ürünlerin mamul ürün haline
getirilip pazara arz edilmesinde de rol
kaptırmamamız gerekiyor. Yani üretileni işleyecek bir sanayi üst yapısına
ve bu tesislerde üretilecek ürünleri pazara taşıyacak bir markaya ihtiyacımız
var. Konya Şeker’de bizim yaptığımız
budur. Üretileni işleyebilecek kadar
sanayi tesisi ve üretilen mamul ürünü
tüketiciyle buluşturacak ve tarımsal
üretimdeki artışla birlikte küresel pazarlarda da söz ve pay sahibi olacak
bir marka. Peki, bu markanın hedefi
ne olacak? Türkiye, dünyanın ilk beş
tarım ekonomisinden biri olmayı hedeflerken biz bu markanın hedefini de
iç pazarla sınırlayamazdık ve sınırlamadık. Bizim belirlediğimiz dünyanın
en büyük beş gıda şirketinden biri
olma hedefi, ülkemizin hedefi ile hem
uyumlu hem de olması gereken bir hedeftir. Bu, işin vizyon kısmıdır. Bir de
sahip olduğumuz imkân ve kabiliyetler
ile bu kabiliyetleri geliştirmek için yaptığımız önemli yatırımlar var. Mesela
Konya Şeker’in kökleri dünyanın en
önemli 10 tarım havzasından biri kabul
edilen Konya Ovasından besleniyor.
Biz bu ovadan dünyanın en önemli
gıda şirketlerinden birini çıkaramazsak
bu ovanın değil, bizim eksikliğimizdir.
Bir diğer husus Konya Şeker dünyanın
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en önemli tarım havzalarından birinde
dünyanın en girişimci ve en nitelikli
56.000 üretici ortağı ile 250.000 hektarlık bir alanda sözleşmeli ve planlı
üretim yapma imkânına sahip. Bu imkân dünyanın birçok ülkesinin, tırnak
içinde söylüyorum “ulaştıkları gelir seviyesine ulaşmayı arzu ettiğimiz bazı
ülkelerin sahip olamadığı bir imkândır.” Biz bu imkânı ve bu ovanın potansiyelini zenginliğe dönüştürmeye
kararlıyız. Bunun için yaptıklarımız var
ama yaptıklarımızdan daha çok yapacaklarımız var. Bu hedefin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin cevabı
aslında bizim hikâyemizde mevcuttur. Mesela Konya Şeker’in bundan
18 sene önce üretici ortakları ile tek
alışverişi şeker pancarından ibaretti
ve yılda toplamda üretici ortaklarına
ödediği tarımsal ürün bedeli sadece 77
milyon dolardı. Sadece işletme verimliliğini arttıran yatırımlar ve katma değerli ürünler üretmemizi sağlayan yatırımlarla finanse ederek inşa ettiğimiz
tesislerle bugün yani sadece 18 yıllık
zaman diliminde üretici ortaklarımıza
şeker pancarı, ayçiçeği, patates, mısır,
arpa, buğday, üzüm, elma süt ve besi
bedeli olarak ödediğimiz rakam 450
Milyon Dolara ulaştı. 18 yıl önce 1.236
kişiye istihdam edebilirken bugün 10
Bin kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz. Malum bir araç en çok
yakıtı ilk kalkışta harcar, en çok zaman
kaybını da hızlanana kadar yaşar. Biz
ilk ivmeyi kazandık, hızımızı da aldık
bundan sonra daha hızlı hedefe ilerleyeceğiz. Kaldı ki, hızımıza hız katmak,
yaptığımız işin bilgisini ve teknolojisini
üretmek için önemli bir adım da atarak
ülkemizin gıda ve tarım alanındaki ilk
ihtisas üniversitesi olan Konya Tarım
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ve Gıda Üniversitesini de kurduk. Üniversitemizden de katkı almaya başladığımızda Konya Şeker olarak önümüze koyduğumuz hedefe daha hızlı
ilerleyeceğiz.”
OLUMSUZLUKLARA DEĞİL, FIRSATLARA ODAKLANACAĞIZ
Hiçbir zorluğun, hiçbir oyunun, hiçbir
kumpasın, hiçbir tezgâhın Türkiye’yi
yolundan döndüremeyeceğini vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Türkiye’nin etrafında kenetlenebileceği bir
lideri var ve o lider daha güçlü, daha
itibarlı, daha müreffeh, daha kudretli
bir Türkiye için hiçbir riski almaktan
çekinmiyor ve kararlı bir şekilde ülkemizi milletimizi 2023 hedeflerine
taşıyor. O yolu açıyor biz de o hedeflere yürüyoruz. Bu hedefe yürüyenleri yıldırmaya çalışanlara veya yoldan
dönmek için bahane arayanları ben
şuna benzetiyorum; oynamayı bilmeyen gelin ‘yerim dar’ dermiş. Bunların

en iyi tarifi bu. Marifet dingin havada kaptanlık yapmakta değil, fırtınalı denizde de rotadan sapmamakta.
Olumsuzluklara odaklanmak, kriz tacirlerinin söylediklerine göre pozisyon
almak, iş bilmeyenlerin yani bahaneye
sığınmaya meyilli olanların genel tavrıdır. Türkiye, zaman zaman bu kriz
fırsatçılarından ve bu arada kriz yaygaracılarından çok çekti. Sürekli olumsuzlukları öne çıkaranlar, hatta olumsuzluk arayanlar farkında olarak veya
olmayarak aynı zamanda kriz tetikçiliğine soyunanlardır. Biz şunu bileceğiz,
bu ülkeye ve ekonomimize karşı dün
olduğu gibi, bugün de yarın da husumet besleyenler, ekonomik hinterlandımızın genişlemesinde menfaati zedelenenler rahat durmayacaktır. Ama
onlar var diye, onlar sopa gösteriyor
diye biz de sinecek, geri adım atacak
değiliz. Atmamalıyız. Türkiye’nin o vur
ensesine al ağzından lokmayı dönemi
kapanalı çok oldu. Türkiye artık güçlü ve üreten bir ekonomiye sahip. Biz

olumsuzluklara değil fırsatlara odaklanacağız. Bir kapı kapanırsa başka
kapıları açmanın yolunu bulacağız.
Ekonomide Türkiye artık bir devri kapattı ve ekonomide mücadele alanını
dış pazarlar olarak belirledi. Bunun
elbette bir sonucu olacaktı. Bugün ve
birkaç yıldır yaşadıklarımız bunun sonucudur. Bize yine eski ekonomik düzeni dayatmaya çalışıyorlar. Nedir o?
Küresel güçlerin ayağına basmayacak
kadar dış ticaret, küresel ekonomide
taşeronluk ve ticari rekabetin Edirne ile Kars arasına sıkıştığı bir düzen.
Biz artık o eşiği geçtik. Dış pazarlara
adım attık, kendimize yer edindik.
Bunun sonucunda, ihracatımızı son
16 yılda 4,5 kat arttırdık. Bundan geriye dönüş yok. Şimdi hedefimiz 500
Milyar Dolar ihracat. Bu başarılabilir
bir hedef. Konya Şeker olarak biz de
buna inanan ve bunu realize etmeye çalışan bir şirketiz. Hem gıda hem
tarım sektöründe Türkiye büyüme
potansiyeli yüksek, önünde fırsatlar
olan bir ülke. Biz hem o potansiyelin hem de fırsatların farkında olan o
potansiyeli değerlendirmeye ülkemiz
adına o fırsatları kaçırmamaya çalışan
bir şirketiz. Bu çerçevede de hedefi
net bir şirketiz. Dünyanın 10 önemli tarım havzasından biri olan Konya
Ovasında filizlenmiş bir gıda markası
olarak dünya gıda pazarında ilk beşe
girmek. Bu hem mecburiyetimiz, hem
de gelecek nesillere ve ülkemizin tarımsal üretim potansiyeli düşünüldüğünde bu topraklara karşı borcumuz.
Sahip olduğumuz tarımsal araziden
daha çok ve daha kıymetli ürün almanın yolu da buradan geçiyor. Kaldı ki,
gıda hem bugünün hem de geleceğin
stratejik sektörlerinden biri. Gelecekte

