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HAYATIM 
BİR ROMAN-11

Zeki Dursun 
Zed Haber 
Ajansı

Onun adı Ramazan KURNAZ’ 
dı. İşini bilirdi. Çünkü o za-
manlar Reha Muhtarla çalışı-

yordu. Ekip çalışması denir buna. Bu 
Kurnaz’ın yardımcısı Meltem Hanım 
vardı o da tecrübeliydi. Benimle ko-
nuşurken haberden önce “Ramazan 
Bey söylemişti” derdi. Önce korkutup 
daha sonra haberi istiyordu. Ben de 
Ramazan Kurnaz’ın ismini duyduktan 
sonra o haberi buluyordum. 

Nasıl söyleyeyim “bende bu haber 
yok” diyemiyordum. Bulmalıydım o 
haberi. “Niye” derseniz. Çünkü  “Yok” 
lafını sevmiyordu. Hep almaya alış-
mıştı. Benim de işim zordu vallahi. Ye-
rellerde habercilik çok basit oluyordu. 
Neyi çekiyorsam onu veriyordum. 

Baktım ki rakibim çok, ajanslar ayrı 
ayrı haber yapıyor ve ulusala düşü-
yordu ve bunu da Ramazan Kurnaz 
görünce benden önce diğer Kon-

ya’daki elemanlarını arıyor daha son-
ra bulamazsa beni arıyordu. Tabii ki 
artık işi öğrenmeye başlamıştım. Bu 
işin yolu Uğur Özteke den geçiyordu. 
Onun yanında çok durmam ve tabiri 
caizse 10 fırın ekmek yemem lazımdı. 
Bu işi yaparken de diğer işimi unut-
muyordum. Ben kendi çabalarımla 
çalışıyordum. 

Ajans ve diğer gazetedeki elemanlar 
şanslıydı. Kendi çabaları vardı ama 

bütün masrafları ve araçları ça-
lıştıkları kurumlar karşılıyordu. 
Ben ise sadece deneme süreci 
yapıyor ve işi öğrenmeye çalı-
şıyordum. Hep cebimden çıkı-
yordu. Haber gönderdiğimde 
girildiği zaman “hele kendini bir 
göster” derlerdi. 

Artık zor bir işe girmiştim kolay 
değildi. Zamanım çok değerliy-
di hem para kazanmam hem de 
işimi yapmam lazımdı. Hayatı 
yavaş yavaş öğrenmeye daha 
yeni başlıyordum. Gazetecilik 
mesleği görüldüğü gibi değil-
di. Sadece fotoğraf ve kamera 
çekmeyle olmuyordu. İnsanın 
bütün gününü alabiliyordu. 

Bir örnek vereyim;  bir intihar 
olayına gittiğimiz zaman önce 
polis gelip çevre güvenliğini 
sağlıyordu. Daha sonra savcı 
bekleniyordu ve eğer Savcının 

işi varsa bekleniyordu. Tabii ki 
savcı olay yerine gelince olayın ger-
çekten de intihar mı yoksa cinayet mi 
olduğunu inceleyecekti. Mesela saat 
11 olduğu zaman 2 saat olay yerin-
de beklediğim oluyordu veya 3 saat 
savcı bey gelip gittikten sonra cenaze 
arabasının gelmesini bekliyorduk. 

O gelip gittikten sonra fotoğraf ara-
maya çıkıyorduk. Şayet vesikalığını 
aldık aldık, alamadıysak kişilerin ya-
kınlarından isteyecektik. O anlarda 

yakınları üzüntü içerisinde iken hele 
birde cenazeleri varken. Tabii ki bun-
lar gazetecilerin umurunda değil. O 
haberi yetiştirmenin telaşı içerisinde-
ler. Olayla ilgili fotoğraf çekiyorduk. 
Makinede 36 poz vardı ve en aşağı 10 
kare fotoğraf çekiyorduk. Fotoğrafçı-
da kesilince ilk başta 4 poz harcanıyor 
ve boşa gidiyordu. Daha sonra maki-
neye taktığımız zaman 36 pozda en 
aşağı yarısını bitiriyorduk. En önem-
lisi ölenin hayat hikâyesidir. Varsa 
yoksa gazetecilikte haberin konusu 
önemlidir. 

Çünkü araştırmadan haberi yazmı-
yor ve araştırma yapıyordum. Bun-
ları ben de tecrübeli gazetecilerden 
öğreniyordum. Bu da bana tecrübe 
kazandırıyordu. Çok kişiyi tanıdım 
bu hayatta ve en önemlisi insanlarla 
ilişkilerimi iyi tuttum. Bir haber ya-
parken aramı bozmadım. Bir kurum-
da birisi yanlış bir şey yapmış ise o 
kuruma mal etmedim ve o kurumu 
yıpratmadım. 

Sadece kurum müdürleri ile görüşme 
yaptım ama dediğim halde devam 
edilince haberi yapmak zorunda kalı-
yordum. “Neden” derseniz. Ben işimi 
profesyonel yapıyordum. İnsanla-
rın bana güvenleri artıyordu. Güven 
deyip de geçmeyin. Halk arasında 
güven, itibar ve saygı çok önemlidir. 
Güveninizi sarstığınız zaman toplum-
da itibarınız zedelenir. Ne iş yaparsa-
nız yapın. 

Ben büfecilik ve pazarcılık yaptım. 
Termosla çay sattım ve Pazar yerle-
rinde fotoğraf çektim ama müşteri-
lerime daima doğru, efendi ve dürüst 
davrandım. Ve tabii ki kazandım. Bir 
iş yapmasam bile aç kalacağımı bil-
sem bile dürüstlüğümü bırakmam. 
O da benim iş sanatımdır. Beni Zeki 
DURSUN yapan dürüstlüğüm ve iti-
barımdır. Ben böyle kazanıyorum. 
Her şey zamanla anlaşılır aslında.
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 Kitabımda çok şeyler yazılı. Nasıl çi-
leler çektiğim, nasıl hor görüldüğüm, 
habere gittiğim zaman nasıl tehditler 
aldığım, haberde nasıl dayak yediğim, 
habere giderken motordan düşüp 
kaza yaptığım. “Ambulansla beni me-
ram hastanesine götürün” dediğim.  
Aslında numune hastanesine yakın 
olmama rağmen meram hastanesine 
götürmelerini istediğim.  Başımdan 
çok şeyler geçti aslında. 

Dünden Bugüne Değişenler Kitabım-
da yazılıdır. Zamanı gelince baskıya 
vereceğim ama zamanı gelmiş değil 
şu an. Hangi kurumlardan bana fax 
gelmediği, bana fax gönderen kişi-
nin görevden alınıp başka bir yere 
atandığı ve bana haberleri vermek 
istemedikleri v.s, bunların hepsi kita-
bımda mevcut. 

En önemlisi yaptığım haberleri ya-
lanmış gibi gösterip beni yıpratmaya 
çalışmalarını, çalıştığım kurumlara te-
lefon açarak benim hakkımda yalan 
yanlış bilgiler vermelerini, yerel bir 
TV ‘ye hem görüntü haberi verdiğimi 
hem de benden para aldıklarını ya-
zıyorum. Kitapta nelerle yarıştığımı, 
nasıl tezgâhlardan geçtiğimi, bu işi 
nasıl öğrendiğimi, niye benden para 
aldıklarını, benim onlara neden para 
verdiğimi açıklayacağım. Kolay gel-
medim bu yerlere. Benim önüme ne 
kadar engel koydularsa hepsini aş-
tım. Bu işi yaparken en çok Rahmetli 
Ali Akgül’den bilgi aldım. Ama on yıl 
boyunca kimseden para almadım. İlk 
parayı Show TV yurt haberler Müdü-
rü Ramazan Kurnazdan aldım. 

HABERE ATILAN İMZA
www.zedhaber.com
www.zedhaber.tv
wwwzedlife.net
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SEÇEN miyim 
SEÇİLEN mi?

 Sema KAVAK
Psikolog 

Ancak bu seçimler biraz daha 
siyasetten uzak, bölgeye ve 

bölge insanının ihtiyaçları doğrul-
tusunda belirlenecek olan hizmet 
yarışında ki seçim olması gerekir-
ken yine ülkenin beka sorunu ha-
line getirilmiş durumda.

Hizmet yarışları yerini dış güçlerle 
mücadeleye, dinle ahlakla birçok 
alanda çok da uygun olmayan söz 
savaşlarına dönmüş durumda.

Oysa ki yerel seçimler demek, o 
bölgede doğmuş büyümüş, şehri 
ve şehrin insanı iyi tanıyıp ihti-
yaçlarını ortaya koyabilme ve o 
şehri bir adım öteye taşıma adına 
hemşericilik doğrultusunda ilerle-
meyi içerseydi ne güzel bir seçim 
ortamı olurdu, çünkü biz kazan-
mış olurduk.

18 yaşını doldurmuş herkes se-
çimlerde söz hakkına sahip. Bu 
demek ki belediye hizmetlerinde, 
genci yaşlısı kadını erkeği çalışanı 
çalışmayanı herkesi ilgilendirecek 
şehir yaşamında yaşamını kolay-
laştırdığı gibi küçük dokunuşlarla 
güzelleştirecek bir hizmet anlayışı 
benimseyecek belediyelere ihti-
yacımız var.

Gençlerin boş vakitlerini çok para 
harcamadan geçireceği, sporunu 
sanatını icra edeceği merkezlerin 
oluşması, ev hanımı ve özel ge-
reksinimli kadınların meslek edin-
melerini sağlayan kurslar, sportif 
faaliyetler ya da kişisel beceri ge-
lişmelerine fırsat sunacak kursla-
rın olması, çalışan kadına sosyal 
hayat içerisinde varlığını sürdü-
rebilmesi adına imkanların sunul-
ması, şehrin her yaşı için nefes 
alan parklarının, açık spor alan-
larının oluşturulması, imarlaş-
mada göz yormayan modellerin 
izlenilmesi, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlere her kesimin ulaşma-
sını sağlamak gibi bir çok alanla 
herkesi kucaklamasını beklerken, 
şehre ait kültürel tarihsel mirasla-
ra sahip çıkıp, dış imaj ve itibarı-
mız konusunda olumlu çalışmalar 
beklediğimiz bir seçim dönemi…

Yani adayların beyin fırtınası ya-
parak, belki de birbirlerinin dü-
şüncelerinden olumlu bir şekilde 
etkilenip o şehirde yaşayan her-
kes için hizmet yarışında oluna-
cak bir ortam bekliyoruz… Sonu-
cunda da bizlerin kazanacağı bir 
seçim diliyoruz… 

Köşe Yazısı

Unutmayın ki, ma-
kam ve unvan, belirli 
bir süre için seçilen 
kişiye emanet edili-
yor ancak şehir her 
zaman bizim… 

Yine bir seçim arifesindeyiz. Mart ayında yapı-
lacak olan bu seçimlerde büyükşehir beledi-

yesi ile il ve ilçe belediye başkanları, belediye 
meclis üyeleri ile muhtarlar ve mahalle azaları 

belirlenecek.
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�DAK@ĞLU. 
DDK bır DADAKOĞLU AYAKKABI kuruluşudur 

1 

Büsan Organize Sanayi Fevzi 
Çakmak Mah. 10765 Sk. No:1-A 
Karatay/KONYA

T : ( +90.332) 346 4 490 
F : ( +90.332) 346 4 490 
E : info@ddkisguvenligi.com 
W: www.ddkisguvenligi.com 

® 
■ ■■ ■ "" ■ 

IS GUVENLIGI 

CİZME GRUBU 
AVAKKABI GRUBU 

MEDİKAL TERLİK GRUBU 
KAFA KORUYUCULAR! 

KULAK KORUYUCULAR! 
GOZ KORUYUCULAR! 

SOLUNUM KORUYUCULAR! 
EL KORUYUCULAR! 

DUSUS TUTUCULAR! 
AGIR YAĞ SÖKÜCÜLER . .

iŞ_ KIVAFETLERI
ILKVARDIM MALZEMELERi .. .

YANGINLA MUCADELE EKiPMANLAR! . . .
TRAFiK iKAZ VE UYARI EKiPMANLAR! . . .

iKAZ UYARI BANTLAR! VE ETiKETLERi 
iKAZ VE UYARI LEVHALAR! 

"Önce İş Güvenliği" 

www. d d ki sg uve n ligi. co m 
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EKONOMİ’Yİ BİLMEK   
ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ

N. Yıldız 
ERDAL 

İyi ressamlar sadece  hayatlarının 
değil resimlerinin de parçasıdırlar. 
Hangi şehirde, mahallede, sokakta, 
kimlerle yaşadığı çok da önemli de-
ğildir; hangi resimlerinde yaşadığıdır 
önemli olan. Resimler, ressamın ya-
şam alanları olur. Yürüdüğü sokaklar, 
dinlendiği yerler olur. Kendi hayatına 
yerleştirdiği manzaralar olur.
Kendi iç dünyalarıyla ilgili yolculuklar 
ve yol hikayeleridir. Resimler bazen 
otobiyografik malzemelerdir. Bir res-
sam çoğunlukla geçmişi eski fotoğ-
raflarına bakarak değil, resimlerine 
bakarak hatırlar. Ahmet Türe de bu 
ressamlardan.

Resimlerinden bir hayat kuranlardan. 
Resimlerini bir hafıza gibi hayatına 
dahil edenlerden. Yani sanki resim-
lerini, geçmişini yanında taşımak için 
yapıyor. Sanki özlediği topraklarla içi 
içe yaşamak için. Deniz, ova, balık-
çılar, tekneler var resimlerinde.. Ve 
hepsi yaşıyor, nefes alıyor. Resimle-
rinden doğa fışkırıyor.
Coğrafya, iklim, gökyüzü nefes alıyor.

Sanki çok özlediği gitmek istediği bir 
yeri canlandırıyor resimlerinde, oraya 
gidemeyen birinin orayı canlandır-
ması gibi. Herşey o kadar canlı. 
     
Ahmet Türe 1971 Trabzon doğumlu, 
şu an Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde öğretim üyesi.
Bir ressam Ahmet Türe, bir hoca 
Ahmet Türe  var. Ancak en önemlisi 
insan olan Ahmet Türe. Çok samimi 
biri. Türk sanat hayatında pek de 
rastlamadığımız türden bir doğallığı 
dervişane bir alçakgönüllülüğü var...

Sadece ressam değil aynı zamanda 
bir sanat idealisti.
Konya’da sanat ve sanatçıların des-
teklenmesi, bir sanat bilinci oluş-
turulması adına projeleri var: Sa-
natçıları ve iş adamlarını bir araya 

getirmek, sanata alıcılar bulmak, 
insanlarda resme karşı ilgi uyandır-
mak. Bir perspektif bilinci oluştur-
mak. Bakıp  önünden geçmemeyi, 
alıcı gözle bakmayı öğretmek. Sade-
ce evlerde bir dekor malzemesi ola-
rak görmemek resim sanatını;ruha 
iyi gelen, insan kimliğin bir parçası 
olarak evcilleştirebilmek. Sanatla 
hemhal kılmak insanları.
Fabrikalarda, hastanelerde inşaatlar-
da, sosklarda, her yerde olmalı resim.

Sanatı ,en uzak en ilgisizmiş gibi gö-
züken alanlarla buluşturmak.
Ciddi ciddi bir davet. Resimlere, 
renklere, başka bir gözle bakmaya, 
görmeye davet. Genç sanatçıların 
emeklerini çatı aralıklarından çıkarıp 
gün ışığı ile tanıştırmaya davet. Sa-
natın fildişi kulelere hapsedilmesine 
bir karşı çıkış.
Yeni bir gündem. İnsanlar sadece 
politika ,tıp, şirketlerin yönetim ku-
rulları için toplanmamalı, şehirlerin 
başka gündemleri de olmalı. Şehir-
lerin sanat toplantılarına da ihtiya-
cı var. Şehirlerin manzaralar  kadar 
manzara resimlerine  ihtiyacı var.