Aralık 2018

önemi artacak olan gıda sektöründe
Torku olarak bizim veya ülkemizde
herhangi bir gıda markasının dünyada
ilk sıralara göz dikmesi hem mecburiyettir hem ülkemizin tarımsal üretim
potansiyeli düşünüldüğünde olması
gereken bir hedeftir. Malum, bugün
7,6 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarın üzerine
çıkması bekleniyor. Yani önümüzdeki
her yıl hem ülkemizin hem dünyanın
nüfusu artacak. Bu artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için dünyamızın
kaynakları daha çok kullanılacak, imkânlar daha fazla zorlanacak. Elbette
ki herkes yine dünyaya nasibiyle adım
atacak ve henüz keşfedemediğimiz
imkânlarını sunarak dünyamız o artan
nüfusun da ihtiyaçlarını karşılayacak.
Nüfusu, 33 yıl gibi, insan ömrü için
uzun insanlık açısından göz açıp kapayana kadar geçecek kısa bir sürede
yaklaşık %32 artacak olan dünyamızda gelecek ile ilgili en kesin ve en keskin tahmin her halde gıdaya olan talebin kesinlikle artacağına dair olandır.
Elbette artan nüfus, tıpkı gıdada olduğu gibi konuta, otomobile, hastaneye,
okula, enerjiye, akla gelen her ürüne
ve hizmete olan talebi de arttıracak.
Ancak gıdayı diğerlerinden ayıran bir
husus var, o da hayati bir ihtiyaç olmasıdır. Malum insanlar cep telefonu olmadan yaşayabilir. Çamaşır makinesi,
buzdolabı, bulaşık makinesi olmadan
da yaşayabilir. Arabasız bir hayat da
pekâlâ mümkündür. Ancak ne nefes

almadan ne su içmeden, ne de yemek
yemeden yaşamak mümkün değildir”
diye konuştu.
BÜYÜRKEN ÜRETİCİLERİMİZİN ÜRETİMİNİ DE BÜYÜTTÜK
Başkan Recep Konuk, sözlerini şu
cümlelerle tamamladı: “2017 yılında üç
tane yeni yatırımımızı hizmete aldık.
Bunlar sırasıyla Meyve Suyu, Sirke ve
Pekmez Üretim Tesisi, Un Fabrikası ve
Bulgur Fabrikası idi. Bu Üretim Tesislerinin de üretime başlamasıyla hem
tarımsal ürün alımımızı arttırdık hem
de rafa çıkan ürün sayımıza yenilerini
ekledik. Bunun yanı sıra özellikle ülkemizdeki et ve et ürünleri ile süt ve süt
ürünleri pazarında her iki pazarında
büyümesini katlayan bir performans
sergiledik. Benzer trendi atıştırmalık
pazarında da yakaladık. Kısaca hem
üretimde hem pazarda büyüdük dolasıyla üreticilerimizin üretimini de
büyüttük. 2019 bizim için 2023’e giden
ve daha ötesine giden yolda bir basmaktır. Biz 2019 yılında da Torku markasıyla yola çıktığımız 2007 yılından
bu yana gösterdiğimiz performansı
bir kere daha tekrarlayacağımızı yani
faal olduğumuz pazarlarda pazar ortalamasının üzerinde ve ağırlıklı olarak
2 katı civarında büyümeyi hedefliyoruz.”
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“SEYDİŞEHİR’DE HİZMET NOKTASINDA İDDİALIYIZ”
Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, görev
süresi boyunca ilçenin ihtiyacı
olan birçok projeyi hayata geçirdiklerini, birçok projenin de çalışmalarının devam ettiğini, hizmet
noktasında iddialı olduklarını
söyledi.
Başkan Tutal, düzenlediği basın
toplantısında yaklaşık 5 yıllık görev süresi içerisindeki çalışmaları
anlattı.
Tutal, seçim beyannamesinde bulunan 40 madde arasındaki çalışmaları gözlemleyip 28 çalışmayı
da yeni projeler arasına ekleyerek
68 proje üzerinde çalıştıklarını,
çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Belediye Başkanı Tutal, bunlardan bir tanesinin Su Sporları
Göleti olarak kendileri adayken
Seydişehir halkına sundukları
bir çalışma olduğunu belirterek,
“Kuğulu Vadisi Projesi olarak şekillendirdiğimiz bir çalışma. Şu
anda Seydişehirlilerden çok Konyalıların değerlendirdiği bir tabiat
parkı. Biz buna sadece su sporları
göleti demiştik. İşin içine girdikten sonra Kuğulu Vadisi Projesi olarak değerlendirdiğimiz bir
alan. Biz bu çalışmayı Seydişehir
Belediyesi olarak organize ettik.
Bu proje su sporlarının olacağı,
olta balıkçılığının olacağı, etrafında kahvelerin olacağı, dinlenme
tesislerin bulunduğu, Konya, Ankara, Antalya devlet yolu üzerindeki bir çalışma.
Yıllık 5 milyon araç geçiyor. Hem
insanların dinlenebilmesi, en
önemlisi de eko pazar dediğimiz
bir pazarın oluşturulması. Gölet
tamamlanmak üzere, tabiat parkına dönüştürüldükten sonra kır
kahveleri, yürüyüş yolları, bunların bir kısmını şu anda hayata geçirdik. İnşallah tamamlandıktan
sonra hem istihdam anlamıyla
hem de insanların tabii, organik
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ürünlerin alışverişlerini yapabilecekleri büyük bir proje olacak. İnşaat kısmının yüzde 30’u tamamlandı. Önümüzdeki 5 yıllık dönem
zarfında bu proje tamamen kullanıma açılmış olacak” dedi.
“Termal tesis hem Konyamıza
hizmet edecek, hem de istihdam
olarak o bölgeyi canlandıracak”
Termal tesis projesiyle ilgili de konuşan Başkan Tutal, “1999 yılından beri Seydişehir’in hayali. Şu
anda biz inşaatına başladık. İnşallah bu yılın sonuna doğru Seydişehir’in ve Konya’nın hizmetine
sunacağız. Su, hem kaplıca suyu,
termal su hem de mineralli su. Birçok hastalığa iyi gelen Türkiye’nin
ender birkaç suyundan biri. Yatırımcılarla da görüşüyoruz. Bu da
hem Konyamıza hizmet edecek,
hem de istihdam olarak o bölgeyi
canlandıracak, kasabalardan ilçe
merkezlerine, ilçe merkezlerinden
de Konya’ya göçü durduracak
ciddi bir proje” şeklinde konuştu.
Şehir merkezinde projeler hayata
geçiyor
Şehir merkezindeki çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Başkan

Mehmet Tutal şöyle devam etti:
“Şehrin merkezinde tüm belediye
başkanları eski garajla ilgili proje
yapmışlardır ama sonuç alamışlardır. Özel mülkiyetler meselesini çözdük, temelini attık. Şuanda
yüzde 80-85’ler noktasına kadar
geldik. Burada konutlar, işyerleri,
meydan, hem de otoparklar var.
Şehrin merkezi eski yerleşim birimi olmasından dolayı iç içe eski
binalardan oluşan bir bölgeydi.
Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışma başlattık. Şu anda
kamulaştırmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Yeşil alan çalışmaları
başlayacak ve meydan oluşacak.
Eski çarşı Seyyid Harun Camisinin tam karşısında. Konya’daki
Bedesten cephe giydirmeleri gibi
Arasta Çarşısına cephe giydirmelerine başladık. Birinci etabın ihalesini yapmıştık. 10-15 güne kadar
teslim edilecek. Diğeri de ihalesi
yapılmak üzere. Seçimler döneminde dedik ki üçlü sac ayağını
Seydişehir’de oturtalım. Yani AK
Parti hükümeti olsun, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir
Belediyesinin üçlüsünü kuralım.
Bu çalışmaların büyük çoğunluğu
bir ilçe belediyesinin bütçesinin
kaldırabileceği çalışmalar değil.

Seydişehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyemizle beraber çalışmak suretiyle projeleri
hayata geçiriyoruz.
Akçay Deresi Seydişehir’in tam
ortasından geçen 5 kilometrelik
bir dere ve bugüne kadar defalarca uğraşılmış olmasına rağmen
taşkın korumasının yapılamadığı,
projesinin hazır olduğu halde yapılamayan bir çalışma idi. Şu anda
buranın yüzde 80-85’ler oranında taşkın koruması tamamlandı.
İnşaat bir taraftan devam ediyor.
Çevre düzenleme çalışmalarını
devam ettiriyoruz. Seydişehir’in
birkaç tane ihtiyacı var.
Bunlardan birisi Hububat Borsası.
Hububat Borsasını tamamladık,
çiftçilerimizin hizmetine sunduk.
Bundan sonraki çalışmalarımız
soğuk hava deposu çalışmalarımız var. Bizim ilçe olarak kendi
ölçeğimizdeki ilçelerle kıyasladığımız zaman mimari yapısıyla rahat bir ilçeyiz ancak buna rağmen
modern parkların, caddelerin
oluşturulması noktasında eksikliklerimiz vardı. Belediye önündeki meydanı oluşturduk. İlçemizde
büyük bir meydan yoktu. 15 Tem-
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muz Milli İrade Meydanı olarak ismini koyduk. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde ikinci, üçüncü
meydanları Seydişehir’e kazandırmış olacağız. İmar revizyonları
riskli bir iş olmasına rağmen Konya’da taşra ilçelerinin içerisinde ilk
bitiren, Seydişehir Belediyemizin
meclisine getiren ilçeyiz.
Şu anda büyük bir çoğunluğunu
tamamladık. Şehrin içme suyu
şebekelerinde ciddi değişiklikler yaptık. Hem kendi belediye
imkânlarımızla çalışmalar yaptık
hem de şehrimizin devlet kurumları noktasında zenginleşmesi
anlamıyla arsa tahsisleri, bir de
tahsis edilen yerlere binaların yapılması noktasında gayretlerimiz
oldu. 2018’e kadar 24 bin metrekareye yakın bir sathi kaplama,
500 bin metrekareye yakın da
bir sıcak asfalt çalışmamız oldu.
2018’de hızlı bir şekilde 1 milyon
metrekarelik asfaltlama çalışmalarını şu anda bitirmek üzereyiz.
Seydişehir’in ana arterlerinin 30
yıl önce yapılmış olan asfaltlarının tamamını, mahalle içlerinin de
3’te 2‘sinin asfaltını sıcak asfalt
olarak atmak suretiyle kışa hazır-

lanıyoruz. Geri kalanını da nasip
olursa önümüzdeki dönem içerisinde tamamlamış olacağız”
Seydişehir’de hizmet noktasında iddialı olduklarını ifade eden
Belediye Başkanı Mehmet Tutal,
“Gerçekten hizmet notasında
artık şu 5-6 aydır mütevazi davranmıyoruz. Bugüne kadar mütevazi davranmıştık. Seydişehir’de
ne kadar eski varsa o eskilerin
tamamını kaldırdık. Eski cezaevini hizmet alanına dönüştürdük,
Seydişehirli kullanıyor. Eski sağlık
meslek lisesi şehrin merkezinde.
Modern bir park haline getirdik.
Eski ilçe tarım binasını yıktık, şu
anda orayı da millet parkı olarak
hizmete açıyoruz. Yani Seydişehir’de eski olan bir şey bırakmadık. Eski garajdan başladık, eski
binaların tamamını ya restorasyonunu yaptık ya da yıkıp yeşil
alana dönüştürdük” diye konuştu.
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MODERN ÇEHRESİYLE YENİ BİR MERAM YÜKSELİYOR
Meram’da kentsel dönüşüm meyvelerini birer birer veriyor. Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru, büyük ilgi gören Aymanas, Aksinne
Evlerinden sonra Uluırmak Evleri
projesinin müjdesini verdi. Başkan Fatma Toru, “3 projede yer
alan 3 bine yakın konut ile Meram
kabuğunu yırtıyor ve onyıllardır
beklediği modern görünüme hızla kavuşuyor” diye konuştu.
Meram Belediyesi’nin ilçeyi imar
ve ihya etme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede hayata geçirilen Aksinne ve Aymanas
evlerinde temeller atıldı. Büyük
ilgi toplayan bu projelerde adeta bir talep patlaması yaşandı.
Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, büyük ilgi gören bu iki kooperatifin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediye
öncülüğünde hayata geçirilecek
olan üçüncü proje ‘Uluırmak Evleri’nin müjdesini verdi.
MERAM BELEDİYESİ’NİN PROJELERİNE REKOR BAŞVURU
Kooperatiflerin gördüğü ilginin
memnuniyet verici olduğunu ve
bu ilginin belediyeye ve dönüşüme duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydeden Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru,
“Aymanas Evleri konut Yapı Kooparatifi’nde bulunan 448 konut
için 1881 başvuru, Aksinne Konut Yapı Kooperatifi’nde ise 846
konut için 3498 başvuru yapıldı.
Faizsiz sistemle Meram’da ev sahibi olma hayali kuranların hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz.
Bu çalışmalarımız ile milletimizin
teveccühüne mazhar olduk. Yeni
müjdeyi ‘Uluırmak Evleri’ ile verdik. Uluırmak Mahallesinde 1646
konutluk dev projemiz yükselecek. Meram’ın büyük değişimine
ve dönüşümüne hep birlikte şahit
oluyoruz” dedi.
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MERAM’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM İLK MEYVESİ; AYMANAS
EVLERİ
Kentsel dönüşüm noktasında
Meram Belediyesi öncülüğünde
hayata geçirilen ilk hamle Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi oldu. Kooperatifin ve bölgeye
yapılacak caminin temelleri Temmuz ayı içinde atıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, göreve
geldiklerinde imar ve mülkiyet
sorunlarının çözümü noktasında
verdikleri sözleri yerine getirmiş
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
“DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK BİR BAŞARI YAKALADIK”
Başkan Fatma Toru, mahallelerin ihtiyacına yönelik çalışmalar
gerçekleştirdiklerini ifade ederek
“Göreve geldiğimizde mahalle
muhtarlarımızla, temsilcilerimizle
ve halkımızla bir araya gelip mahallelerimizin eksiklerini tespit
etmiştik. Öncelikli ihtiyaçlar noktasında çözümler geliştirmiştik.
Meram Konyamızın yeşil incisi.
Yeşil olmanın da bir bedeli var.
Doğal sit alanları, plansız yerleşimler, süreç içerisindeki gelişimle birlikte Aymanas Mahallesi de