Karadenizli. Denizi bildiği kadar de-
nizciliği, tekneleri ve balıkçıları, balık  
ağlarını iyi biliyor.
Bir Fransız atasözü vardır: ‘Ya balığı 
bileceksin ya balıkçıyı’ diye, Ahmet 
Türe balığı da balıkçıyı da  biliyor. 
En önemlisi emeği iyi tanıyor. Ve re-
simlerinde bunu da hissediyorsunuz 
:Emeğe olan hürmet.

Tüm resimlerinde  deniz havası alma-
mak mümkün değil. Ancak doğanın 
dağlarından, yeşil ovalarından da 
vazgeçmiyor. Bir balığa dokunduğu 
kadar bir çınar ağacının  yaprakları-
na  da dokunuyor. Ağaçlara, kuşla-
ra, uzak yollara, kulübelere, güneşe..
Ama hepsinde gurbette olan ve sıla 
hasreti çeken birinin dokunuşları var. 
Tuhaf bir özlem var tüm resimlerinde.

Oraya ait olan birinin, orada olmayı-
şıyla ilgili bir duygu.
Son resimlerini  “Benden İzler”adıyla 
Medaş Sanat Galerisinde sergiledi.
Daha galeriye ilk girdiğiniz anda 
renkler sizi kucaklıyor. Adeta renkler 
size doğru geliyor ve sizi kapıda kar-
şılıyor.
Doğa var. Doğanın müziği var. Dalga-
lar var...
Ahmet Türe’nin en güzel resimleri 
doğayı olduğu gibi anlattığı resimler, 
soyutlaştırmadığı görüntüler.
Çok sade yaşayan birinin sade resim-
leri.Van Gogh sarısı ve mavisini mü-
kemmel kullanıyor.

Son olarak: doğadan uzaklaşan  in-
sana renkleri ve desenleri büyük bir 
ustaklıkla sunan, sadece resme değil 
renklere ve doğaya davet eden ,sa-
natı hayatı kılmış Ahmet Türe, Kon-
ya için bir şans. Bakış açısıyla, sanatı 
ve sanatçıyı koruyan, besleyen, yön 
vermeye çalışan tavrıyla kesinlikle 
yenilikçi bir belediye anlayışında ol-
malı.
Belediyelerin böyle sanat danış-
manları olmalı.

Konya Büyükşehir Belediyesi yeni 
döneminde, Ahmet Türe gibi yaratıcı 
projeleri olan ressamlardan mutlaka 
yararlanmalı...

Köşe Yazısı
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Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dönüşüm Meram Projesi kapsamında 

Şükran Mahallesi yatırımlarını ZEDLİFE Dergisine anlattı.

KONYA MERAM’DA 100 YIL 
KONUŞULACAK DÖNÜŞÜM!

Toru, “Başlattığımız kentsel dö-
nüşüm projesi şehrin 100 yılına 

damga vuracak bir çalışma olacak. 
Şükran Mahallesi şehrin kalbinde yer 
alıyor. Burada yaptığımız dönüşümle 
bölge yeni bir kimliğe kavuşacak ve 
şehre değer katacak

Fiziki çöküntü halinde olan, ekono-
mik olarak zayıflayan ve toplumsal 
yönden sıkıntılı mahalleleri kentsel 
dönüşüm kapsamına aldıklarını anla-
tan Toru, “Şükran Mahallesi’ne yani 
Suriyeliler ‘in ağırlık olarak yaşadığı 
mahalleye büyük bir dönüşüm için-
deyiz. Orada 30’a yakın millet yaşa-
makta son yıllarda Suriyeliler arttı. 

 Sahip Ata Katlı Otoparkı yıkıldı. Ar-
tık çok yorulmuştu. Park da o bölge-

de bir ihtiyaç ama bölgede pek çok 
rivayet dolaşıyor. Rezidans mı yapı-
lacak 12 katlı binalar mı inşa edilecek 
tarzında sorular duyuyoruz. Şehri-
mizin yapısı açısından kat sayısını da 
yoğunluğu da kaldırmayı düşündük. 
Planlamamızı bu şekilde yaptık, ku-
ruldan da geçti. 

Tasarım çalışmaları devam ediyor. 
Ayrıca bölgede 22’ye yakın tarihi 
yapı var. Bu yapıların etrafını da açı-
yoruz. Meydanların çevresini 2-3 ve 
4 kat şeklinde inşa edip dışarıya doğ-
ru yükselen bir görüntü vereceğiz. 
Mahallede boşalttığımız daire sayısı 
bini geçti. Yokuşlardaki dükkânların 
tabelalarının üstünde Arapça yazılar 
yazıyor. Köşe başlarında bekleyen 
genç Suriyeli gruplar oluyor.   Ra-

hatsızlığa sebep oluyorlar. Bölgedeki 
dükkânları dediğim gibi boşaltmaya 
başladık. Son 2 yıllık süreç içinde La-
rende Suriye yokuşu olarak nitelen-
dirilmeye başlamıştı” diye konuştu.

Konya Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Şükran Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin detaylarını 
ZEDLİFE Dergisinde paylaştı. Toru, 
‘’Önümüzdeki 100 yıl boyunca ko-
nuşulacak bir dönüşümdür” diye ko-
nuştu.

Yıkım sürecinde sona gelindiğini 
belirten Toru, “Sahayı hep beraber 
gezdik. Çok kolay bir iş değil. Pek 
çok yapı var burada; konut, bağım-
sız bölümler, dükkân ve iş yerleri. 
Gerekli anlaşmaları yaparak bunların 
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çoğunu yıktık ve sahayı boşalttık. Tabii ki bunları 
yaparken şehrimiz açısından korunması gereken 
yapıları da koruma altına aldık” dedi.

Belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek 
bugüne kadar geldik. İnşallah yaz döneminde 1 
veya 2 adada temel atarak bu sürecin de startını 
vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Şükran Mahallesi’nde yıkılan binalardaki inşaat 
atıkları ve moloz yığınları kum ve çakıla dönüş-
türülüyor. Geri kazanımı sağlanan kum ve çakıl-
lar ise bölgedeki zemine serilerek daha temiz ve 
düzenli alanlar oluşturuluyor.

“ŞEHRİN İMAJI AÇIŞINDAN KAÇINILMAZDI”

Konya’nın kalbi diyebileceğimiz Şükran Mahalle-
si, 40-50 yıllık yapı stoku ile beraber ekonomik 
anlamda değerini de kaybetmiş durumdaydı. 
Şükran Mahallesi’ndeki bu yapı stokunu iyileştir-
mek, şehir ekonomisine kazandırmak ve şehrimi-
zin imajı açısından olumsuz bir tablo sergileyen 
bu alanı Konya’ya daha faydalı bir hale getirmek 
üzere 2015’in 3’üncü ayında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafın-
dan ‘Riskli alan’ edilen bu bölgede çalışmalarımız 
son hızıyla devam ediyor” dedi.

‘ÇALIŞMALA-
RIMIZ SON 
SÜRAT DE-
VAM EDİYOR’

Mevlana Kültür 
Vadisi’nde bu-
lunan Bedesten 
Çarşısı’nın he-
men bitişiğinde 
olması hase-
biyle Şükran 
Mahallesi ’nin 
mevcut duru-
muyla şehrin 
imajını olumsuz 
manada etki-
lediğine işaret 
eden Başkan 
Toru, “Buradaki 
yapıların çoğu 
fo n ks i yo n e l-
liğini yitirmiş, 
işlevini kaybet-
miş, ekonomik 
olarak ömrünü 
t a m a m l a m ı ş 
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40 – 50 yıllık yığma yapılardan oluşuyordu ve 
maalesef bu bölgenin sakinleri, zaman içinde 
yapıların özelliğini kaybetmesiyle şehrin farklı 
bölgelerinde daha cazip alanlara göç etti. Bu 
bölge de daha fazla kiracı ve özellikle şehir dı-
şından göçler almaya başladı. Bu da zamanla 
toplumsal bir sorun olarak algılanmaya başla-
dı. Buranın çözüme kavuşturulması anlamın-
da ve Tarihi Bedesten Çarşısı’nın görselliğini 
etkileyen bu alanın şehrimiz açısından daha 
nitelikli bir hale getirilmesi amacıyla belediye 
olarak 7-8 aydır çalışmalarımız son sürat de-
vam ediyor” diye konuştu.

KONYA ÇOK BÜYÜK DEĞERE KAVUŞMUŞ 
OLACAK

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

KONYA MERAM’DAKİ DÖNÜŞÜMDE BU 
YIL İLK KAZMA VURULACAK!

Konya Meram’daki Şükran Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nde anlaşma seviyesinin 
yüzde 85’i geçtiğini vurgulayan Başkan Fat-
ma Toru, 2017 yılı içerisinde ilk kazmayı vur-
mak istediklerini belirtti.

Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışma-
larını büyük bir hızla sürdürüyor. Şehrin mer-
kezinde, Tarihi Bedesten Çarşısı’nın yanında 
yer alan Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde de anlaşma seviyesinin yüzde 
85’i geçtiğini vurgulayan Başkan Fatma Toru, 
“Larende Yokuşu’ olarak bilinen ve son yıl-
larda “Suriyeli Yokuşu” olarak da ifade edilen 
cadde üzerindeki tüm konut sahipleriyle an-
laşma sağladık. 

Meram Belediyesi olarak kentsel dönüşüm 
çalışmalarını yeni yönetime devredeceğiz. 
Yeni yönetimdeki arkadaşlara da başarılar di-
leriz.
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Cumhur İttifakı Konya’da son olarak ilçe 
belediye başkan adaylarını da açıkladı. 
31 ilçenin 26’ısında Ak Partili belediye 
başkan adayları, 5’inde ise MHP’li be-
lediye başkan adayları rakipleri ile ya-
rışacak. 

İlçe adaylarının açıklanması ile seçim 
sürecinin çok önemli bir aşaması daha 
geçilmiş oldu. Zaten seçimlere de az bir 
zaman kaldı. İki aydan biraz fazla bir 
zaman var. Birkaç gün boyunca aday-
lar konuşulacak. Adaylık beklentisi içe-
risinde olanlar biraz üzülecek. Mevcut 
başkan iken, yeniden aday gösterilme-
yenler ise biraz daha fazla üzülecek. 

Ama yapacak bir şey yok. Siyasetin 
doğasında bu tür durumlar var. Aday 
adayları içerisinde, aday gösterilenler-
den daha liyakatli olanlar olabilir. Yine 
aynı şekilde mevut başkan iken aday 
gösterilmeyenler arasında yeni dönem-
de aday olanlardan daha liyakatli olan-
lar da olabilir. 

Bunun için seçici kurullar, milletvekilleri, 
il ve ilçe teşkilatları, genel merkezin ilgili 
birimleri birkaç gün çokça eleştirilecek. 
Ama sonuçta sağduyunun galip gele-
ceğine inanıyorum. Ak Parti ve Erdo-
ğan siyasi ahlakı ile ahlaklananların bu 
konuda sıkıntı çıkaracaklarına ihtimal 
vermiyorum. 

Şahsen benim de bu yönde eleştirilerim 
var. Falan olsaydı daha iyi olurdu veya 
falan kalsaydı daha iyi olurdu gibi... So-
nuçta bir basın mensubuyum, siyaset 
yapanların tercihlerine saygı duymak 
zorundayım. 

 Biz medya mensuplarına düşen, seçim 
sürecinde ve sonrasında yazılarımızla, 
çizilerimizle, sözlerimizle gerekli uyarı-
ları lisan-ı münasipçe yapmak. Çizgiyi 
aşmamak. Kendimizi hakimin, savcının 
yerine koymadan, en doğrusunu biz bi-
liriz demeden….

Çeyrek asrın üzerinde bir zaman dilimin-
de bir medya mensubu olarak siyaseti 
yakından takip etmekteyim. Adaylara 
hasbelkader bazı tavsiyeler yapmak is-
terim. Umarım hoş karşılarlar. 

Ak Parti’nin yeni dönem sloganının 
“halkın gönlüne girmek” olduğu haki-
kati bizi bir noktaya götürmekte. De-
mek ki, son dönemlerde halk biraz ih-
mal edilmiş. Bu birinci derecede dikkat 
edilecek husus. 

Kazanıp da başkanlık koltuğuna otur-
duğunuzda, “Ben başkan oldum, ben 
başkan seçildim” değil, “rabbim başkan 
seçilmeyi bana nasip etti” mantığından 
hareket edilmelidir. 

Halkın menfaati her türlü menfaatin 
üzerinde tutulmalı, eşe, dosta, akraba-
ya menfaat noktasında ayrıcalık göste-
rilmemelidir.

Tasarrufa riayet edilmeli, israftan kaçı-
nılmalıdır. 

Belediye hizmetleri noktasında öncelik 
en acil olan hizmette olmalıdır. Göze 
güzel gelen hizmete değil, ihtiyaç du-
yulan hizmete yatırım yapılmalıdır. 

Vatandaşa hizmette ise öncelik, en dar 
gelirli, en hizmete susamış mahalleler-
de olmalıdır. Maalesef günümüzde en 
büyük gürültü hizmeti en fazla alan, 
en gelişmiş mahallelerden çıkmaktadır.  
Fakir fukara, garip gurebanın yaşadığı 
mahalleler edebinden susmayı tercih 
etmektedir. İlginçtir ki, Ak Parti en dü-
şük oyları zenginlerin yaşadığı hizmet 
edilecek fazlaca bir şeyi olmayan semt-
lerden, en yüksek oyu ise en fakir kesi-
min yaşadığı daha çok hizmete ihtiyaç 
duyan semtlerden almaktadır. Dolayısı 
ile hizmet, hakkı olana adaletle dağıtıl-
malıdır. 

Bir idarecinin en büyük imtihanı adalet-
tir. Adaletten şaşılmamalıdır. 

Tutulamayacak sözler verilmemeli, ve-
rilen sözler tutulmalıdır. 

Hizmetlerde, çalışmalarda, icraatlarda 
il-ilçe başkanının, milletvekilinin, genel 
başkanın gözüne girmek değil, Allah’ın 
rızasını kazanmak ön planda olmalıdır. 

Allah’ın rızasını kazananın zaten başka 
bir şeye de ihtiyacı kalmaz. Hassasiyeti 
“Allah rızası” olan adaylara selam olsun.  
Desteğimiz ve duamız onlara olacak. 

ADAYLARA
 SÖYLENECEK 

SÖZÜMÜZ VAR. 
Nurettin 
BAY
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KARDEŞİMLE SIRT SIRTA 
VERDİK’

Genç yaşta babasını kay-
bettiğini ve kardeşi ile bir-
likte sırt sırta vererek çalış-
tıklarını dile getiren Cemal 
Taşçı, ‘Ben ilkokulu bitirdik-
ten sonra sanayide tornacı 
olarak işe başladım. Babam 
rahmetli de yıllarca Alman-
ya’da çalıştı. Ardından Tür-
kiye’ye döndü. Konya ha-
linde 3 tekerli sürerek sebze 
meyve taşıyordu. Konya’da 
o zamanlar 3 tekerli meş-
hurdu. Babam 1990 yılında 
buğday pazarının önünde 
kaza yaparak hayata gözle-
rini yumdu. Benim de o dö-

nemde sanayide tornacılık 
yapıyordum. Kardeşim Celal 
ile sırt sırta vererek bugün-
lere kadar geldik. Tabi bu 
süreç içerisinde de birçok 
zorluklar yaşadık.’’ dedi.  

‘NAMUSLU VE HAYSİYETLİ 
TİCARET ÖNEMLİ’

Dürüst namuslu ve haysi-
yetli ticaretin önemine dik-
kat çeken Cemal Taşçı, şun-
ları söyledi:

 “Hedefim sadece dürüst, 
namuslu ve haysiyetli bir 
ticaret yapmak. Onun dışın-
da pek bir hedef koymadım 
kendime. Beni tanıyan ar-

kadaşlarımda bilir.  Benim 
için önemli olan ticarette 
konuşulan ve verilen sö-
zün yapılmasıdır. Şu anda 
iki iş yerimiz var ve ikinci el 
makine alım satımı yapıyo-
ruz. Bu makineler arasında 
forkliftten tutun da hidro-
lik, kauçuk pres ve sanayi 
mamullerinin hepsi var. Bu 
makineleri piyasada topla-
yıp elden geçirerek satışını 
yapıyoruz.” 