pek çok mahallemiz gibi kentsel
dönüşüm ve imar planı noktasında taleplerini iletmişti. Allah’a şükür görevimiz süremiz boyunca,
2014 yerel seçimlerinde mahallelerimize imar ve mülkiyet sorunlarına yönelik vermiş olduğumuz
sözlerin hepsini yerine getirdik.
Aymanas Evleri bunun en önemli
kanıtı. 448 konut ile bu noktadan
başlayarak bölgeyi modern bir
görünüme kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu.
BAŞKAN TORU: “MERAM HER
PROJEDE ÇITASINI YÜKSELTİYOR”
Kentsel değişim/dönüşüm adına önemli projelere imza atan

Meram Belediyesi

Meram Belediyesi, ilçeyi imar ve
ihya etme çalışmaları çerçevesinde Aksinne Mahallesinde 846
dairelik bir konut hamlesi daha
hayat buluyor. Başkan Toru, belediyenin kentsel dönüşümde ortaya koyduğu her projede kendi
çıtasını yükselttiğini söyledi ve
“Bu noktada attığımız her adım
başaramayacağımızı düşünenlere en güzel yanıtımızdır” diye
konuştu. Aksinne Evleri’nin,
Konya’nın parlayan yıldızı Meram’daki dönüşüm alanlarında
halkımızın konut sahibi olmalarına katkı sağlayacağını söyleyen
Toru konuşmasını şöyle sürdürdü; “Vatandaşlarımız klasik kooperatif anlayışının da ötesinde,
özel finansman ve yapı modeliyle
şehrin merkezinde Meram markasıyla kısa sürede konut sahibi
olacaklar. Belediye öncülüğünde
kurulan kooparatifle piyasadaki
güven sıkıntısının yaşanmadan
ve hassasiyeti olan vatandaşlarımız faize bulaşmadan rahatlıkla
ev sahibi olabilecekleri için bu kooperatifimize çok yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi için her birine ayrı
ayrı teşekkür ediyorum”
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BAŞKAN TORU’DAN YENİ BİR
MÜJDE
Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, kurulan bu bu iki önemli kooperatifin ardından bir üçüncüsünün daha müjdesini verdi. Uluırmak’ta yükselecek bu konutların
sayısı ise ise ilk etapta 1646. Vatandaşların en kolay ve en güvenilir şekilde ev sahibi olma olanağının sunulacağı projenin ihalesi
tamamlandı ve hak sahipleri be-

lirlendi. Yaklaşık 91.000 m²’lik bir
alana hitap eden kooperatifin
yeşil alanı 32 bin m². Konya’nın
en cazip bölgelerinden biri olan
Uluırmak’ta ev sahibi olmak isteyenler yine cazip şartlarla bu hayallerine kavuşacaklar.
“DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ SORUN TAMAMEN BİTENE KADAR SÜRECEK”
50 milyon metrekareye varan 60
mahallede, yani Meram’ın nüfusunun 3’te 2’sinin ikamet ettiği
alanlarda yeniden şekillendirme
çalışmaları gerçekleştirdiklerini
ifade eden Başkan Toru, “Önümüzdeki 100 yıl boyunca mahallelerimizin gelişimine yön vermek
basit bir süreç değil. Ortak fikirle
birlikte planlarımızı gerçekleştirdik. 18. Madde uygulamalarımız
devam ediyor. Uygulamanın bittiği mahallelerimizde tapu devirlerine başladık. Meram’da şu
anda Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden biri
gerçekleştiriliyor. 1,5 milyon metrekarede, 5 farklı bölgede başlamış olduğumuz kentsel dönüşüm
çalışmaları kapsamında temelimizi bir bir atıyoruz. Sürecin en hızlı
şekilde devam ettirileceğinden
kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
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TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ
‘‘21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ’’ FAALİYETRAPORU
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Konya
Şubesinde görkemli bir törenle kutlanmıştır.
v21 Eylül saat 10.00 da başlayan törenimize Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Şeker, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ,
Karatay Kaymakamı A.Selim Parlar, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
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Prof.Dr. Tahir Yüksek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Celalettin Vatansev, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İlknur Uysal
ve bir çok Akademisyenleri, Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Neyhan Ergene, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.
Mehmet Koç, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Bilal Erdoğan, Mali
Müşavir ve Muhasebeciler Odası Başkanı
ve Onursal Başkanı, Tabibler Odası Başkanı ve Başta Sayın Mehmet Ali Atiker

ve sayın Ziya Özboyacı olmak üzere birçok hayır sever sanayici ve iş adamları, 11
Kasım Avrasya Maratonunda bizi temsil
edecek (Şu anda bizim özel tanıtım formalarımızı giyen) Konya maraton grubu,
Üyelerimiz, davetliler, gönüllülerimiz,
Karatay Belediyesi Kent Konseyi , hasta
yakınlarımız ve hastaları ile birlikte teşrif
ettiler

Programımız Konferans Salonunda Şube Başkanımız Prof.
Dr.Figen Güney’in Alzheimer Hastalığı ve şubemizin faaliyetlerini anlatan konuşması ile başladı

Hastası vefaat eden iki hasta yakınımızın konuşması Aysel Yıldırm
ve Murat Kılıç

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ nin konuşması

İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç’un konuşması
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EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE
YÜZDE 10 İNDİRİM FIRSATI
141 Firma, 200 iş insanı ve 1450’den
fazla ürünün sergilendiği 17’inci MÜSİAD EXPO, faizsiz ve peşinatsız ev sahibi
olmak isteyenler için de kapılarını açtı.
Uluslararası alanda satış ayrıcalığı, pazarlama, üstün müşteri hizmetleri ve
inovasyon dalında aldığı ödüllerle sunduğu yenilikçi bakış açısıyla sektörde
fark yaratmaya devam eden Birevim’in
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi;
Fuara özel yüzde 10 indirim yapacaklarını vurgularken “Aynı zamanda 3 referans veren müşteriler, Hemen Teslim
Kurası’na katılım fırsatı elde ederek cep
telefonu çekilişine katılmaya da hak
kazanacak. Türkiye’de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa dayalı
ev sahibi olmak için birlik olmaya karar
vermek çok önemli. Birevim’de banka
faizlerinin yükseldiği bir dönemde evinizi ucuza mal edebiliyorsunuz’’ açıklamasında bulundu.
Birevim Yönetim kurulu başkanı Murat
Çiftçi,fuarın ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müsiad
Başkanı Abdurrahman Kaan, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Al-Senoussi ve
Bozdağ film Yönetim kurulu Başkanı
Mehmet Bozdağ’ı standında ağırlayarak
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Bir evim olsun diyen herkesi faizsiz peşinatsız ev sahibi yapmak hedefi ile yolunda emin adımlarla ilerleyen Birevim,
kendine özgü 4T teminat metoduyla
müşteri hakkını koruyarak güvenilir bir
yapılandırma vadediyor. Bu uygulaması
ile sektörde fark yaratırken aynı zamanda noter huzurunda gerçekleşen sıra
tespitleri ile de sırası gelen kişiyi birinci
aydan itibaren ev sahibi yapıyor.
Birevim standına halktan yoğun ilgi
TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi
‘Diriliş Ertuğrul’un ana sponsor olan
Birevim, fuar boyunca dizi oyuncularını
da standlarının içinde kurdukları Diriliş
çadırında ziyaretçiler ile buluşturacak.
Fuarın ilk günü Diriliş Ertuğrul dizisi
yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ,
Turgut karakterini canlandıran Cengiz
Coşkun, Artuk Bey’i canlandıran Ayberk Pekcan ve yeni sezonda Aktemur
karakteriyle kadroya dahil olan Kayra
Şenocak Birevim standını ziyaret etti.
Yenilikçi bakış açısı ve tasarrufa dayalı
faizsiz kampanya modelleriyle herkesi
ev sahibi yapmayı hedefleyen fuar boyunca uygulayacağı özel kampanyalar
ile de müşterilerinin yüzünü güldürecek.
Birlik beraberlik zamanında olduklarının
altını çizen Birevim Yönetim Kurulu Mu-

rat Çiftçi “Umarız biz de faizsiz ev sahibi
olma yöntemimizle herkesi bir ev sahibi
yapacağız. Ayrıca, Türkiye’de her iki evden birinde izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin ana sponsoru olmaktan dolayı da
çok gururluyuz” diye konuştu.
Birevim Hakkında:
“Bir evim olsun” diyen milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirmek ve mutluluğuna ortak olmak amacıyla 2016
yılında Murat Çiftçi tarafından kurulan
Birevim, gelecekte Türkiye ve dünyada
hâkim olacak faizsiz ev sahibi olma ihtiyacı için bir iş modeli olarak geliştirildi. Ev, arsa, işyeri gibi gayrimenkullerin
faizsiz ve uygun maliyetli alınmasının
faaliyetlerinin ana hatlarını oluşturduğu Birevim, yenilikçi ve dinamik ekibi ile
sektörün öncülerinden olmaya devam
ediyor. Ülke ekonomisi için değer yaratma amacı taşıyan Birevim, bireylerin
küçük birikimlerini ekonomiye kazandırma hususunda önemli yapı taşlarından biri olmayı hedefliyor.

Dr.Mehmet Yazıcı
Prof Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı
Meram Akademi Hastanesi

ÇARPINTI VE RİTM BOZUKLUKLARI
Kalp elektrik sistemindeki bozukluk
sonucunda kalbin düzensiz çalışmasına aritmi yada disritmi denir. Aritmiler
kalbin elektriki sinyallerinin yavaşlaması sonucu bradikardi (kalbin yavaş çalışması), elektrik sinyallerinin hızlanması
ile taşikardi (kalbin hızlı çalışması) ve
düzensiz sinyaller sonucu ritm düzensizliği şeklinde oluşabilir. İstirahat sırasında nabız hızının dakikada 60’ın altında olması bradikardi, 100’ün üzerinde
olması ise taşikardi olarak adlandırılır.
Ritm bozuklukları hastalarda baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı, terleme, nefes
darlığı, göğüs ağrısı, düşme ve nadiren
de bayılmaya neden olabilir.
Kalbin yavaşlaması şeklinde kendini
gösteren ritm bozukluklarına bradikardi denmektedir. Kalpte elektrik sinyali
oluşturan merkezdeki hücreler (sinüs
düğümü), veya iletim yollarıdaki bozukluklar sonucunda oluşmaktadır. Kalpte
ara ara duraklama veya aşırı yavaşlama
şeklinde kendini gösterebilmektedir.
Nabız aralıklı olarak alınamayabilir veya
dakikada 25-30’lara kadar düşebilir. Bunun sonucunda hastada bayılma atakları, baş dönmesi, halsizlik veya çabuk
yorulma gibi belirtiler gözlenir. Bu duruma yaşlılığa bağlı ileti sisteminin bozulması, kalp kasını tutan enfeksiyonlar, koroner arter hastalıkları, kalp krizi,
bazı ilaçlar, hipotiroidi (guatr) ve kanda
elektrolit bozuklukları neden olabilir.
Tedavi ile birçoğu düzeltilebilmesine
rağmen, bradikardilerin önemli bir kısmının tedavisinde kalp pili takılması zorunlu tek seçenektir.
Taşikardiler kalp hızının istirahat sırasında dakikada 100’ün üzerinde olmasıdır. Hastada çarpıntı şeklinde kendini
gösterir. Çoğunlukla ani başlar ve ani
sonlanırlar. Yorgunluk, uykusuzluk,
stres, ani heyecan çarpıntının başlamasına neden olabilir. Bazen de hiçbir neden yokken çarpıntı olabilir. Çarpıntının
ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği hiç belli olmaz. Yine çarpıntı sırasında
terleme, baş dönmesi, nefes darlığı, göz
kararması hatta bayılma görülebilir.
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Taşikardiler kalpte kulakçıklardan kaynaklandığında supreventriküler taşikardiler olarak adlandırılırlar. Supraventriküler taşikardiler genellikle iyi huylu
aritmiler olup, çarpıntı ataklar şeklinde
ani başlayıp bir süre devam ettikten
sonra ani olarak kendiliğinden sonlanırlar yada acil servislerde damardan
yapılan çeşitli ilaçlarla sonlandırılırlar.
Çarpıntı sırasında baş dönmesi, göz
kararması, uyuşma olabilir. Çarpıntı
sonrasında ise yorgunluk ve bitkinlik
görülebilir.
Kalbin karıncıklarından kaynaklanan
taşikardilere ise ventriküler taşikardiler denmektedir. Ventriküler taşikardiler supraventriküler taşikardilere göre
daha tehlikelidirler. Kalp krizi geçiren
ve kalp yetersizliği olanlarda, kalp kası
hastalığı (kardiyomiyopati) olanlarda
ve doğuştan genetik iyon kanalı bozukluğu olanlarda ventriküler fibrilasyon
denen ve birkaç dakika içerisinde ani
ölüme neden olan ventriküler taşikardi çeşitleri izlenebilir. Doğuştan genetik iyon kanal bozukluğu olanlarda ve
kalp kası hipertrofisi olanlarda önceden
hiçbir klinik belirti vermeksizin ani kalp
ölümü gelişebilmektedir.
Ayrıca kulakçıklardan kaynaklanan ve
düzensiz kalp atımlarına neden olan bir
diğer ritim bozukluğu ise kalbin içinde