‘BİLDİKLERİMİ ÇOCUKLA-
RIMA ÖĞRETİYORUM’

Çocuklarına da ticareti öğ-
rettiğini belirten Cemal Taş-
çı, “2 erkek çocuğum var ve 

TAŞÇI KARDEŞLERIN TAVSIYESI 
“HELAL TICARET YAPIN”

Konya sanayisinde 
ikinci el iş makine-
lerinin alım satımını 
yapan Celal ve Ce-

mal Taşçı kardeşler, 
bugünlere nasıl 

ve hangi şartlarda 
geldiklerini Zed–Life 

Dergisi’ne anlattı. 
Taşçı Makine adı al-
tında faaliyet göster-

en Celal ve Cemal 
Taşçı,  firmalarının 
Konya sanayisini 

makine sektöründe 
canlandırma 

noktasında önemli 
bir rol oynadığını 
söyledi. Yıllardır 

gerçekleştirdikleri 
ikinci el makine alım 

satımı konusunda 
başarılarının sırrının 
ticaretin esaslarını 
doğru yönde kull-

anmaktan geçtiğini 
dile getiren Taşçı 

kardeşler, herkese 
helal ticaret yapma-

larını tavsiye etti. 
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ikisi de okumak istemedi. Ben de bas-
kı yapmadım. Şimdi ikisi de yanımda 
baba mesleğini öğreniyor. Çocukla-
rım helalinden yapılacak ticareti öğ-
rendiler. Bildiğim her şeyi de onlara 
öğretiyorum. Herkes okuyacak diye 
bir şey yok. Bu ülkeye üretim yapa-
cak adamda lazım.” diye konuştu. 

‘İNSANLAR AYAĞINI YORGANINA 
GÖRE UZATMIYOR’

Şuandaki piyasaları da değerlen-
diren Cemal Taşçı, “Genel itibarıyla 
bütün piyasalarda olduğu gibi ma-
kine piyasasında da bir durgunluk 
söz konusu. Ama yine de bana göre 
ticaret şuan bile iyi durumda. Bunun 
adı aslında kriz değil. Herkes faizle 
aldığı borcunu ödeyemiyor. İnsanlar 
ayağını yorganına göre uzatmıyor. 
Benimde borçlarımın biriktiği günler 
oldu ama dükkanıma haciz getirme-
dim. Faiz haram olduğunu bilip tutup 
ödeyemeyeceğim kredilerin altına 
girmedim. Doların yükselmesi ikin-
ci el makine sektörünü de etkiledi. 
Ancak doların yer yer düşüş yaşadığı 
zamanlar fırsatçılar makine fiyatları-
nı düşürmedi. Bu işlerde güven çok 
önemli. O yüzden vadeli satışın altına 
girmem. Bence piyasada peşin alınsın 
peşin satım yapılsın.’’ ifadelerini kul-
landı. 

‘30 YILDIR SEKTÖRÜN İÇİNDEYİZ’

Ağabeyi ile birlikte Taşçı Makine-
yi bugünlere taşıdıklarını belirten 

Celal Taşçı da makine sektörü hak-
kında değerlendirmelerde bulundu. 
Ağabeyi ile birlikte yaklaşık 30 yıldır 
sektörün içerisinde olduklarının altını 
çizen Celal Taşçı, ‘’Bu mesleği 1987 yı-
lından bu tarafa ağabeyim ile birlikte 
yürütüyoruz.  İlk açtığımız dükkânla 
imalattan başlayıp şimdi makine alım 
satımı yapıyoruz. Kendimi bildim bi-
leli imalat işindeyim. İkinci el aldığı-
mız makineyi A’dan Z’ye revize edip 
satıyoruz. Bugün bir pres makinesini 
sıfırdan yaptırmaya kalkarsan 300- 
350 bin lira. Ama biz bakımını yaptı-
rıp verdiğimizde 185 bin liraya kadar 
düşüyor. Yani fiyatları yarı yarıya fark 
ediyor. Böyle olunca da müşteri ikinci 
el makine alımına yöneliyor.’’ dedi.  

‘İŞİNİ DÜZGÜN VE DÜRÜST YAPAN 
KAZANIR’

Bu piyasada dürüst ve kredisiz çalı-
şanların bir yerlere geldiğini de ifade 
eden Celal Taşçı, ‘’Bankaların vermiş 
olduğu kredilerden dolayı şimdi millet 
borcunu ödemekte zorlanıyor. Ancak 
o aldığı krediyi işinde kullanıp dürüst 
ticaret yapan esnaf her zaman ka-
zanıyor. Kimisi var iş için aldığı kredi 
ile araba alıyor ve sonra ödeyemeyip 
dükkana kepenk vurduruyor. Bu çok 
yanlış… Dolarla makine alanlar şimdi 
ödeyemez oldu. Sözün özü işini düz-
gün ve dürüst bir şekilde yapan her 
zaman kazanır. Önemli olan yaptığın 
işi temiz yapacaksın” diye konuştu. 

Röportaj: 
Berat Bayındır

BU MESLEĞI 1987 
YILINDAN BU TARAFA 

YÜRÜTÜYORUZ. 
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2019 Herkese Sağlık, Huzur ve Başarı getirsin.

Elif 
DOLAPOĞLU

Ekonomik anlamda ülke olarak sıkıntı-
lı günler atlattık ve atlatmaya devam 

ediyoruz. Ülkemiz cennetten bir köşe ve 
ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım. El ele 
vererek, israfa kaçmadan ülkemizi kalkın-
dırmak için ülkemize hizmet anlamında 
elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Tüketici 
bir toplum olmaktan ziyade üretici bir top-
lum olmalıyız. 

Eğitim sektöründe de hem öğrencinin hem 
öğretmenin hem velilerin hem haklarının 
korunmasını sağlayan, hem işbirliği içeri-
sinde çalışabilecekleri, kimsenin mağdur 
olmadığı değişimler olması gerektiğini dü-
şünüyorum. 

Yönetmelikleri hazırlayan kişilerin yönet-
meliği hazırladığı alanda bilgi sahibi olma-
sının yeterli olmadığı aynı zamanda uy-
gulayıcı olarak da o sektörü biliyor olması 
gerektiği kanaatindeyim. Bazen bilgiyi 
bilmek yeterli gelmiyor o alandaki oluşabi-
lecek sorunları önleyebilmek için aynı za-
manda uygulamak gerekiyor.

Belki genel değerlendirmemekle beraber 
kreş ve gündüz bakım evlerini ilgilendiren 
ortak sorunumuz olan C plaka çalışma zo-
runluluğunun kalkmasını temenni ediyo-
rum. Kendim hem kurum sahibi hem kuru-
luş müdürü olarak kendi servislerimiz ve C 
plakalı şirketlerin servisini kıyasladığımda 
yaş gruplarımız küçük olduğundan ve gi-
riş-çıkış saatlerimiz şirketleri zor durumda 

bıraktığından kurumların kendi servislerini 
kendisi yapması kanaatindeyim.

2019 yılında inşallah bu sorunumuza bir 
çözüm üretilir. Ülkemizin ekonomik, kültü-
rel ve eğitim alanında kalkındığı güzel bir 
sene olur inşallah 2019. Önce sağlık diyo-
ruz. Herkese sağlıklı, başarılı, huzur dolu bir 
sene diliyorum.

SAYGILAR.

Öncelikle yeni 
yıl milletimize 

en başta sağlık, 
huzur, başarı 

getirsin. Sağlığın 
kıymetini insa-
noğlu maalesef 

elinden git-
tiğinde anlıyor. 

Sağlığımızın 
kıymetini bil-

meli ve sağlıklı 
yaşadığımız her 

güne  şükürle 
bakmalıyız. 

Sağlık olduktan 
sonra çalışırız ve 

her şey olur.

2019 
YILINDAN 

BEKLENTILERIM
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Sevgi 
KAYA

24 Haziran 2018’de kurulan Cumhur it-
tifakı Sayın Bahçeli’nin; “Bu ittifak ya-
şayacak, bu ittifak dosta da düşmana 
da kalıcı mesaj olacaktır. MHP hiç kim-
seye, hiçbir çevreye, hiçbir şeye muh-
taç ve mecbur değildir. Bizim derdimiz 
Türkiye’dir, Türk milletidir, Cumhur 
İttifakı’nın tıpkı Kuvayı milliye ruhun-
da olduğu gibi diri ve dik duruşunun 
devam ettirilmesidir.” açıklamasıyla bu 
seçimlerde de ittifakın devam edeceği-
nin sinyallerini vermişti ki gelinen son 
nokta da Cumhur İttifakı içinde gönül 
vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı 
saygı vardır. Saygı kavramı içinde jest-
ler de olabilir.”sözlerinden de anlaşıldı-
ğı üzere ittifak devam edecek.

Diğer tarafta ise CHP – İP İttifak ara-
yışları devam ediyor yapılan son açık-
lamalara bakılırsa ısrarcı tavırlar ser-
gilemekten vazgeçen Meral Akşener, 
Ankara’da aday gösterme niyetini 
uzlaşmacı olma yönünde fikir değiş-
tirdiğini beyan ediyor. Manidar olan 
ise, CHP liderinin kritik seçimler öncesi 
Almanya ziyareti ve burada Kılıçda-
roğlu’nun Frankfurter Allgemeine Zei-
tung’a (FAZ) “Türkiye’nin demokratları 
yalnız bırakılmamalıdır” başlıklı bir ma-
kale kaleme alması.

Kuşkusuz Kılıçdaroğlu yalnızlığa, tek 
kalma korkusuna karşı destekçileri-
ni Türkiye aleyhine itina ile kamuoyu 
oluşturan bu vakıflara yaptığı ziyaret-
lerde arıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a yö-
nelik kaset operasyonundan yaklaşık 
altı ay önce de (Kasım 2009’da) yine 
bir Almanya ziyaretinde bulunmuş ol-
duğunu da unutmamak lazım diye dü-
şünüyorum.

Kurulduğu günden bugüne girilen her 
seçimin önemine dikkat çeken AK Par-
ti kurmayları ve Genel Başkan Recep 
Tayyip ERDOĞAN;

Cumhuriyet tarihi boyunca başarıla-
mayanı gerçekleştirdi ve

1 Cumhurbaşkanlığı seçimi,

- 5 Genel seçim,

- 3 Yerel seçim,

- 3 Referandum,

Yani toplamda 12 seçim kazandı.

Ancak Recep Tayyip Erdoğan için bu 
seçimler diğer seçimlerden daha farklı 
bir öneme sahip 2019 Yerel seçimle-
ri 2023 hedeflerine giden yolda ve 16 
yıllık kazanımların devamı konusunda 
bütün bu çalışmaları ya taçlandıracak 
yada (...)

Son seçimler de alınan oylara bakılır-
sa Cumhurbaşkanı ve Partinin oyları 
arasındaki fark herşeyi gözler önüne 

seren türden AK Parti 1. Parti olmasına 
rağmen oylarda düşüşler yaşandı.

Teşkilatların özellikle de aday gösteri-
lecek kişilerin gerçekten çok sıkı çalış-
maları gerektiği gece gündüz demeden 
ter dökmeleri gerektiği düşüncesinde-
yim.

Seçmen kendisine güler yüz gösteren, 
sorunlarına çözüm üreten başkanları 
görmekten yana aşılamayan özel ka-
lemler, bugün git yarın gel söylemle-
rinden alınamayan randevulardan yo-
rulmuş durumda.

Sağduyu sahibi, ön yargıları olmayan, 
ufku geniş, yüzü gülen, vatandaşı ile 
dalga geçmeyen yöneticiler istiyor.

Dayanışmayan, paylaşmayan sadece 
etrafındaki birkaç kişi ile belediyeyi 
yöneten, halkı hiçe sayan, proje üre-
temeyen, vatandaşa hem kapısını hem 
gönlünü kapatan belediye başkanları-
nı görmeye tahammülü kalmadı artık. 
Hem iktidar cephesinde hemde muha-
lefet cephesinde ilke bu olmalı.

Bir seçim atmosferinden
başka bir seçim atmosferine!

2019 Yerel Seçimleri…

Erkene alınması beklenen 2019 Yerel seçimlerine yaklaştığımız şu gün-
lerde AK Parti dahil tüm partileri zorlu, rekabeti bol günler bekliyor.
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Vitaminler,  vücudumuz tarafından 
üretilemeyen, dışardan alınması 

gereken ve küçük miktarlarda da olsa 
gereksinim duyduğu mikro besin öğe-
leridir. Yetersizliğinde oluşabilecek bir-
çok hastalığı beraberinde getirecektir.

B1 vitamini: Bir diğer adıyla tiamin ola-
rak da bilinen B1 vitamini; vücuda ne 
kadar enerji alınırsa ihtiyacı da o kadar 
artmaktadır.1000 kcal başına 0,5 mg 
alınması gerekse de ortalama olarak er-
keklerin günlük B1 vitamini ihtiyacı 1,2 
mg iken kadınlarda ise 1,1 mg’dır. Emzir-
me ve gebelik döneminde ise bu ihtiyaç 
1,4 mg/gün olarak belirtilmektedir. B1 
vitaminin fazla alımında herhangi bir 
toksik etki görülmemiştir. Tahıl grubu 
ve özellikle kepekli ürünlerde yaygınca 
bulunur.

B2 vitamini: Bir diğer adıyla riboflavin 
olarak da bilinen B2 vitamini, genellikle 
yetersizliği çok görülmesede diğer suda 
çözünen vitaminlerin yani B vitaminleri, 
biotin, folik asit ve C vitaminin yetersiz-
liği ile B2 vitamini yetersizliği görülür. 
Geçmişte yapılan çalışmalarda, günlük 
400 mg B2 vitamini alımı ile migren 
ataklarına iyi geldiği görülmüştür. Gün-
lük tavsiye edilen miktarı erkekler için 
1,3 mg, kadınlar için 1,1 mg, gebelikte 

1,4 mg ve emzirme döneminde ise 1,6 
mg’dır. Yüksek doz alımı herhangi bir 
toksik etki oluşturmayacağı gibi et, süt 
ve zenginleştirilmiş tahıl ürünlerinde 
bulunmaktadır.

B3 vitamini: Bir diğer adıyla niasin ola-
rak da bilinen B3 vitamini, yetersizliğin-
de deride dermatit, diyare ve ileri düzey 
yetersizlikte demans görülebilir. Günlük 
B3 vitamini alım düzeyi erkeklerde 16 
mg, kadınlarda 14 mg, gebelik ve em-
zirme döneminde sırasıyla 18-17 mg’dır. 
Yüksek dozda B3 vitamini alımında cilt-
te kızarıklık ve insülin direncinin artma-
sına neden olur. Diyabet hastalarının 
özellikle B3 vitaminini fazla almamaya 
gayret göstermeleri gerekmektedir. B3 
vitamini et ve süt ürünlerinde, yumur-
ta, yağlı tohumlarda ve zenginleştiril-
miş tahıl ürünlerinde bulunur.

B5 vitamini: Bir diğer adı ile pantotenik 
asit olarak da bilinen B 5 vitamini, yeter-
sizliğinde bir çok semptoma neden olur. 
Ancak doğal olarak geliştiği bilinen bir 
semptomu yoktur. Yetersiz beslenmeye 
maruz kalan savaş esirlerinin ayakla-
rında gelişen parestezinin ( yanan ayak 
sendromu) B5 vitamini uygulaması ile 
rahatladıkları görülmüştür. Günlük ye-
terli alım düzeyi yetişkinler için 5 mg, 

gebelerde 6 mg ve emzirme dönemin-
de 7 mg’dır. Yüksek dozda B5 vitamini 
alımı diyareye neden olabilmektedir. 
Balık ve kümes hayvanlarının etinde, 
sakatatlarda, yumurtada, domateste, 
brokolide, kuru baklagillerde ve tam ta-
hıllı ürünlerde bulunmaktadır.

B6 vitamini: Bir diğer adı ile piridoksin 
olarak da bilinen B6 vitamini, günlük 
protein alımı arttıkça B6 vitamini ihti-
yacı da artacağı gibi yetersizliğinde ise; 
dermatit, anemi, depresyon, kasılma 
nöbetleri ile ortaya çıkmaktadır. Günlük 
1 gr protein alımı için B6 vitamini ihtiya-
cı 0,016 mg’dır. Bu değer yetişkinlerde 
1,3 mg/günlük, 51 yaş üstü kadınlarda 
1,5 mg/gün, erkeklerde 1,7 mg/gün’dür. 
Gebelikte günlük B6 vitamini alım dü-
zeyi 1,9 mg, emzirme döneminde ise 2 
mg’dır. Nöropati ve gebelikte mide bu-
lantısı tedavilerinde B6 vitamini olum-
lu yanıtlar vermektedir. Balık, kümes 
hayvanlarının etlerinde, kırmızı etlerde, 
zenginleştirilmiş tahıl ve soya ürünle-
rinde ve turunçgil olmayan meyvelerde 
B6 vitamini bulunmaktadır. Gelecek ay 
vitaminler ve hayat yazımıza devam 
edeceğiz...

VITAMINLER 
VE HAYAT – 1

10 YILDIR BU ŞEHİRDE, 
Türk mutfağı ve değerlerini yaşatacak

yüzlerce ürünü sizlerle 
buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Teşekkürler Konya!

OB KV_DERGI_ILANLAR.indd   17 14.01.2019   16:58

Diyetisyen 
Betül Güney

Büyükşehir Hastanesi 
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Malum yeni dönemde Bü-
yükşehir Belediye Başka-

nı yani şehrin bir numarası ar-
tık Uğur İbrahim Altay… Uğur 
Başkan, Konya için sürpriz ol-
madı zaten Tahir Başkan koltu-
ğunu Uğur Başkan’a bırakırken 
elbette bu kararı ve tercihini 
kafasına göre yapmamıştı. 50 
defa kesip 40 defa biçen Ta-
hir Başkan koltuğunu Uğur 
Başkan’a bıraktı. Bu noktada 
da Reis başta olmak üzere şe-
hirden tek olumsuz söz ya da 
gürültü çıkmadı.

Merkez ilçelerimize gelince 
nasıl Tahir Başkan koltuğunu 
güvenerek gözü arkada kalma-
dan Uğur Başkan’a devretti ise 
Uğur Başkan da on yıldır başarı 
ile yaptığı projelerle Selçuk-
lu’nun ismini Türkiye çapında 
duyurmaya başardığı makamı-
nı Ahmet Pekyatırmacı Bey’e 
bırakırken yeni dönemde Sel-
çuklu’nun başkan adayı Ahmet 
Bey de bizler ve yöneticiler için 
sürpriz değildi.

Karatay’da Mehmet Hançer-
li’den sonra yani üç dönem 
belediye başkanlığı yaptığı için 
mecburen koltuğunu bırakan 
başkanın yerine 3-4-5 ne ka-
dar aday adayı başvursa da ilk 
günden bu yana Hasan Kılca 
ismi buraya oturmuştu. Siyasi 
kulislerde hep ama hep Hasan 
Kılca birinci sırada yer alıyordu. 
Dolayısıyla Sayın Kılca da kim-
se için sürpriz değildi.

Merkezde en büyük tantana 
“Meram” için oldu. Şimdi mer-
kez ilçeler ve diğer ilçeler için 
yapılan kulisleri Ankara’dan 
merkeze merkezden ilçelere 
içerdeki kavgaları dile getirmek 
kimseye fayda sağlamayacağı 
için o dönemi kapatıp önümü-
ze baktığımız zaman Meram 
gerçekten son dönemlerde 
yani AK Parti iktidarlarında AK 
Parti’nin de şehrinde Meramlı-
ların da kanayan bir yarasıydı. 
Meram için pek çok isim konu-
şulsa da sayısı 2’yi 3’ü geçme-
yen aday adayının ağırlığı his-
sediliyordu.

Yerelde en iyi yapmanın çabası 
içerisinde 21 Aralık tarihinde-
ki manşetimizde Meram’daki 
kavgayı, gürültüyü, tartışmayı 
bitirecek ismin “Mustafa Ka-
vuş” olduğunu belirtmiş Mus-
tafa Başkan’ın fotoğrafını ya-
yınlayarak Meram’ın adayının 
sayın Kavuş olduğunu ilk biz 
yazmıştık çok şükür.

O günler için böyle bir risk al-
mamız gerçekten akıllı adam 
işi değildi; ama sonuçta biz de 
kendi istihbarat kaynaklarımı-
za ve dostlarımıza güveniyor-
duk. Konya’dan ve Ankara’dan 
gelen bilgiler ışığında Sayın 
Kavuş’un Selçuklu’dan adaylık 
başvurusu yapmasına rağmen 
Meram’ın başkan adayı ola-
cağını gördük ve gazetemize 
manşet yaptık. Aynı haberde 
Selçuklu için Ahmet Pekyatır-
macı, Karatay için de Hasan 
Kılca’nın aday gösterileceğini 
ifade ettik. Sonraki bir aylık 
süreçte çok şeyler döndü; de-
dikodular, yıpratma çalışmaları, 
sosyal medyadan salvolar ve 

KONYA IÇIN 
YENI DÖNEM

Türkiye’yi 
bilmeyiz ama 
Konya için AK 
Partilisinden 
MHP’lisi ne 

CHP’lisinden 
Saadet Partil-
isine, İYİ Par-
tilisine kadar 

hatta bugün için 
ortalığın haline 
kızıp sandığa 
gitmeyeceğim 

diyenlerin 
bile merakla 

beklediği aday 
tanıtımının 

ardından bekle-
meyi insanların 
ilk mutluluk ya 
da öfkelerinin 
geçtikten son-

raki yorumlarını 
almayı tercih 

ettim

İşin yorum ve analiz bölümüne izninizle AK Parti’den başlayalım;

Uğur Özteke
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liste savaşları… Ama gelinen noktada 
taa o günlere dönüş yapıldığı ya da 
ilk anda oluşturulan tablonun kararlı 
bir şekilde korunduğu görüldü.

AK Parti aday gösterdiği 13 ilçede 
adayını değiştirdi. Karatay ve Me-
ram’ın yanı sıra Beyşehir, Bozkır, Çel-
tik, Çumra, Derbent, Ereğli, Güneysı-
nır, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı ve Kulu 
belediye başkanları yeni dönemde 
yok.

Bunlar içerisinde 3 dönem kuralına 
takılan Karatay, Derbent ve Kulu var.

DEMEK Kİ MEHMET KALE, “KALE 
GİBİ SAĞLAM”MIŞ!

İlçelerin parti içerisinde kavgası ve 
dengesinde en çok konuşulan gidip 
gelen, çalışılan ilçe şüphesiz Cihan-
beyli… Yani Cihanbeyli’nin AK Partili 
Belediye Başkanı Mehmet Kale’ydi. 
Çok şeyler söylendi, mertçe söylen-
medi, fısıltı halinde konuşuldu; ama 
Sayın Kale bir kez daha aday göste-
rilince anlaşılıyordu ki Kale “kale gibi 
sağlam” durmayı başarmıştı.

Bozkır Belediye Başkanı iken Me-
ram’a aday olan İbrahim Başkan’ın 
böyle bir tercih yapmasını biz de hâlâ 
anlayabilmiş değiliz. Zira İbrahim 
Başkan hem Bozkır’dan oldu hem de 
Meram için umduğunu bulamadı.

EREĞLİ GİTTİ GELDİ

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak 
çalışmasında her iki partinin üst dü-
zey yöneticilerini en çok yoran il şüp-
hesiz ki Ereğli oldu. Ereğli’nin MHP 
tarafından nasıl ısrar ve inatla isten-
diğini biliyoruz. Bu konuda da çok id-

dialıyız. Dahası AK Parti’nin en yetkili 
isimlerinden birisi- ki o isim şimdilik 
bizde saklı kalsın- “Ereğli gitti geldi, 
gitti geldi, gitti gitti geldi” dediğini de 
biliyoruz. Yani AK Parti ile MHP’nin 
MHP’ye beş olacak üç olacak hesap-
larında Ereğli bir yerde dengeyi bo-
zan ilçe oldu,

Son seçimlerde (30 Mart 2014)

MHP; Konya’da Emirgazi, Doğanhi-
sar ve Akören’i kazanmıştı.

Akören adayı Ekrem Tulukçu seçim-
den sonra AK Parti saflarına katılır-
ken, Doğanhisar Başkanı Abdullah 
Koç ise Temmuz 2017’de partisinden 
istifa edip yola bağımsız aday olarak 
devam etmişti.

MHP ÇIRAK MI ÇIKTI?

Başkan adaylarının açıklanmasından 
sonra MHP cenahında büyük bir ses-
sizlik ve suskunluk vardı; sonra bu 
suskunluk yavaş yavaş olumsuz mı-
rıldanmalara döndü. Ancak bu olum-
suz mırıldanmalar hiçbir zaman yük-
sek sesle olmadı, olmayacak, olamaz 
da. Çünkü bu ittifakın çatırdamaması 
için Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın 
Bahçeli’nin ne kadar tavizsiz duruşu 
başta Samsun olmak üzere bütün 
Türkiye’ye dahası her iki partinin 
yetkili yetkisiz her kesimine bir ders 
oldu. Kimse bu saatten sonra adayı 
ya da tercihi eleştirecek pozisyonda 
değil. Ancak bizim samimiyetimize 
güvenen dostlarımız kendilerinin bu 
cenahta “çırak” çıkarıldıklarına inanı-
yorlar.

MHP’ye verilen diğer ilçeler Tuzluk-
çu’yu CHP, Halkapınar’ı ise Saadet 
kazanmıştı.

Sonuçta Konya’da 90 ve artılarının 
oynandığı maçın ardından adayların 
açıklanması şimdilik tartışmaları bi-
tirdi. Artık her iki tarafta ittifakı kav-
gasız gürültüsüz sandığa götürmenin 
çalışmasını yapacak.

Biz olaya Konya penceresinden bak-
tığımız zaman şehrimizi yeni yüzlerin, 
yeni simaların yöneteceğini görüyo-

ruz. Bu arada unutmadan Sayın Han-
çerli ve Fatma Toru Hanımefendiye 
şehir adına teşekkür etmemiz gere-
kir. İster sevin ister sevmeyin; ama 
cumartesi günkü yazımızda da belirt-
tiğimiz gibi hatalarıyla sevaplarıyla 
biz şehri yöneten insanlarımızın iyi 
niyetli yüreklerine inanıyoruz. Hata-
ları var mı vardır; eksikleri olabilir mi 
olmuştur; ama biz Konya dışına bakıp 
en kızdığımız başkanlarımıza bile sa-
hip çıkmaya çalıştık, bundan sonra da 
bu minvalde çalışacağız inşallah…

 GÜNÜN OKKALI SÖZÜ

Çocuklarınıza zengin olmayı değil, 
mutlu olmayı öğretin. Böylece, ha-
yatları boyunca sahip oldukları şey-
lerin fiyatını değil, kıymetini bilirler.

 NE ZAMAN ADAM OLURUZ?

Park etmiş aracın yanına ikinci sıra 
park yapıp nizami park yapan ara-
cın çıkışına engel olmadığımız ve 
yolu daraltmadığımız zaman daha iyi 
ADAM oluruz.
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Değerli Zed Life 

okuyucularım merhaba,

2019 yılında tekrar sizlerle ol-
manın mutluluğunu yaşarken, 
2019 yılının hepimize sağlık, 
mutluluk ve bereket getirme-
sini temenni ederek yazıma 
başlamak istiyorum..

2018 -2019 yılını ele alacak olursak 
2018 de ne yaşandı, 2019’dan bek-
lentilerimiz nelerdir.  Önümüzde 
yine seçimler var. Belediye başkan-
lığı seçimleri ülkemizde maalesef  
ticarette seçim öncesi bir durağanlık 
söz konusu olur ve biz bu durağan-
lığa yavaş yavaş giriyoruz. İnşallah 
31 Mart seçim sonuçları ülkemiz için 
hayırlı olur ve vatanımıza, milletimi-
ze, şehrimize yararı bulunacak kişi-
ler seçilmiş olur. Baktığımız zaman 
Konya şehri hep sağ kökenli partile-
rin iktidar olduğunu görüyoruz. Be-
lediye başkanlığı adaylığına da daha 
önceki Selçuklu belediye başkanının 
da şimdi büyükşehir belediye baş-
kanlığına aday olarak gösterilmesi 
benim tarafımca doğru. Çünkü yap-
mış olduğu başarılar belli. Başarısız 
olsa üç dönem Selçuklu belediye 
başkanlığını yapmazdı diye düşünü-
yorum.

Bizim daha çok ilgilendiğimiz alan 
ekonomi ve işlerin verimliliğiyle 
alakalıdır. Daha önceki her yazımda 
bahsetmiş olduğum gibi yine bizim 
tek kullanımımız çalışmak çalışmak 
ve çalışmak diyorum. 2018 yılın-
da özellikle ikinci döneminde rahip 
Brunson krizi artık daha çok belli 
etti çalışmamız ve dışarıya bağlı kal-
mamamız gerektiğini. Baktığımızda 
Türkiye’de bir söz vardır ‘Her 6 yılda 
5 yılda bir kriz olur’ diye. Buna kendi 
düşüncelerimle yorum yapmak is-

tiyorum. 2018 yılında Brunson krizi 
denildi. Döviz yükseldi, enflasyon 
yükseldi. Faizlerin yükselmesi piya-
sayı pozitiften durağana hatta dura-
ğan halden de eksiye doğru çekme-
ye başladı. Bunun yaralarını sarıyor 
muyuz yoksa bunun yaraları devam 
edecek mi herkes bunun merakı 
içerisinde. Ümidimiz iyi olması yö-
nünde. Ancak artık bazı köklü se-
beplerin artık oturulup konuşulması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Örneğin, olmayan paralarla işler 
çevirdiğimiz ortaya çıktı. İşler dur-
duğu zaman bu sadece o firmaya 
değil başka firmalara zarar vermeye 
başladı. İnsanlarda bir güvensizlik 
oluştu. Bankalarda bir güvensizlik 
ortamı oluştu ve bankaların vermiş 
olduğu faiz oranlarıyla işletmeler 
ayakta duramaz hale geldi. Umarım 
2019 yılı faiz oranlarının düşeceği pi-
yasanın canlanacağı bir yıl olur. An-
cak bu beş altı yıl sonra krizin tekrar 
gelmeyeceği anlamına gelmiyor. 
Bunun için artık ticarette çek siste-
min düzenlenmesi gerekiyor. Geliş-

miş ülkelerde kişinin hesabında 
parası olmadığı 

zaman çek ke-
semiyor ama 

bizde para 
o l m a d ı ğ ı 

zaman kullanılıyor. İkinci olarak eh-
liyetli ehliyetsiz herkes her şeyi ya-
pabiliyor. Bu kısa vade de piyasada 
bir canlılık yaratsa da sonrası gelmi-
yor. Bunun için ülkemizde sivil top-
lum kuruluşları, sanayi odaları veya 
ticaret odaları tarafından bir analiz 
yapıldıktan sonra bir ehliyet veril-
mesi gerektiği fikrindeyim. Peki biz 
bu kriz durumunu nasıl aşabiliriz? 

Para çok ürkektir. Faizleri görünce 
karlı yere doğru gitmeye başladı. 
Ülkemizde sıkıntı olmaya başlayın-
ca da ülkemize girmemeye başladı. 
Dolayısıyla finans olmadan da bizi 
kurtaracak imalat sektörü para ol-
madan da durağanlaşmaya başla-
dı. Devletimizin bu anlamda KOBİ 
gibi KOSGEB gibi çeşitli destekleri 
var. Ancak maalesef bu yeterli de-
ğil. Bizi ayakta tutacak ve krizden 
etkilenmemizi en aza indirgeyecek 
konu imalat sektörüdür. Devleti-
mizin imalat konusunda biraz daha 
destekleyici olması ve millet olarak 
üretim konusunda da milliyetçi olup 
kendi ürünlerimizi üretmekte kararlı 
ve inançlı olması gerektiğini düşü-
nüyorum. 