pıhtı oluşumuna, vücuda pıhtı atmasına ve bunun sonucunda felç gibi ağır
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi için hastaların
pıhtı önleyici tedavi almaları gerekmektedir.
Ritim bozukluklarının tedavisinde iki
seçenek mevcuttur. Bunlardan birincisi
ritim düzenleyici ilaçlardır. İlaç tedavisi ile çarpıntı sıklığı azaltılabilir veya
tamamen baskılanabilir. Ancak ilaç bırakıldığında çarpıntı tekrar ortaya çıkar. Bazı hastalarda ise ilacın hiç etkisi
olmayabilir veya ilaca bağlı yan etkiler
sebiyle ilaç kullanamayabilir. Bu gibi durumlarda ikinci ve kesin tedavi seçeneği olan radyofrekans ablasyon tedavisi
uygulanması gerekmektedir. Radyofrekans ablasyon tedavisinde; hasta uyutulmaksızın, kasık bölgesinden uyuşturularak tek bir iğne ile girilerek, kalp
içerisine yerleştirilen kateterler vasıtasıyla kalbin içerisinde aritmiye neden
olan odak veya mekanizma tespit edilir.
Daha sonra belirlenen bu odağa radyofrekans enerji uygulanarak (halk arasında yakma tedavisi olarak bilinir) aritmi
ortadan kaldırılır. Ablasyon tedavisi
riski düşük, başarı şansı çok yüksek ve
kesin tedavi yöntemidir. Tedavi sonrası hastalar bir gün sonra işine dönebilmektedir.
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Selçuklu Belediyesi

SELÇUKLU‘YA

3 ÖDÜL
BİRDEN
Selçuklu Belediyesi Türkiye’nin
en prestijli organizasyonlarından
olan “Sign of
the City Awards”
2018 yarışmasında Selçuklu
Kongre Merkezi,
Konya Tropikal
Kelebek Bahçesi
ve SOBE ile üç
ödüle birden
layık görüldü.
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Türk gayrimenkul sektörünün
en önemli ödüllerinden olan
“Sign of the City Awards “
2018’de ödüller sahiplerini buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum’un da katıldığı
ödül gecesinde Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Kongre Merkezi
ile En İyi Sosyo-Kültürel Yapı,Tropikal Kelebek Bahçesi ile En
İyi Mimari Tasarım, SOBE ile de
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi
ödülüne layık görüldü.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,gecede Selçuklu Belediyesi’nin ödülünü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal’ın elinden aldı. Törende
Selçuklu Belediyesi Başkan
Yardımcıları, birim müdürleri ve
yetkili personeller de hazır bulundu.
Siyaset, iş hayatı ve sanat camiasının önemli isimlerini buluşturan gecede Selçuklu Belediyesi’ne 3 farklı kategoride ödül
kazandırmanın
mutluluğunu
yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,” Selçuklu Belediyesi
olarak şehrimize turizm, kongre
turizmi ve sağlık alanlarında değer katacak 3 önemli başyapıt
kazandırdık. Bu önemli yatırımların böylesine güzel ve anlamlı
bir organizasyonda ödül alması
yaptığımız yatırımların ne kadar
isabetli ve gerekli olduğunun
göstergesidir. Bu yatırımların
Konya’nın gelişimi ve geleceği
açısından sağladığı katma de-

ğerlerin ulusal ve uluslararası
düzeylerde takdir görmesi bizlere yeni proje ve eserler kazandırma noktasında daha da
teşvik edici oluyor” dedi.
Selçuklu Kongre Merkezi, Anadolu’nun en büyük başyapıtı
Alınan ödüllerle ilgili açıklama
yapan
BaşkanPekyatrımacı,”
Selçuklu Kongre Merkezi’miz
açıldığı günden bu yana kültürel
ve sosyal alanda farklı yüzlerce
organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en büyük ve en
nitelikli salonlarına sahip olan
merkezimiz Konya’ya değer
katarken Anadolu’nun yeni ve
en önemli çekim merkezi haline
geldi. Bu organizasyonda aynı
zamanda ödüle layık görülen
diğer bir eserimiz olan Tropikal
Kelebek Bahçemiz de mimari
tasarımıyla Konya’mızın sembol
mekanlarından biri oldu. Gerek
yurt içinden gerekse yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçiyi
ağırlayan kelebek bahçemiz
Konya’nın tanıtımına katkıda
bulunmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.
SOBE Türkiye’nin gururu
Selçuklu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleriyle de
Türkiye’ye örnek bir belediye
olduğunu ifade eden Başkan
Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu
Otizmli Bireyler Merkezi’miz ile
de sadece şehrimizdeki Otizmli
çocuklarımız için değil tüm ülkemizdeki otizmli çocuklar ve

aileleri için umut ışığı olduk.
Türkiye’nin en kapsamlı ve en
güzel otizm merkezlerinden
olan SOBE ile otizmli çocukların
hayatlarını kolaylaştırıyor, ailelere verdiğimiz destek ile onların çocukları ile birlikte sosyal
hayata dahil olmalarını sağlıyoruz. Yaktığımız bu umut ışığının
bütün Türkiye’de yaygınlaşarak
bu bilincin örnek teşkil etmesini
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Pekyatırmacı sözlerini bu güzel eserlerin şehrimize
kazandırılmasında bizlere her
zaman destek olan hemşehrilerimize, Büyükşehir Belediye
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın şahsında tüm kurum ve
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri ödüle layık gören organizasyon ekibine
teşekkür ediyor, ödüllerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum”
diyerek tamamladı.
Selçuklu Belediyesi’nin Selçuklu Kongre Merkezi ile En İyi
Sosyo-Kültürel
Yapı,Tropikal
Kelebek Bahçesi ile En İyi Mimari Tasarım, SOBE ile de En İyi
Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldüğü ve bu yıl
5. gerçekleştirilen “Sign of the
City Awards “yarışması 5 ana
kategoride 25 başlıkta 61 kurum
ve kuruluşun 120 başvurusu ile
gerçekleştirildi.
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Haber

SİNEMASEVERLER YOL ARKADAŞIM 2’NİN
M1 KONYA AVM’DE GALASINDA BULUŞTU
‘Yol Arkadaşım 2’ Filmin Başrol Oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç,M1 Konya
AVM’de Hayranlarıyla Bir Araya Geldi.
Genç yıldızlar İbrahim Büyükak ve Oğuzhan
Koç, “Yol Arkadaşım 2” Filminin M1 Konya
A.V.M’ de gerçekleşen galasın da sevgi seliyle
karşılandı.
Binlerce sinemasever, genç oyuncuları yakından görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Kahkaha dolu filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, film gösterimi
öncesinde gerçekleşen söyleşide sevenleriyle
bir araya geldi. Erken saatlerden itibaren ünlü
oyuncuları beklemeye başlayan hayranları,
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın sahneye
çıkmasıyla birlikte büyük heyecan yaşadı. Türk
sinemasının sevilen yıldızları M1 Konya A.V.M’
de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, binlerce hayranıyla birlikte öz çekim
yaparak bu büyük sevgiyi ölümsüzleştirdi.
M1 Konya AVM Müdürü Tamer YILMAZ; “ Ülkemizin sevilen sanatçılarını hayranları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Eğlenceli bir sohbetin
ardından bol kahkahalı bir sinema filmi ile güzel
bir zaman geçirmek isteyen herkesi M1 Konya
Alışveriş Merkezimize bekliyoruz.’’ dedi.
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Magazin

GÖRGÜLÜ VE ÖZKAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Kübra & Muammer
Görgülü Çiftinin
Oğulları Mücahit
ile Ünzile & Doğan
Özkan çiftinin kızları
Gamze evlilik yolunda ilk adımlarını attı.
Gerçekleştirilen
Düğünde, Misafirlere
Konya Düğün Pilavı
İkram Edildi.