2019 yılının tekrar hepimize mutlu-
luk getirmesini diliyor ve beni oku-
duğunuz için teşekkür ediyorum…

2019 YILINDAN 
BEKLENTİLER 

Yunus 
DEREBAĞ
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Dikeniçi mevkiinde 94.000 m² alanda yapılan çalışmalarda 
sona gelindi.
Aralık 2018 de arıtma faaliyetlerine başlayan Atık Su Arıtma 
Tesisleri günlük 40 bin nüfusun atık suyunu (Günlük ortala-
ma 6 Milyon litre su) arıtma işlemini geçekleştiriyor.
Tesis faaliyete geçmiş olup 1 yıllık test sürecinde faaliyetle-
rini sürdürecek; 2019 yılı sonunda tam güçte 60 Bin nüfusa 
hizmet edecek.

2014 yılında Seydişehir Belediyesi tarafından kamulaştırı-
lan ve restorasyon projesi hazırlanan Bakırcı Evinin 2017 
yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
ihale sonucu restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kültür varlıklarının bugüne ve yarına kazandırılması ön-
celikli projelerimiz arasında oldu diyen Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal;  Seydişehir’de tarihi yapılara önem ve-
riyoruz. Tarihsel değerlerinin yaşatılmasına ve turizme 
kazandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır.569 Bin 608 
lira maliyeti olan Bakırcı evimizin restorasyon çalışmaları 
tamamlanmış olup Seydişehir’e kazandırıldı” dedi.

Ayırca Seydişehir Belediyesi tarafından kamulaştırma-
sı yapılan Hacıseyitali Mahallesi Türbe Camisi karşısında 
484 ada 55 parselde bulunan tarihi ev Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü onayı ile 
tarihi Köseleci evinin yapımında sona gelindi.

Seydişehir’in tarihini yansıtan evleri şehir yaşamına ka-
zandırmaya devam ettiklerini kaydeden, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal:“Tarihine ve kültürüne sahip çıkma düşün-
cesi ile, geçmişe tanıklık eden tarihi evleri restore ederek 
şehir yaşamına kazandırmayı hedefledik. Seydişehir’de 12 
adet tescilli bina bulunuyor. Bunlardan bize ait olanların 
restorasyonunu tamamlamaktayız. Tarihi Bakırcı evimizin 
restorasyonu tamamlandı.Köseleci evimizde tamamlan-
mak üzere. Seydişehir’e tarihi Seydişehir evlerinden birini 
daha kazandırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığı 
zaman ilçemiz tarihi ve kültürel bir canlılık kazanmış ola-
cak” dedi.

Atık Su Arıtma Tesisi 
Projesi – 35.Milyon.TL 

TARİHİ EVLERİMİZİN  RESTORASYONU TAMAMLANDI

AB Hibe Projesi kapsamında hazırlanan 

proje Konya Büyükşehir Belediyesi kontro-

lünde çalışmalarına devam etmektedir.

Seydişehir’in tarihi ve kültürel özelliklerini gün 
yüzüne çıkarma çalışmalarından biri olan Proje 
Bedeli 1.4 Milyon olan tarihi binalarımızı satın 
alarak kültürel faaliyetlerde değerlendirmek 
üzere Köseleci ve Bakırcı evini restore ettirdik.
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Bilgi her zaman güçtür. Bilgiyi yaşama dönüştürdüğü-
müz zaman tadından yenmez bir hale gelir. Bu nedenle 
mutlaka okumamız ve  kitabı sevmemiz gerekiyor.

İlerleyen yıllarda   yazarlarımızı ve on binlerce kitabı 
hemşehrilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. 

19 yazar ve 50 binin üzerinde kitapla başlattığımız Tolga 
Akpınar, Mete Yarar, Ahmet Melih Karauğuz, Kadir Su-
lak,Mine Sota, Kahraman Tazeoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, 
Talha Uğurluel, Ahmet Bulut, Hayati İnanç, Atilla Yara-
mış, Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Ayşe Ünüvar, 
Vural Kaya, Tuğba Coşkuner, Ali Aktaş, Turgay Güler, 
Vehbi Vakkasoğlu katıldığı, 30 bin kişinin ziyaret ettiği 
kitap günleri çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda ge-
leneksel hale getirerek kitap severlerimize kapılarımızı 
açacağız. 

Bilinçli ve başarılı bir nesil için kitap okumalıyız diyen 
Başkan Tutal; “Gençlerimizi kitap okumaya teşvik et-
meliyiz, Bizde bu konuda üzerimize ne düşerse yapaca-
ğız. Bu yıl kitap günlerini biraz daha geniş kapsamlı ve 
farklı bir konseptte gerçekleştiriyoruz. Kitapları okumak, 
dokunmak ve birbirinden değerli sevdiğimiz yazarlarla 
buluşmak adına tüm hemşehrilerimizi kitap günlerine 
bekliyoruz.Kitap, hayatımızı anlamlandıran, bize değer 
katan, erdemli olmamız gerektiğini hatırlatan, bilginin 
en büyük kaynağıdır. Özellikle teknolojik gelişmelerin 
yaşandığı, sosyal medyanın ön planda tutulduğu ve 
yaygınlaştığı günümüzde kitap okumanın daha da zor-
laştığını söyleyebiliriz. Bunun önüne geçebilmek, farkın-
dalık oluşturabilmek amacı ile kitap günlerimize devam 
edeceğiz.”diye konuştu. 

SEYDİŞEHİR KİTAP 
GÜNLERİ OKURLARINA 
KAPILARINI AÇMAYA 
DEVAM EDECEK 
Seydişehir Belediyesi’nin her yaştan insa-

na kitap okuma alışkanlığı kazandırmak 

ve kitap dostlarını yazarlarla buluşturmak 

amacıyla düzenlediği ‘Kitap Günleri’ bü-

yük ilgi görüyor. 

Seydişehir Belediyesi
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3 etaplı projemizin 1. etabı olan Kuğulu Tabiat Parkı, 2. 
etabı olan Vadi çalışması, 2018 yılı ikinci yarısında ta-
mamlanacak.

3. etabımız tamamlandığında ise Eko Pazar, Lunapark, 
Kır Kahveleri, Sera, Spor Tesisleri, Macera Parkı, Seyir 
Terası, Seyir Tepesi, Kamp, Karavan Turizmi, Paintball 
alanları, Yeşil Alanlar, Yürüyüş ve Bisiklet yolları, Midilli 
Çiftliği, Kafe ve Restorantlar, Su Sporları, Oteller, Orman 
Köşkü ile adından ulusal çapta söz ettirecektir.

Projemiz Seydişehir’in tarihi için önemli bir konumda 
bulunan, ilçenin kurulması   geniş bir esnaf teşkilatlan-
masına öncülük eden Seyitharun Veli  Cami, Türbesi ve 
Çevresi, Arasta çarşısının bulunduğu alanda yapılacak 
olan Seydişehir’in  tanıtımında önemli rol üstlenecek.
Seyitharun Veli ve Çevresi Düzenleme Projemisi maliye-
ti 15 Milyon lira olan önemli bir kültürel mirasın temsili 
olarak yeniden canlandırılması için de önem arz eden bir 
sosyal sorumluluk projesidir.

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Seydişehir Belediye-
mizin birlikte yürüttüğü Proje alanı 55 Bin 500 m2 olan 
çalışmada kamulaştırma ve yıkım çalışmaları başlamış 
olup, bozuk yapılaşmaları ortadan kaldırılarak, Arasta 
Çarşısı Restorasyonu başlamış olup birinci etabı tamam-
lanmış, ikinci etap çalışmaları hayata geçirilmiştir.
Seyidharun Cami ve Çevresini Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ve Belediyemiz imkanları dahilinde güzel bir rekre-
asyon alanı haline getirerek , modern çağdaş bir yaşam 
alanı yapacağız.

 Kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkmak amacı ile baş-
latılan projemizde esnaflarımızın ticaretin canlanması 
için restorasyon çalışmaları ile birlikte cephe giydirmeleri 
yapılmaktadır. 

Kuğulu Tabİat Parkı 

SEYİTHARUN VELİ VE 
ÇEVRESİNDE TARİHİ VE KÜLTÜREL 
MEKANLARIMIZI YAŞATMAK İÇİN 
TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Seydişehir’in sembolü olacak, 1.7 milyon 
metrekarelik alanda çalışmaları devam 
eden Kuğulu Vadisi Projesinin yaklaşık ma-
liyeti 79 milyon liradır. C tipi mesire alanın-
dan çevrilen 484.5 hektarlık alan ‘’Kuğulu 
Tabiat Parkı ‘’ olarak düzenlendi.
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Seydişehir Belediyesi tarafından arsa  tahsisi yapılan 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi  tarafından yapımı ta-
mamlanan Şehir Konağı Seydişehir’li hanımların hizme-
tine sunuldu.
İnsanların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan  
yaklaşık Bin m²’lik  oturma alanında,  3 bin 500 m²’lik  
inşaat alanından oluşan Seydişehir Şehir Konağı  bilgi-
lendirme ve  meslek edindirme kursları ile bayanların 
gözde mekanı oldu.
Başkan Tutal, Şehir Konağı’nın bayanlara özel yüzme 
havuzu , fitness, sauna , spor salonları ile meslek eğitim-
lerinin verildiği bayanların sosyal hayatına katkı sağla-
yan nezih bir ortam  olduğunu kaydetti.  

Seydişehir’in geç kalmış sorunları çözülüyor. 

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, seçim vaat-
lerini bir bir yerine getiriyor. 

Kısa sürede birçok projeye imza atan Başkan Tutal, mo-
dern bir Seydişehir hedefine ulaşmak adına ilçenin  dört 
bir yanında çalışmalar başlattı. 
Başkan Tutal ;  Uzun yıllardır çözüm bekleyen Eski Garaj 
alanında 7 BİN 857 m²  lik arsa üzerinde yapımına başla-
nılan 41 adet iş yeri 92 adet dükkan, Konutlara Ait Kapalı 
Otopark,2 Bin m² Halka Açık Kapalı Otopark,3 Bin 800  
m²’lik  Şehir Meydanı olarak projesi hazırlanan çalışma-
mıza başladık ve sona geldik. 

28 Eylül 2017 tarihinde temelini attığımız proje 2019 yı-
lında teslim edilecek olan mülkiyeti  Belediyemize  ait  
olan atıl vaziyette  bulunan Eski  garaj  mevkiinde   yap-
mış  olduğumuz  dönüşüm  projesi  ile şehrin dokusuna  
uygun bir yapı yükseliyor.

Eski Garaj Ticaret ve Konut Merkezimizdeki en önemli 
amacımız  hemşerilerimizin güvenli ve modern konut-
larda yaşayabilecekleri bir kentsel dönüşüm hamlesini  
gerçekleştirmek”dedi. 

SEYDİŞEHİR ŞEHİR KONAĞI 
HANIMLARA HİZMET VERİYOR 

ESKİ GARAJ TİCARET VE KONUT 
MERKEZİMİZ HIZLA YÜKSELİYOR 

Seydişehir Belediyesi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek 
tarafından açılan kermesine pek çok 
akademisyen, dernek üyesi gönüllü ve 
üniversite öğrencileri katıldı. Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi bahçesinde 
açılan stantlar büyük ilgi gördü. Tür-
kiye Alzheimer Derneği Konya Şube-
si’nin de stant açtığı kermeste öğrenci-
ler ucuz fiyatla özledikler ev ürünlerini 
bol bol alma ve yeme fırsatını buldu. 

Büyük ilgi gören kermes, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ile Alzheimer 
Derneği’nin kaynaşmasının güzel bir 
örneği oldu.

Konya Necmettin 
Erbakan Üniversi-

tesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı 
tarafından Türkiye 
Alzheimer Derneği 

Konya Şubesi yara-
rına kermes düzenle-

di. Bu yıl ikincisinin 
düzenlendiği yiyecek 

kermesi geleneksel 
bir konum aldı. 
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KARATAY BELEDİYESİ EĞİTİME 3 
OKUL DAHA KAZANDIRILIYOR

Karatay Belediyesi 2004 yılından bu 
yana ilçeye kazandırdığı 23 okula 1 
anaokulu, 1 ilkokul ve 1 ortaokul daha 
kazandırıyor. Hamzaoğlu ve Doğuş 
Mahallelerinde yapımı süren anao-
kullarının da en kısa sürede tamamla-
nacağını dile getiren Başkan Hançerli, 
anaokullarının içerisinde 8’er derslik, 
çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak 
gibi alanlar yer alacağını söyledi.

KARATAY BELEDİYESİ İLÇEYE BİL-
SEM KAZANDIRIYOR

Hizmette sınır tanımadıklarını dile ge-
tiren Hançerli şunları söyledi:

‘’Sınavla tespit edilen özel yetenekli 
öğrencilerin örgün eğitim kurumla-
rındaki eğitimlerini aksatmayacak 
şekilde bireysel yeteneklerinin far-
kında olmalarını sağlamak ve sahip 
oldukları kapasitelerini geliştirerek 
üst düzeyde kullanmalarını sağlamak 
amacıyla yapılan BİLSEM inşaatı da 
devam ediyor. Ayrıca okullara 5 kapalı 
spor salonu ve 27 suni çim saha yap-
tık. 10 adet suni çim sahanın da yapım 
çalışmaları sürüyor.’’ 

Başkan Hançerli, Karatay Belediyesi 
olarak eğitime çok önem verdiklerini 
belirterek; geleceğimizi emanet ede-
ceğimiz gençler için eğitim yatırımla-
rının devam edeceğini dile getirdi.

Karatay Belediyesi

KARATAY BELEDİYESİ
EĞİTİM YATIRIMLARI İLE 
GELECEĞE IŞIK TUTUYOR 

Karatay Belediyesi 2004 
yılından bu yana ilçeye ka-
zandırdığı 26 okul 5 kapalı 

spor salonu, 27 suni çim 
saha ile Karatay’da eğiti-

me olan desteğini artarak 
devam ettiriyor. Karatay 

Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Türkiye’nin gele-
ceğinde gençlerin önemi-

ne vurgulayarak; “Gençleri-
miz istikbalin güvencesidir. 

Bu yüzden gençlerin fikir-
leri bizler için çok önemli. 

Geleceğin mutlu, kalkınmış 
ve huzurlu büyük Türkiye’si 

çocuklarımızın ve genç-
lerimizin çok iyi şekilde 

eğitilmesine bağlıdır. Sizler 
bizim yarınlarımızsınız. Bu 

nedenle gençlerimizin 
eğitim meselesine ve 

gelişmesine imkanlarımız 
ölçüsünde desteğimizi 

sürdürüyoruz. Geleceğimi-
zin teminatı gençlerimizi 
ne kadar iyi yetiştirebilir-

sek ülkemizin yarınları da 
o kadar aydınlık olacaktır. 

Gençlerimiz gelecekte bu 
ülkeyi ve bu şehri omuzla-

yacaklar.” dedi.
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Yerel (Belediye) Seçimler Kaç Yılda 
bir yapılır?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılır. En son 
yerel seçim 30 Mart 2014 tarihinde ya-
pılvdı. Bundan sonraki yerel seçimler ise 

31 Mart 2019 yılında yapılacak. Tabi bu 
süre istenirse gerekli yasal değişiklik ile 
erkene alınabilir.

Yerel Seçimlerde Oy Verme Hangi 
saatler arasında yapılır?

Oy verme saatleri, ülkemizin doğu ille-
rinde saat 07:00 ile 16:00 arasında, ül-
kemizin batı illerinde ise 08:00 ile 17:00 
saatleri arasındadır.

Ülkemizde Hangi Yıllarda Yerel Se-
çimler Yapılmıştır?

Türkiye’de yapılan yerel seçimleri sıra-
sıyla yıllarına göre şu şekildedir;

•         1989 Yerel Seçimi

•            1994 Yerel Seçimi

•             1999 Yerel Seçimi

•         2004 Yerel Seçimi

•             2009 Yerel Seçimi

•            2014 Yerel Seçimi

31 Mart 2019 tarihinde yaklaşık 45 mil-
yon seçmen olarak sandık başına gide-
ceğiz. Yaşadığımız yerleri yönetecek be-
lediye başkanları muhtarları, belediye 
meclis üyelerini seçeceğiz.

Belediyeler her ne kadar halkın gözün-
de yüksek bir makam olarak nitelendi-
rilmese de aslında şehrin gelişmesi ve 
geleceği hususunda düşünülenden çok 
daha fazla önem arz etmektedir. Birkaç 
kez dünyanın en fazla gelişmekte olan 
şehri seçilen Konya’mıza öyle bir beledi-
ye ve belediye başkanı seçmeliyiz ki bu 
durum tekrar nüksetmeli ve Konya’mız 
hak ettiği yerlerde en güzel şekilde 
temsil olunmalıdır.Fakat şimdiki durum 
bugüne kadar olandan farklı! Kaldırım-
lar, taşlar, parkeler, yollar ve asfaltların 
ötesinde farklı istekler ve ihtiyaçlar hasıl 
odu. Konya için de durum böyle. Çağ-
daş dünyanın gereği modern kentleşme 
bunların başında gelmektedir.

YEREL SEÇIMLER
 VE 2019

Yerel seçim-
lerin diğer bir 
adı da Mahalli 
İdareler Genel 

Seçimleridir. 
Yerel seçimler ile 

Türkiye’deki ye-
rel yönetimlerin 
kimlere emanet 

edileceğinin 
belirlendiği ve 
ülke genelinde 

belediye başkanı, 
mahalle-köy 

muhtarlıkları ve 
ihtiyar heyetler-
inin son olarak 

da belediye me-
clis üyelerinin 

belirlendiği 
seçimlerdir.

YAZAR 
ESRA ATASEVEN
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Belediye başkanı bir şehrin iflahına 
da iflasına da sebep olabilir. Bu yüz-
den belediye başkanının özellikleri 
neler olmalıdır ve belediye başka-
nından ne bekliyoruz gibi soruların 
cevabının önceden bilinmesi gerekir. 
Bugün ki yazımızda bu soruların ce-
vaplarını tartışacağız.

Seçildiği şehrin başkanı olarak o 
şehrin ve belediyesinin çıkarlarını 
daima ön planda tutan, teşkilat ve 
personelini yönlendiren, belediyenin 
idari ve mali yönetiminde stratejileri 
olan, bütçenin doğru kullanılmasını 
sağlayan, belediye meclisi tarafın-
dan alınan kararları layıkıyla yerine 
getiren, belediyenin tüm kurumlarını 
aksatmadan denetleyebilen, hizmet 
vermekte halkın ihtiyaç ve huzuruna 
yönelik çalışmalar yapabilen, sadece 
çevresel yatırım değil sosyo-kültürel, 
halkı bilinçlendirici ve halkı geliştirici 
yer ve yatırımlar yapan, belediyeci-
liği tam şeffaf bir hale getiren, her 
türlü harcama, ihale v.b. işlemi halka 
hesap verebilecek şekilde yapan ve 
şehri sadece alt-üst yapı hizmetleri 
yapmakla kandırmaya çalışmayan 
tüm değerlere sahip çıkarak kenti bir 
marka haline getiren bir başkan biz 
seçmenlerin beklentileridir. 

Biz seçmen olarak Konya adına ver-
diğimiz oylardan dolayı sorumluyuz 
ama siyasi partiler de bize göstere-
cekleri başkan adaylarıyla sorumlu-
luklarını ciddiye alıp almamak konu-
sunda bize hesap verecekler. Artık o 
başlarına odun diksek oy alırız dü-
şüncesi biz Konyalılar için geçerli de-
ğil. Siyasi partiler bize ekmeği vere-
cekler ki biz o ekmeğin içine peyniri 
koyalım. Artık biz Konya halkı ola-
rak ekmek almadan kimseye peynir 
bahşetmiyoruz. 

Seçilecek olan başkana da buradan 
seslenmek istiyorum.

Sayın başkanım siz bir siyasi parti-
nin başkanı değil tüm Konya ilinin 
başkanı olacaksınız. Lütfen halkınıza 
bunu aklınızdan çıkarmayarak hiz-
met verin. Tüm bu aktaracaklarımı-
zın ardından yapılacak olan bu yerel 
seçimlerin vatana millete ve devlete 
refah ve mutluluk getirmesini te-
menni ederim.

Gözlemleyebildiğim kadarıyla seçim 
konusunu kapadıktan sonra yeni gir-
miş olduğumuz 2019 yılından halkın 
beklentilerinden bahsettikten sonra 
kendi beklentilerimi siz değerli oku-

yucularımıza aktararak yazıma son 
vermek istiyorum.

2019 yılına girdiğimiz şu günlerde 
artık halkın siyasi ve sosyal olarak 
bir kavga dövüş değil daha seviye-
li daha düzenli ve daha intizamlı bir 
yaşantı beklediği aşikar hale gel-
miştir. Devletiyle milletiyle gereken 
tüm bedelleri ödeyen bu kavruk tenli 
Anadolu insanının yeni yıldan yeni 
seçimlerden ve yeni olan her şeyden 
en büyük beklentisi huzurdur.

Zorluklarla mücadelelerle ve birçok 
badireyle geçen 2018 yılından sonra 
yeni gelen yılın güzel hadiselere gebe 
olmasını sadece vatanımız ve ırkımız 
için değil tüm dünya ülkelerine ve 
ırklarına sağlık, mutluluk, huzur ve 
refah getirmesini artık mazlumun 
daha mazlum zenginin daha zengin 
olacağı değil mazlumla zenginin ku-
caklaşacağı bir dönemin kapısının 
aralanmasını en kalbi duygularımla 
niyaz ederim.

Derin sevgi ve saygılarımla…
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BU BÜYÜK BİR SORUMLULUK 

Makam ve mevkiden önce böylesi kut-
sal bir göreve talip olmanın ve sorumlu-
luktan kaçmamanın kendisi için önemli 
olduğuna dikkat çeken Kavuş, ‘’Sayın 
Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile bu 
şerefli göreve layık görülmenin onuru-
nu ve gururunu yaşıyorum. Rabbime 
sonsuz şükürler olsun, bizi hedeflediği-
miz yoldan alıkoymasın. Aday adaylığım 
sürecinde şahsına ilgi gösteren, inanan, 
yürüttüğüm çalışmalara katkıda bulunan 
ve yüreği benimle birlikte çarpan herke-
se içtenlikle teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

MERAM’A HİZMET ETMEK FIRSATI 
NASİP OLDU

Hiç vakit kaybetmeden halkın teveccü-
hüne mazhar olabilmek için var gücüyle 
çalışacağını belirten Kavuş, “Kamuoyu-
nun bildiği üzere, ilk olarak Selçuklu Bele-
diye Başkanlığı için adaylık müracaatında 
bulunmuş, niyetimizin hayır olduğunu 
belirterek akıbetimizin da hayır olması-
nı dilemiştik. Yine aday adaylığı sürecini 
yakından takip edenlerin çok iyi bildiği 
üzere, adayların farklı şehir ve bölgele-
re kaydırılması ihtimali her zaman vardı, 
masadaki seçeneklerden biriydi. 

Gelinen noktada Yüce Allah, doğup bü-
yüdüğümüz, sokaklarında koşturup ma-
halle mektebine gittiğimiz, baba ocağımı-
zın tüttüğü Meram’a hizmet etme adına 
önemli bir fırsatı bize nasip etti. Hemen 
şimdi, hiç vakit kaybetmeden halkımızın 
teveccühüne mazhar olabilmek için var 
gücümüz ile çalışmaya başlayacağız. 

Önce tek tek hemşerilerimizin kapılarını 
çalacak, ellerini sıkacağız. Sonra gönül-
lerine girmenin, gönüllerini kazanmanın 
mücadelesini vereceğiz. İnşallah teşkila-
tımızın ve partimizin hedefleri doğrultu-
sunda, hepimizin yüzünü ağartacak bir 
sandık sonucunu elde edecek ve mart 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Konya 
Meram Belediye Başkan Adayını Mustafa Kavuş olarak açıkladı. Adaylığı açıklandıktan sonra 
çalışmalarına hız veren Kavuş, 31 Mart 2019 akşamında kazananın mutlaka Meram olacağını 
söyledi.  Kavuş, “Liderimizin işaret buyurduğu gibi ilanihaye sürecek bir davanın, maratonun 

koşucuları olarak, inşallah o gün Meram için yeni bir Bismillah diyeceğiz” dedi. 

‘MERAM iÇiN YENi BiR 
BiSMiLLAH DiYECEĞiZ’
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ayının sonunda iki baharı birlikte yaşa-
yacağız” açıklaması yaptı.

“MERAM’IN İHYASI İÇİN MÜCADE-
LE EDECEĞİZ” 

Meram’ın ihyası için mücadele edeceğini 
de vurgulayan Meram Belediye Başkan 
Adayı Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Mucize laflar, boş hayaller yerine el 
ele vererek, herkesi kucaklayarak, hep 
birlikte Meram’ın ihyası, insanımızın 
kalkınması ve geleceğimiz için mücade-
le edeceğiz. Halkın iradesi mutlaka te-
celli edecek ve 31 Mart akşamı kazanan 
Meram olacak. Liderimizin yıllar önce-
sinden işaret buyurduğu gibi ilanihaye 
sürecek davanın, maratonun koşucuları 
olarak, inşallah o gün Meram için yeni 
bir Bismillah diyeceğiz. Yerel seçimler 
aynı zamanda yeni bir tarihi dönüm 
noktasıdır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın şahsında Türkiye’ye karşı yü-
rütülen saldırıların bir kez daha püs-
kürtülmesinde, 2023 ve 2071 hedefleri 
doğrultusunda yeni mevziler kazanıl-
masında da önümüzdeki yerel seçim-
lerin büyük önem taşıyor. Bu vesile ile 
her şeyden önce şahsıma tevdi edilen 
bu görev dolayısıyla Sayın Cumhur-
başkanımıza ve Genel Merkez yöneti-
cilerimize şükranlarımı arz ediyorum. 
Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, parti teşkilatlarımıza des-
tekleri için teşekkür ediyorum. Meram’ı 
bugünlere getiren tüm başkanlarımıza, 
her bir belediye çalışanımıza minnet 
duygularımı ifade ediyorum. Bugün-
den itibaren sahada omuz omuza mü-
cadele edeceğimiz ak kadınlarımıza, ak 
geçlerimize ve mahalle temsilcilerimize 
şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. 
Cumhur İttifakı kapsamında, ülkemize 
tuzak kuranları milli mücadele ruhuyla 
yok etmek üzere kader birliği ettiğimiz 
MHP Teşkilatlarına de ayrıca teşekkür 
ediyorum.’’ 

MUSTAFA KAVUŞ KİMDİR?

Mustafa Kavuş, 4 Temmuz 1974’te Kon-
ya’da dünyaya geldi. Öğrencilik haya-
tına Ali İhsan Dayıoğlugil İlköğretim 
Okulu’nda başladı. Liseyi Konya İmam 

Hatip Lisesi’nde bitiren Kavuş, 1995 yı-
lında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazandı. 
Lisans eğitiminin ardından Selçuk Üni-
versitesi Yönetim Organizasyon Ana 
Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı.

TEKSTİL VE GIDA SEKTÖRÜNDE İŞ-
LETMECİLİK YAPTI

Mustafa Kavuş, eğitim hayatının yanı 
sıra küçük yaştan itibaren iş hayatı tec-
rübesi kazanmaya çalıştı. Tekstil, yayı-
nevi ve gıda sektörlerinde işletmecilik 
ve yöneticilik yaptı.

SİYASETE AK PARTİ İLE BAŞLADI

Mustafa Kavuş ‘un siyasetle tanışma-
sı AK Parti ile başladı. 2001-2003 yıl-
ları arasında AK Parti İl Gençlik Kolları 
Kurucu Teşkilatlanma Başkanı olarak 
görev yapan Kavuş, siyasi tecrübesini 
2003-2005 yıllarında İl Teşkilatı Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak sürdürdü. 
2011 Genel Seçimlerde Milletvekili Aday 
Adayı oldu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’N-
DA BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ YAPTI

2004 yılında Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanlık Danışmanlığı’na getirilen 
Kavuş, 2006’da Teftiş Kurulu Müfettiş-
liği ‘ne atandı. 2009 ile 2018 yılları arası 
Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Müşaviri 
olarak görev yapmakta iken aday aday-
lığı başvurusu için istifa etti.
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16 Nisan referandumu öncesinde na-
sıl bir sistem olacağını, sistem içinde 
Başkanın niteliklerini ve yetkilerini 
çokça tartışmıştık. Fakat 31 Mart’a 
giden yolda belediye başkanlarının 
nitelik ve yetkilerini tartışmamız ge-
rektiği halde tartışmıyoruz. Zira de-
ğişikliği belediyelerde açık bir biçimde 
göreceğiz. Merkezi hükümetin burala-
ra yansımaları olacak.

Nasıl bir belediye başkanı isteriz, soru-
sundan önce aslında nasıl bir toplum 
yapısına sahibiz sorusunu cevapla-
mamız gerekiyor. Başkan bu topluma 
hizmet edecek. Türkiye sosyo-ekono-
mik kalkınmışlık seviyesi bakımından 
belediye başkanının doğrudan halk 
tarafından seçilmeye başlandığı elli 
küsur yıl öncesine göre karşılaştırma 

kabul etmeyecek kadar ileri noktalara 
ulaştı. Türk toplumu daha fazla talep 
eder, daha fazla itiraz eder, daha faz-
la yönetime katılır hale geldi. Aktif ve 
dinamik bir toplum yapımız var yani.
Partiler adaylarını bu formata uygun 
seçmek zorundalar.

Belediye başkanının olmazsa olmaz 
özelliğinin, içinde yaşadığımız dünya-
ya, ülkeye, bölgeye ve şehre uygun bir 
medeniyet tasavvuruna sahip olması 
olduğunu düşünüyorum. Bu sayede 
kendisini ve toplumu kuşatan madde 
ve mana dünyasını anlayıp, yorumla-
yabilir. Herkese ve şeye hak ettiği de-
ğeri hak ettiği ölçüde verebilir.

İkincisi, başarılı insan seçilmelidir. 
Hayatta hiçbir müşahhas başarısı ol-

mayan insanın topluma katacağı ne 
olabilir? Siyaset bir meslek değildir; 
görevdir. Kişi eğer siyaset dışında bir 
başarı ortaya koyamamışsa siyasette 
ancak tüketen bir asalak olabilir.

Aday olan bir şahısla yapılan bir rö-
portajda soruluyor: ‘En büyük proje-
niz nedir?’. Cevap veriyor: ‘Belediye 
başkanı olmak.’

Küreselleşmiş dünyada aday olduğu 
şehrin dışına (eğitim, iş türünden uğ-
raşlar için bile olsa) makul bir nedenle 
hiç çıkmamış, uzun yıllar önce aldığı 
en son formal (lise, üniversite neyse) 
eğitiminden sonra başka bir eğitim 
kurumuna yolu düşmemiş, bu eğitim 
döneminde en son okuduğu ders ki-
tabı dışında bir kitap okumamış, farklı 

31 Mart seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde yapılacak ilk yerel yö-
netim seçimi olması nedeniyle kamuoyunun ilgisini çekiyor. Yeni hükümet sistemi tesis 
edileli bir yıl bile olmadı. Bu nedenle tam anlamıyla işler olduğunu söylemek için henüz 
erken; yapılanma süreci devam ediyor. Şimdiye kadar yapılan düzenlemelerin tamamı-
nın merkezi hükümetle alakalı olması mahalli idarelerin gündeme gelmeyeceği anlamına 
gelmiyor. Nisan ayından itibaren hükümet sisteminin yansımalarını bu birimlerde de gö-
receğiz.

NASIL 
BİR BAŞKAN?

PROF. ÖNDER  KUTLU
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din, kültür, ideoloji ve geçmişten kişilerle hiç muhatap ol-
mamış, sosyal bir organizasyonda sorumluluk üstlenme-
miş kişi şehre liderlik edemez.