PİŞKİNCAN VE SAVCIN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Hayriye - Bekir Pişkincan çiftinin oğulları Fevzi ile Gülsen
– Mevlüt Savcın
çiftinin kızları Zekiye
evlilik yolunda ilk
adımlarını attı.
Gerçekleştirilen Düğünde, Misafirlere
Konya Düğün Pilav ı
İkram Edildi.
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KONYA KAYSERİLİLER DERNEĞİNDEN
ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
Konya’daki Kayserililer Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (KONKAYDER) Ziyaretlerine Devam ediyor, Dernek “Başkanı Süleyman Sirkeci, Sosyal faaliyetler
sorumlusu Adnan Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri.”, Konya İlindeki Parti İl Başkanlarını, Konya Şehit Aileler Derneğini
ve İl Emniyet Müdürünü Makamında
ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
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Magazin

DOLAPOĞLU KREŞ VE ANAOKULU VELİLERİ KAHVALTIDA BULUŞTU

Meram Mevlana Anaokulu Velİlerİnİn Tanışma Kahvaltısı
Meram Mevlana
Anaokulu`n da
eğitim gören öğrenciler aileleriyle
birlikte düzenlenen
sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Meram Mevlana
Anaokulu Müdürü
İbrahim DURMUŞ,
yaptığı açıklamada;
“Geleneksel hale
getirdiğimiz ve sık
sık düzenlediğimiz
sosyal aktivitelerden öğrenci ve
velilerin oldukça
memnun oldukları
belirtti.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
NEDENİYLE, KONYA VALİSİ
TARAFIN”DAN RESEPSİYON VERİLDİ

64

l

Aralık 2018

l

65

ELMAS KOLEJİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER
GÜNÜNÜ KUTLADI
Özel Konya Elmas Lisesinin düzenlemiş olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü programı coşku ile kutlandı. Programa
Elmas Anadolu Lisesi ve Farabi Sağlık Meslek Lisesi, Ortaokul, İlkokul öğretmenleri ve yöneticileri katıldı. İlk olarak
tüm aziz şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunarak tören başladı.

66

l

ÇETINLER MARKET, 6.INCI MAĞAZASINI
BÜYÜK BIR TÖRENLE AÇTI
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EĞİTİM
Özel Gündoğdu Koleji

Esentepe 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

Özel Selçuklu Formkampüs Koleji
Adres: Selçuklu, İsmail Kaya caddesi,
Sille parsana Mahallesi, Şehit Celal
Koçak Sokak No : 2, 42130 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 Mahallesi, Parıltı Sk.
No:36, 42080 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 221 96 60

Adres: Feritpaşa Mahallesi, telgrafçı
Hamdibey Cad, Badem Sk. No:3, 42090
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
(0332) 261 00 06

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

Pema Koleji

Nesibe Aydın Okulları

Özel Türmak Koleji

Adres: Parsana Mahallesi, Yazma Sk.
No:3, 42130 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 0 403

Adres: 1 Darülhilafet Sk Beyhekim Mh,
Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 320 85 11

Adres: Yazır Mahallesi, Merinos Sk. No:10,
42100 Horozluhan Osb/Selçuklu/Konya
0332- 265 07 00

Özel Armağan Koleji

Konya Final Akademi Anadolu Lisesi

Sınav Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul

Adres: Armağan Mahallesi, Yenice Sk.
No:25, 42090 Meram/Konya
Telefon: (0332) 324 61 90

Adres: melihşah mahallesi, Müdafi Sk.
no:23, 42090 Meram/Konya
Telefon: (0332) 323 63 64

Adres: Gül bahçe Mahallesi, Son Umut
Sk. No:22, 42140 Meram/Konya
Telefon: 444 4 768

ŞEHİRDEN
Üç Boyut Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Önem Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Özel Savaş Özel Eğitim Merkezi

Adres: Rauf Denktaş Cad., Kılıçarslan
Mah., Haydar Bey Sok. No:15/A, SKonya
Telefon: 0332- 235 00 35

Adres: Buhara Mahallesi, Barış Cd. No:5,
42070 Selçuklu/Konya
Telefon: 0332 -201 00 02

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

Konya Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu

Melekler Kreşi

İksir Eğitim Konya

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

Adres: Buhara Mahallesi, No: B Selçuklu/KONYA, Edipoğlu Cd. No:82, Konya
Telefon: 0332- 248 49 42

Adres: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şht.
Cem Ersever Cd. No:15, 42060 Konya
Telefon: 0505 948 92 07

Yansan Yangın Sündürme Sanayi

Başak Kuyumculuk

DDK İŞ Güvenliği Malzemeleri

Eski Sanayi Çarşısı Sefaat Sok.No:10
Selçuklu/Konya
Tel: 0332,2331913- 0332,2355414

Adres: Aziziye Mahallesi, Tevfikiye Cad.
No:33, 42040 Meram/Konya
Telefon: (0332) 350 69 71

Adres: Büsan Organize Sanayi Fevzi
Çakmak Mah. 10631 Sk. No:8-A, Konya
Telefon: (0332) 346 44 90

BENİM KINAM

Yükseliş | Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Adres: Musalla Bağları Mahallesi, Kazım
Ayvaz Sk. No:143, 42100 Konya
Telefon: 0544 671 24 24 - 0505 5565523

Adres: Fevzi Çakmak Mah.10633 Sokak
No:4/210 Yuntes Plaza, 42050 Konya
Telefon: (0332) 345 09 50-(0332) 345 09

Yükseliş Tehlikeli Madde Güvenlik D.
Adres: Fevzi Çakmak Mh. Büsan Özal
O.S.B.Konya Ticaret Merkezi Medcezir
Cd. B Blok No.8/135 Karatay/KONYA
Telefon: 0(332) 502 03 30

Yağız Araç Oto Lastık Bakım - otomobil
aksesuar mağazaları
Süleyman Şah. Mahallesi Beş Kavak Sk.
No:2 Meram/Konya Lukoil Petrol İçi
Cep-0554 563 63 99

Prof. Dr. Ali ACAR Muayenehane

Diş Hekimi Şerife Akyol Şahin

Adres: Selçuk Mahallesi, Beyşehir Cd.
No:76/A, 42080 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 353 90 65

Adres: Abdülaziz Mahallesi, Hocahasan
Sk. No:2, 42040 Meram/Konya
Telefon: (0332) 351 21 31
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OTELLER
Bayır Diamond Hotel
Convention Center
Adres: Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet
Hilmi Nalçacı Cd. No:100, 42060 Konya
Telefon: (0332) 224 12 00