Üçüncüsü, başkan gelişmeye açık olmalıdır. Kimse mükem-
mel değildir. İnsan öğrenebilir. Öğrenme süreci özellikle 
başkanlık makamını işgal edenlerde ne kadar kısa olursa, 
o kadar iyidir. Kamu kaynağı kullanan, kamu adına karar 
veren ve bu nedenle de toplumun önüne düşmeye namzet 
insanların açık fikirli ve zihinli olmalarında yarar vardır.

Dördüncüsü, başkan ‘takım lideri’ olmaya aday olduğu için 
ekip çalışmasına yatkın olmayanların yeni dönemde yeri 
olmamalıdır. Her geçen gün artan yetki ve sorumlulukları 
yerel yönetimleri Türkiye’nin asli yönetim birimleri haline 
getiriyor. Kültürden altyapıya, çevreden ekonomik ve sos-
yal kalkınmaya, bilişim alanından doğrudan halkla ilişkiler 
faaliyetlerine kadar geniş bir skalada görev yürüten beledi-
yelerde başkanların tüm hizmet alanlarında yetkin olmaları 
mümkün değil. Belediye başkanının en önemli özelliği ‘her 
şey hakkında bir şeyler bilen biri olmaktır, bir şey hakkında 
her şey değil’. Bu da ancak dinlemeyi bilen, analiz yetene-
ği yüksek, takım teşkil ederek, harekete geçirebilen, sorun 
çözebilen, ikna kabiliyeti bulunan, yani yönetme kapasitesi 
yüksek bir insan olmakla giderilebilecek bir eksikliktir.

Ayrıca, son yıllarda insani hasletlere, yani öze dönüş göze 
çarpıyor. İnsanımız muhatap alınmak istiyor. Maddi ve fi-
ziksel anlamda hizmet sunmanın yeterli olmadığı anlaşıldı 
bugün. Yönetim bilimleri disiplininin kadim bir sorusu olan 
‘iş odaklı’, ‘insan odaklı’ veya ‘ilişki odaklı’ yönetici model-
lerinden hangisinin seçileceği sorusuna kuşkusuz herkes 
‘ilişki odaklı’ diyebiliyor. 

Bu eğilimin önümüzdeki dönemde önemini yitireceğini dü-
şünüyorum. İlişkilerde aslolan samimiyettir. Yoksa sosyal 
medyadan insanlara selam çakmakla, herkese gülücükler 
dağıtmakla ve her mesaja mesajla cevap vermekle iyi bir 
başkan olunmaz. Bu boyutu abartmamak gerektiği kanaa-
tindeyim. Zira insanlar özel alanları konusunda da çok du-
yarlı bugün. Başkanın, kendi özeline girmesi bir süre kabul 
edilebilir ama orta ve uzun vadede insanlar sıkılacak, özel-
leri konusunda daha duyarlı olacaklardır. Her gün mesaj-
lar yağdıran, sürekli insanların elini sıkan, her konuda söz 
söyleyen birinin yüzü kısa sürede eskir ve insanlar itibar 
etmez hale gelir.

Yukarıda sıralanan özellikleri toparlamak gerekirse; insanı-
mız, iyi yöneticilik özelliklerine sahip, ufku açık, değişime 
ayak uydurabilen, samimi, topluma liderlik edebilen, eği-
timli ve ülke-dünya tecrübesine sahip başarılı insanları be-
lediye başkanı olarak görmek istemektedir.

İşin doğrusunu söylemek gerekirse, belediye başkanının 
hangi nitelikleri haiz olduğu sorusunu fazla abartmamak 
da gerekir. Sonuçta belediye başkanı toplumun bir özeti, 
bileşkesidir. Toplum (siyaset, ekonomi, aile, sosyal gruplar, 
bürokrasi, eğitim vs.) dürüstse, iyiyse, başarılıysa, sosyalse, 
yetenekliyse, kapasiteliyse belediye başkanı da öyle ola-
caktır. Tersi durumda da tersi olacaktır. Bu nedenle, top-
lumların beraberce yükselebilmesi için tüm bileşenlerine 
sorumluluk düştüğünü hiçbir zaman unutmamak gerekir.
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AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, Ankara’da 
bir dizi programa katıldı. AK Parti Kon-
ya Milletvekili Halil Etyemez’in eşliğin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Top-
lantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı dinleyen Ereğli İlçe Teşkilatı, 
toplantının ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la görüştü. AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcıları ve Konya Milletvekilleri 
ile toplantıda bir araya gelen teşkilat 
mensupları, Milletvekili Etyemez ile bir-
likte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’u da ziyaret etti.

Ankara’da Ereğli  rüzgarı esti. AK Parti 
Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, Belediye 
Başkan Adayı Adem Erdal, ilçe ana kade-
me, kadın kolları ve gençlik kolları Anka-
ra’da bir dizi programa katıldı. Belediye 
Başkanı Özgüven ve Belediye Başkan 
Adayı Erdal programlarda bir arada ola-
rak birlik beraberlik mesajı verdi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
EREĞLİ’YE SELAM

İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, Belediye 
Başkanı Özgüven, Belediye Başkan Ada-
yı Erdal ve teşkilat mensupları, AK Parti 

Konya Milletvekili Halil Etyemez’in eşli-
ğinde ilk olarak AK Parti Grup Toplantısı-
na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı dinleyen teşkilat mensupları 
sık sık ‘Ereğli burada, Reisinin yanında’ 
sloganları atarak grup toplantısına renk 
kattı. 

Grup toplantısının ardından Milletvekili 
Etyemez, İlçe Başkanı Dursun, Beledi-
ye Başkanı Özgüven, Belediye Başkan 
Adayı Erdal ve teşkilat mensupları, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Ereğli’den gelen misafirlerle birlik-
te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Ereğli’ye ayrı bir önem verdiğini 
kaydeden Erdoğan, tüm Ereğlili vatan-
daşlara selam söyledi. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI VE MİL-
LETVEKİLLERİYLE TOPLANTI

Cumhurbaşkanıyla yapılan görüşme-
den sonra 15 Temmuz hain darbe ve iş-
gal girişiminde terör örgütü FETÖ’nün 
TBMM’de bombaladığı yerleri gezen AK 
Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, Milletvekili Et-
yemez ile birlikte Genel Kurul çalışmaları-
nı izledi. Teşkilat mensupları, daha sonra 
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan 

Kandemir ve Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ta-
hir Akyürek, Orhan Erdem, Ziya Altun-
yaldız, Gülay Samancı ve Halil Etyemez 
ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının 
gündemi 31 Mart seçimleri oldu. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yar-
dımcısı Erkan Kandemir, Konya’nın Tür-
kiye’nin özeti olduğunu belirterek 31 
Mart seçimlerinde de AK Parti’nin Kon-
ya’da rekor kıracağına inandığını söyledi. 
Ereğli’ye ayrı bir önem verdiklerini vur-
gulayan Erkan Kandemir, AK Parti’nin 
seçimleri kazanmasıyla yatırımların süre-
ceğinin, Ereğli’nin ve Konya’nın hizmette 
şaha kalkacağının altını çizdi. 

AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı AK Parti Grup Toplantısına katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Bakan Kurum’la  görüştü

ANKARA’DA EREĞLİ 
RÜZGÂRI
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Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta ise her zaman önce millet, önce 
memleket dediklerini ifade ederek teva-
zu, samimiyet ve gayretle çalışacakları-
nı kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya’ya ve ilçelerine ayrı bir önem 
verdiğini aktaran Leyla Şahin Usta, 
Cumhurbaşkanının güvenini boşa çı-
kartmayacaklarını söyledi. Usta, en kısa 
sürede tüm milletvekilleri olarak Ereğ-
li’ye giderek seçim çalışmalarına destek 
vereceklerini açıkladı. 

Konya Milletvekilleri de toplantıda birer 
konuşma yaptı.

BAKAN KURUM’DAN DESTEK

Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti İlçe 
Başkanı Dursun, Belediye Başkanı Öz-
güven, Belediye Başkan Adayı Erdal ve 
İlçe Teşkilatı, TBMM’deki temasların ar-
dından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ile görüştü. 

Ereğli’nin ihtiyaçlarını dinleyerek not 
alan Bakan Murat Kurum, Ereğli’nin 
her zaman yanında olduğunu, vatan-
daşların refah seviyesini arttıracak tüm 
projeleri destekleyeceklerini açıkladı. 
Bakan Kurum, “Önümüzdeki günlerde 
inşallah Ereğli’de olacağım. Yatırımları 
ve Ereğli’mize yapmayı planladığımız 
yeni projeleri yerinde inceleyeceğiz. Bir 
ve beraber olarak Ereğli’mizi daha iyi 
noktalara taşıyacağız. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın.” dedi.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÜNİVER-
SİTELERİNDENİZ

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen 
bu organizasyonda Avrupa’da yaşa-
yan vatandaşlarımızla birlikte olmak-
tan büyük mutluluk duyduğunu ifa-
de eden Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Üniversite-
miz bünyesinde 8 üniversitenin ku-
rulmasına öncülük etmiş bir üniver-
site konumundadır.  Buna rağmen 77 
bin öğrencimizle Türkiye’nin en bü-
yük üniversitelerinden biri olarak ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. Selçuk 
Üniversitesi olarak verimli ve üretken 
yapımızla ülkemize ve insanımıza 
faydalı olmaya çalışıyoruz. Elbette bu 
organizasyonun gerçekleşmesinde 
Sürekli Eğitim Merkezimizin büyük 
katkısı var onlara huzurlarınızda te-
şekkür etmek istiyorum. Medya Aka-
demisi başlığı altında eğitmenlerimiz 
bilimsel anlamda ortaya koydukları 
deneyimlerini sizlerle paylaşmış ve bu 
noktada katılımcıların sürekli maruz 
kalınan medya mesajlarına karşı daha 
seçici, eleştirel ve sağlıklı bir bakış 
açısı geliştirmelerine katkı sunmuş-
lardır.” dedi. 

7’DEN 70’E EĞİTİM

Törende konuşan Selçuk Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Prof. 
Dr. Birol Gülnar, merkez ve yürütülen 
eğitim ve faaliyetler hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Gülnar, 
“Merkez olarak insanların iş hayatla-
rında yeni tecrübe ve beceriler kazan-
maları için gerek sosyal gerek teknik 
gerekse iletişim alanında 7’den 70’e 
pek çok eğitim organize ediyoruz.’’ 
diye konuştu. 

SUNUM YAPTILAR

Etkinlikte Selçuk Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Şahin, ‘İnsanoğ-
lunun Bilgi Kaynakları ve Geçmişten 
Geleceğe Üniversiteler’ konulu Sü-
rekli Eğitim Merkezi Müdür Yardım-
cısı Doç. Dr. Mete Kazaz ise,  Medya 
Akademisi programının sertifi-
ka töreni ve son ders programı 
kapsamında 21.yüzyılda 
medyanın dönüşümü ve 
algıların yönlendirilme-
si konusunda katılımcıları 
bilgilendirici sunum yap-
tı.  Ardından 160 saatlik 
‘Uzaktan Eğitim Medya 
Akademisi’ eğitimlerini ba-
şarıyla tamamlayan 54 kur-
siyere sertifikaları protokol 
üyeleri tarafından verildi. 

Almanya’nın Köln şehrinde gerçek-
leştiren törene Selçuk Üniversitesi 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Av-
rupa İslami Toplum Milli Görüş Teş-
kilatı- İlim Derneği Genel Başkanı 
Kemal Ergun, Sürekli Eğitim Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Birol Gülnar, Müdür 
Yardımcıları Doç. Dr. Mete Kazaz, Dr. 
Öğretim Üyesi Murat Aytaş ile serti-
fika almaya hak kazanan Avrupa’da 
yaşayan Türk vatandaşlar katıldı. 

Selçuk Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Merkezi 

ve Avrupa İslami Top-

lum Milli Görüş- İlim 

Derneği (IGMG) işbirliğiyle 

Avrupa’da yaşayan Türklere 

yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Uzaktan 

Eğitim Medya Akademisi’ programı ser-

tifika töreni gerçekleşti. 

SELÇUKSEM’DEN 
ALMANYA 

ÇIKARTMASI
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“Türkiye için düşünmeye davet ediyo-
ruz”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. 
Dr. Fahrettin Altun, “2019’da Ülkem İçin 
Bir Fikrim Var projesi, milletimizin aklı-
na, duygusuna, vicdanına, samimiyeti-
ne, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine 
yapacağı katkıya olan inancımız sonucu 
ortaya çıktı.” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya 
kaldığı her sınamada, koşulsuz en bü-
yük desteği veren milleti, şimdi ülke 
için düşünmeye davet ettiklerini be-
lirten Altun, “Çünkü biliyoruz ki aile ve 
arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise 
ve üniversite kantinlerinde konuşulan, 
çocukların temiz ve berrak zihinlerinden 
geçen çok güzel fikirler var. Ben, 2019’u 
82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası 
yaptığı ve fikirlerini devletimizin birim-
leri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl 
olarak hayal ediyorum.” diye konuştu. 
Altun, bu amaçla ülkenin her köşesin-
den doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi 
için yenilenen web siteleri “iletisim.gov.
tr” üzerinden oluşturdukları “2019’da 
Ülkem İçin Bir Fikrim Var” platformunu 
28 Ocak’ta faaliyete geçirdiklerinin bil-
gisini verdi.

“Her yaştan fikir geliyor”

Bir hafta gibi kısa bir sürede çevre, sağ-
lık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, 
enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alan-
larda fikirlerin geldiğini görmenin ken-
dilerini çok mutlu ettiğini belirten Altun, 
şunları kaydetti: 

“Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fi-
kirlerden birkaç örnek vermek istiyo-
rum. Yaya geçidi kullanım kültürünün 
oluşmasına yönelik yaya geçitlerine 

mavi trafik lambası konulması, ülkemiz 
için bir devlet arması tasarlanması, has-
ta ve sağlık personelinde olumsuz algı 
oluşturduğu için hastane yerine şifa-
hane isminin kullanılması, hem trafiğin 
akışını bozmayacak hem de çöp kon-
teynırlarından yayılacak kimyasal koku-
ları engelleyecek akıllı çöp kamyonları 
tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları 
için hazine arazilerinde yaşam alanları 
oluşturması ve şehir merkezlerine yap-
rak dökmeyen ağaçları dikilerek yap-
rakların rögar kapaklarını tıkamasının 
engellenmesi gibi yüzlerce fikirden bah-
sediyoruz. Sevindirici olansa her yaştan 
önerilerin geliyor olması. Örneğin devlet 
arması önerisi 16 yaşında bir gencimize 
ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığı-
mızda yaş aralığının 16-69 şeklinde ger-
çekleştiğini ve Türkiye’nin her bölgesin-
den geldiğini görüyoruz.”

“Talep, şikayet ve destek uygulamala-
rından farklı”

Prof. Dr. Fahrettin Altun, sürecin nasıl 
işleyeceğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Başkanlığımıza ulaşan fikirler bir ön 
değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardın-
dan konu ve uygulama alanına göre 
devletimizin ilgili birimleri ile paylaşı-
lıyor. Bakanlıklarımız ve başkanlıkları-
mızda bu projenin temsilcileri bulunuyor 
ve orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. 
Sonrasında ise uygulama kararı alınan 
fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak 
derinlemesine görüşmeler yapılması ve 
fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor.” 

“Ülkem için Bir Fikrim Var” platformu-
nun istek, talep ve şikayet uygulamaları 
ya da proje destek süreçlerinden ayrıldı-
ğını vurgulayan Altun, “Buradaki amaç, 
‘ülkem için çok güzel bir fikrim var ama 

kimseye iletemiyorum’ diyen, ülkesi için 
derdi olan insanların yönetim süreçleri-
ne doğrudan dahil olmasını sağlamak ve 
ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri-
ne doğru yürüyüşünü hızlandırmak.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Altun, “Küresel mücadelenin, her alan-
da ilerlemeyi zorunlu kıldığı bu zorlu 
dönemde bize milletçe daha çok dü-
şünmek, fikir üretmek ve işimizi en iyi 
yapmak görevleri düşüyor. Bu düşün-
celerle, 2019 yılı boyunca sürecek olacak 
projemize, yenilikçi bakış açıları, hayat 
tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile katkı 
sağlayacak herkese şimdiden teşekkür 
ediyorum.” dedi.