Nov-ibis Hotel Konya

Anemon Konya Otel

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

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

Dedeman Konya Hotel
Convention Center
Adres: Esenler Mahallesi, Yeni Sille Cd.
No:1, 42080 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 221 66 00

Bera Konya Otel

Rumi 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

Hich Hotel Konya

Grand Hotel Konya

Özkaymak Hotel

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

Adres: Akademi mahallesi Yeni İstanbul
caddesi No : 231, 42250 Selçuklu
Telefon: (0332) 221 50 00

Adres: Nalçacı Caddesi Selcuklu No:92,
42060 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 4 206

Paşapark Hotel Selcuklu | Rezidans

Dündar Otel

Hilton Garden Inn Konya

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

Adres: Feritpaşa Mahallesi, Kerkük Cd.
No:30, 42060 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 236 10 52

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

Gherdan Otel
Adres: Şeyh Şamil Mah., Doktor Halil
Ürün Cad. Konya Park Avm 27/F, 42000
Selçuklu/Konya
Telefon: 0506 639 27 83

Selçuk Otel Şems-i Tebrizi
Adres: Şemsitebrizi Mahallesi, Şems-i
Tebrizi Mah, Kazanlı Sk. no:6, 42050
Karatay/Konya
Telefon: (0332) 352 70 70

Hotel Balikcilar
Adres: Aziziye Mahallesi, Mimar Sinan Sk.
No:1, 42030 Karatay/Konya
Telefon: (0332) 350 94 70

HASTANELER
Özel Medova Hastanesi

Özel Büyükşehir Hastanesi

Özel Konya Anıt Hastanesi

Adres: Şeyh Şamil Mahallesi, Dosteli
Cd. 52/1, 42070 Horozluhan Osb/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 Konya Hastanesi

Konya Hospital

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

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

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

Akademi Meram Hastanesi

Özel Konya Farabi Hastanesi

Özel Konya Selçuklu Hastanesi

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

Adres: Kosova Mahallesi, Ebru Sk. No:14,
42090 Büyükkayacık Osb/Konya
Telefon: (0332) 221 44 44

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

Fizikon Tıp Merkezi

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Özel Eylül Tıp Merkezi

Adres: Sancak Mahallesi, Sevenler Sk.
No:4, 42250 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 353 69 00

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 E Diş Sağlığı
Selçuklu Polikliniği
Adres: Bedir Mahallesi, Çevre Yolu Cd.
No:137, 42100 Horozluhan OSB /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 Mahallesi, Kocatepe
SOk. No No:11, 42060 Selçuklu Konya
Telefon: (0332) 351 86 86

EMLAK VE İNŞAAT
Özkumak Gayrimenkul

Okkalar İnşaat A.Ş.

Adem Bulut İnşaat

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

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

Kaykon inşaat

Atabey Grup

Binsa Yapı İnşaat

Adres : Sancak Mah. İlim Sok. No:2
Selçuklu / Konya
Telefon : 0 332 235 68 94

Buhara Mahallesi Barış Caddesi No: 39
B Selçuklu / Konya
0 332 251 5 257-0 507 131 88 16

Özlem mah. Çevreyolu caddesi
no : 76 /a Selçuklu / Konya
0332 247 50 00

Can İnşaat

Safa inşaat

Binko Yapı

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

Işıklar Mah. Turgay Sk. Naz sit. D blok
no : 7/ 13 Selçuklu / Konya
0554 400 43 15

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

Uğur İnşaat

İtimat Gayrimenkul

Çizgi Gayrimenkul

Sarı Yakup Mah. Karaman Cad.No.47.
Karatay/Konya
0534.5030279

Yazır Mah . Sayılan Sok. No . 2 / b
Selçuklu / Konya
0532 173 4209 -0332 265 0007

Yazır Mh. Beyaz Karafil Sk. No : 9 /d
Selçuklu / konya
0532 559 8151 -0850 803 8151

Bitim Peyzaj inş. San.
Adres: Bedir Mahallesi, Hadimi Cd.
No:60, 42100 Horozluhan Osb
Selçuklu/Konya
Telefon: 0532 721 23 29

Gökdeniz Gayrimenkul

Konya Şehir Emlak

Adres: Yazır Mahallesi, Körükçü Sk. 10J,
42250 Horozluhan Osb/Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 255 46 46

Adres: Doğuş Mah.Çimenlik Cd. No:127/
D42020 Karatay/Konya, 42020 Konya
Telefon: (0332) 355 59 63

ŞEHİRDEN
Pandora İstanbul Vip Konya
Güzellik Merkezi
Adres: Feritpaşa Mah, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:123, 42060 Selçuklu/Konya
(0332) 238 42 01

Güçlü Home Furniture

8 K Medya Professional
Photographer – film-drone – dijital baskı

Mobilyacılar Sitesi Çamkoru Sokak No :
18 Selçuklu / Konya
0332 2482827

Feritpaşa Mh. Nalçacı Cd. No:49/B KONYA
Şube Fetih Mh. İnkişaf Sk. No: 1/ A KONYA
Tel : 0332 248 9194 www.8kmedya.com

Mahba butik

Hüseyin Keleş Kuaför

Mado Novadan Outlet

Armağan Mah. Yeni Meram Caddesi.
Melikşah sokak No 21/A 42000 Konya
0542 532 40 42

Adres: Seker Mah Cevreyolu Cad, No 38
Nov-Otel Selcuklu, 42080 KONYA
Telefon: (0332) 223 42 00

Sancak Mahallesi, Veysel Karani Cd.
No:4, 42250 Selçuklu/Konya
(0332) 502 02 29

Yıldız Köşkü

Gül bebe

Emiroğlu otomotiv

Adres: Yaka Mahallesi, Yaka Mh.
Huzurevi Yanı, Köyceğiz Cd., 42090
Meram/Konya 0332 325 10 32

Adres: Tekstil Pazarı Gür Sk. C blok No:
20 KONYA, 42110
Telefon: (0332) 238 76 75

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

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

Adıyaman Çiğköfte

Sevda Kuruyemiş

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

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

Benim Kınam
Musalla Bağları Kazım Ayvaz Sok.
No:143-145 .Sulçuklu/Konya
0544.6712424-0505,55655230507,8587935

Cansın Pazarlama

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

Aralık 2018

Yazır Mah. Sultan Cad.No.29/M .
Selçuklu/Konya
Tel: 4444265-0332.2480304
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Bir Dilim Sevgi...

KONYA YAZIR

0332 263 07 07

KONYA M1 REAL

0332 265 61 61

AKSARAY PARK SİTE

0382 213 75 98

AKSARAY ANKARA CAD. 0382 222 02 40

Seb-I Arus
The international
Commemoration of the
745th Anniversary of
Mawlana Rumi’s Reunion

Selam Vakti

İlim ve irfanıyla bizleri yüzyıllardır ihyâ eden
Hazret-i Mevlânâ’yı vefatının
745. yıldönümünde Konya’da anıyoruz...

Time of Peace

On his 745th reunion anniversary, we
commemorate Mawlana Jaluluddin Rumi,
who has been reviving us with his wisdom and
knowledge for centuries, in Konya...

DÜNYA KONYA’DA BULUŞUYOR
THE WORLD MEETS IN KONYA

Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Mayor of Konya

METROPOLITAN
MUNICIPALITY
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