2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi 
Başvuru Linki:

https://www.iletisim.gov.tr/turkce/ulkem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğ-

rudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” proje-

sini başlattı.Uygulama, politika ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı 

platformun, ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olması amaçlanıyor.

Haber
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BAYRAĞI EN ÜST SEVİYEYE 
TAŞIMA İÇİN GAYRET EDECEĞİZ

BAYRAĞI EN ÜST SEVİYEYE

Adalet ve Kalkınma Partisi Karatay 
İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen AK 
Parti Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Karatay’daki birliktelik ve 
dava bilincinin tüm Türkiye’ye örnek 
olduğuna vurgu yaptı. Kılca, “AK Parti 
belediyeciliğinin farkı işte burada. Bu 
güzel görüntü ve ortam bizlere her 
şeyi anlatıyor. Tüm aile bir arada. Za-
ten bu bir hizmet, bir bayrak yarışıdır. 
Bizler Karatay’ı tanıyoruz ve Hz. Pir’in 
diyarında daha önceki belediyecilik 
tecrübelerimizi Karatayımıza yansıta-
rak inşallah bu bayrağı en üste zirveye 
taşımak için gayret göstereceğiz. Yeni 
Büyükşehir Yasası’nın Konya’daki ör-
nek uygulamasında aktif görevler al-
dık. Yani şehrimizin 31 ilçesine ve tüm 
mahallelerine gittik. Bu tecrübeleri-
mizle inşallah bu bayrağı en üste taşı-
maya söz veriyorum ve sizlerin destek 
ile dualarınızı bekliyorum.” dedi. 

YİNE AYNI AŞK VE COŞKU İLE ÇALI-
ŞACAĞIZ 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta 
ise seçim çalışmaları ile teşkilatın bu 
konudaki hazırlıklarının ele alındığı 
toplantıda yeni sürecin hayırlar getir-
mesini dileyerek Karatay’daki birlik ve 
beraberliğin önemine değindi. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de 
her seçimin birbirinden önemli oldu-
ğunu ancak bu seçim hepsinden daha 
önemli olduğunun altını çizdi. AK Par-
ti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
ise ülke olarak yeni bir sürece girdik-
lerini belirterek “Her seçimde Karatay 
zirvede oldu. İnşallah Genel Başkan 
Yardımcımızla, milletvekillerimizle, be-
lediye başkanımızla, adayımızla, il ve 
ilçe teşkilatımızla, kadın ile gençlik kol-

larımızla her zaman olduğu gibi yine 
gece gündüz koşturarak Karatay’ı hep 
birlikte zirveye taşıyacağız.” dedi. 

HASAN KILCA KİMDİR?

Hasan Kılca, 1970 yılında Konya’da 
doğdu. Harmancık İlkokulu’ndan me-
zun olduktan sonra, 1991 yılında Kon-
ya İmam Hatip Lisesini bitirdi ve 1995 
yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu.

MESLEK HAYATINA AVUKAT OLA-
RAK BAŞLADI

Bir süre serbest avukat olarak çalışan 
Kılca, 1997 yılında Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nde avukat olarak göreve 
başladı. 2002 yılında 1. Hukuk Müşavi-
ri, 2016 yılında ise Genel Sekreter ola-
rak belediyede hizmet verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BİR-
ÇOK GÖREVDE BULUNDU

Büyükşehir Belediyesi Çalışma Yö-
netmeliklerinin hazırlanması, Stratejik 
Plan hazırlanması ve belediyede çeşitli 
komisyon başkanlıkları görevlerinde 
bulunan Kılca, 16 yıldan bu yana ke-
sintisiz görev yaptığı Büyükşehir Be-
lediye Encümenliği’nin de başkanlığını 
yürüttü.

AK Parti’nin Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı. Hasan Kılca, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ile 
birlikte AK Parti Karatay İlçe Teşkilat mensuplarıyla buluştu, seçim çalışmalarını ele aldı. Kılca, belediyecilik tecrübesiyle 
Karatay’da çıtayı en yüksek seviyeye çıkarmak için gayret göstereceklerini söyledi.
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MAHKEMEYİ KAZANDI AMA 
SGK’YA KABUL ETTİREMEDİ

HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA 

Guesto Mağazalarının Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Bozdan, 1996 
yılında Konya’da konfeksiyon imala-
tına başladı. 2003 yılında profesyo-
nel bir şekilde hedefleri ve hayalleri 
doğrultusunda takım elbise üretimi-
ne geçti. 2009 yılının sonlarında ise 
100’e yakın kişiye istihdam sağladı. 
Hedefi 700-1000 kişiyi istihdam et-
mekti. Hedefleri doğrultusunda iler-
lerken 2014 yılının Nisan ayında tüm 
işler değişti. 

BAHÇELİ İLE MUHALEFET YAPI-
YORDU 

Aynı zamanda MHP’de siyasi bir 
kimliğe sahip olan Mustafa Bozdan 
aynı yıl Milliyetçi Hareket Partisi’n-
de Genel Başkan Devlet Bahçeli ile 
birlikte siyaset yaparken hükümete 
muhalefet yapıyordu. Türkiye’nin 
gerçeklerini anlatıyordu. Ama kabul 
görmedi ve bunun üzerine de Kon-
ya’da çok büyük bir baskı altına gir-
di. 

CEZA KESİLDİ, MAHKEMELERİ 
KAZANDI

Aynı zamanlarda STK aktif rol alan 
ve Konya Ticaret Odası’nın da meclis 
üyeliğini yapan Bozdan iddiaya göre 
MHP çatısı altında hükümete muha-
lefet yaptığı için dışlandı ve iş yerine 
SGK müfettişleri gönderildi. Cezalar 
kesildi. 2014 yılının Nisan ayında ke-
silen cezanın yanlı olduğunu düşü-
nen Bozdan, mahkemeye verdi ve 
mahkemeyi de kazandı. Ama kazan-
dığı bu mahkemeleri Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına kabul ettiremedi.

Guesto Mağazaları 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Musta-
fa Bozdan, 2014 

yılında MHP Genel 
Başkanı Devlet 

Bahçeli’nin söy-
lemleri doğrultu-
sunda bir ülkücü 
ve MHP’li olarak 
hükümete karşı 

muhalefet yaptığı 
için haksız vergi 

cezalarına çarptırıl-
dığını ileri sürerek, 

bu cezalarla ilgili 
mahkemeleri ka-

zanmasına rağmen 
Sosyal Güvenlik 

Kurumları’nın 
mahkeme kararla-
rını hiçe saydığını 
söyledi. Cumhur-

başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
MHP Lideri Devlet 

Bahçeli’ye sesle-
nen Bozdan, ‘’Ben 

bugün bu sıkıntıları 
çekiyorsam, bana 

bu cezalar kesilmiş-
se ben Milliyetçi 

Hareket Partili ve 
ülkücü olduğum 
için kesildi. Ben 

bunları hak etme-
dim 2014 yılına 

kadar devletime bir 
kuruş bile borcum 

yoktu. Namuslu bir 
sanayiciyim ama 

geldiğim noktada 
bana bunu reva 
gördüler.’’ dedi. 

Bozdan bu haksız-
lığın giderilmesini 

istedi. 
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CUMHURBAŞKANI VE DAVUTOĞ-
LU’NA MEKTUP

Yaşadığı olayı o dönemin Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu’na ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a mek-
tupla bildirdi. Ama bir türlü çözüm 
bulamadı. En sonunda kendisi saraya 
kadar giden Bozdan, Konya eski mil-
letvekili başdanışman Ayşe Türkme-
noğlu’na eliyle dilekçe verdi fakat yine 
bir sonuç alamadı. 

İŞYERİM DE 230 KİŞİNİN EKMEĞİY-
LE OYNANIYOR

Kesilen cezalardan dolayı büyük sıkın-
tılar yaşadığını ve şuanda iş yerinde 
230 kişinin çalıştığını anlatan Bozdan, 
‘’Devlet, şehir, ülke kaybediyor. Bu 
şirketler kolaylıkla kurulmuyor. Hayal-
lerimiz ve hedeflerimiz var. Geldiğimiz 
noktada Türkiye’nin erkek takım elbi-
se sektörünün ilk 5 firmasından üçü-
ne (Vakko- Kiğılı-Damat) ben burada 
fason üretim yapıyorum. Avrupa’nın 
önemli markalarına fason üretim ya-
pıyorum. Günlük 500 adet elbise ya-
pıyorum. Bunlar bugün tek seferde 
olacak şeyler değil. Bunların hepsinde 
bir emek ve alın teri var.’’ dedi. 

BEN BUNLARI HAK ETMEDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye 
seslenen Bozdan, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

‘’Ben bugün bu sıkıntıları çekiyorsam 
bana bu cezalar kesilmişse ben Milli-
yetçi Hareket Partili ve ülkücü oldu-
ğum için bu cezalar kesildi. Ben bun-
ları hak etmedim. 2014 yılına kadar 
devletime bir kuruş bile borcum yok-
tu. Namuslu bir sanayiciyim ama gel-
diğim noktada bana bunu reva gördü-
ler. Konya’da en fazla kadın istihdam 
edilen ilk beş firmadan biri olduğum 
için bana ödül takdim ettiler. Bana bu 
ödül verilince sonrasında da SGK’dan 
bana haciz gönderilince duygularıma 
hâkim olamadım. Bu konuya lütfen 
çare bulunsun. Böyle devam ederse 
230 tane insan ekmeğinden olacak. İş 
adamının rengi, görüşü olmaz.’’  

TEŞVİKLERİMİZ İADE EDİLSİN

Üreten her insana saygı duyulmasını 
isteyen Bozdan, ‘’Bu konulara dikkat 
çekmek istiyor ve yardım bekliyoruz. 
Ya değilse yok olup gidiyoruz. Biz 
teşviklerle yaşayan bir firmayız. Biz 
normalde 50 bin lira prim ödüyorduk. 
Teşviklerimiz iptal olunca bu miktar 

100 bin lira oldu. Ödeyemez hale gel-
dik. Bizim teşviklerimizin iade olması 
lazım. Mahkeme kararlarını yok say-
masınlar. Bizde aşkla heyecanla istih-
dam ettiğimiz kişi sayısı 230 oldu.  He-
defim 5 senede bu rakamı 500 kişiye 
çıkartmak.’’ dedi. 



 48     l  

CUMHUR İTTİFAKI, EREĞLİ’DE 

SEÇİM ÇALIŞMALARINA START VERDİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla Ankara’da yapılan 
AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı 
ve açıklanan seçim manifestosunun 
ardından Ereğli’de Cumhur İttifakı da 
düzenlenen programla seçim startını 
verdi. Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den 
Belediye Başkan Adayı olan Adem Er-
dal’ın dünyaya geldiği Ereğli Yeniköy 
Mahallesi’nde düzenlenen programda 
yüksek coşku hakim oldu. AK Parti 
Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, 
MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 
yönetim kurulu üyeleri, partililer ve 
çok sayıda vatandaşın katıldığı prog-
ramda ‘Gönüllerin Başkanı Adem Er-
dal’ sloganları atıldı. 

TECRÜBEMLE HEMŞEHRİLERİMİN 
EMRİNDEYİM 

Programda konuşan Belediye Baş-
kan Adayı Adem Erdal, yoğun ilgiden 
dolayı herkese teşekkür ederek söz-
lerine başladı. Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü mezunu olduğunu 
hatırlatan Adem Erdal, 8 yıl İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre 
Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü’nde 
görev yaptığını ifade etti. 14 yıldır 
da Ereğli Belediyesi’nde Ereğli’ye ve 
hemşerilerine hizmet verdiğini kay-
deden Belediye Başkanı Adayı Erdal, 
“Bizim derdimiz ötekileştirmek, ay-
rıştırmak değil. Birleştirmek, bütün-
leştirmektir. Gönüllere girmektir. Bu 
bilinçle hareket edeceğiz. Çalmadık 
kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. 
Gecemizi gündüzümüze katarak 
Ereğli’miz ve hemşerilerimiz için ça-
lışacağız. Mezunu olduğum üniver-
sitenin eğitimi, yıllarca şehir plancısı 
ve belediyede edindiğim tecrübe ile 
Ereğli’mizi her alanda zirveye taşıya-
cağız. Bir ve beraber olarak Ereğli’mizi 
marka şehir haline getireceğiz.” dedi. 

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ 

Gerçekleştirilemeyecek, ütopik vaat-
lerle vatandaşları kandırmayacakları-
na dikkat çeken Erdal, Ereğlili olduğu 
ve uzun yıllar Ereğli’de görev yaptığı 
için tüm mahalleleri cadde cadde, 
sokak sokak çok iyi bildiğinin altını 
çizdi. Memleket işinin gönül işi oldu-
ğuna vurgu yapan Erdal, “Ereğli benin 
yuvam, hemşerilerimiz benim ailem. 
Benim hiçbir zaman makam derdim 
olmadı, olamaz. Amacımız gönüllere 
girmek, gönülleri kazanmaktır. İna-
nıyorum ki, Cumhur İttifakı ilçemizde 
ve Konya’mızda seçimi açık ara ka-
zanacak. Biz de hiçbir acemilik çek-
meden, 1 Nisan’dan itibaren Bismillah 
diyerek kolları sıvayacağız. Şimdiye 
kadar sosyal ve hizmet belediyecili-
ğinin gereğini yaptık. Şimdi tevazu, 
samimiyet ve gayretle çalışacak, gö-
nül belediyeciliğini hayata geçirece-
ğiz. Şimdiye kadar vatandaşlarımıza 
verdiğimiz hizmetin daha da üzerine 
koyacağız. Halkımızla birlikte yöne-
teceğimiz Ereğli’mizi kentsel dönüşü-
müyle, yollarıyla, parklarıyla, alt yapı-
sıyla, kültürel değerleriyle, sanayisiyle 
kısacası her alanda daha modern hale 
getireceğiz. Ereğli’mizi çevreye saygılı 
ve akıllı şehre dönüştüreceğiz.” diye 
konuştu. 

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Dursun ve 
MHP İlçe Başkanı Yılmaz da yaptıkları 
konuşmalarda liderlerine sonuna ka-
dar bağlı olduklarını ve Cumhur İttifa-
kı’nı Ereğli’de zirveye taşıyacaklarını 
söylediler.

Belediye Başkan Adayı Erdal: Gönül Belediyeciliğiyle Ereğli’mizi Zirveye Taşıyacağız 
Cumhur İttifakı, Ereğli’de 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerine coşkuyla start verdi. Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Belediye 
Başkan Adayı olan Adem Erdal, “Önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu kutlu yolda tevazu, samimiyet ve gayret ile 
hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Mezunu olduğum üniversitenin eğitimi, yıllarca şehir plancısı ve belediyede edindiğim tecrübey-
le, gönül belediyeciliğini ön planda tutarak Ereğli’mizi her alanda zirveye taşıyacağız.” dedi. 
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PROF.  DR.
ALİ ACAR

Köşe Yazısı

Konya’da bu başarıda en önde gelen 
illerimizden biridir. Her üç merkez ilçe 
belediyesi yıllar içinde örnek çalışmalar 
yapmıştır.
Belediyeciliğin ülkemizde ve Konya’da 
çok başarılı olması her başarı da ol-
duğu gibi son nokta değildir. İnsan ve 
toplum her zaman daha ilerisini ister. 
Zaten böyle olmasaydı dünya olduğu 
yerde sayar ilim ve teknolojide ilerleme 
olmazdı.

Benim branşım olmamakla beraber 
bazı önerilerim olacaktır. 
Şehir yerleşiminin ovaya doğru değil 
yüksek arazi kesimine doğru olması 
daha uygundur. Şu andaki yerleşim 
alanı Konya ovasının en verimli bölge-
sidir. Yerleşim öncesi Sille tarafından 
bir dere, Altınapa kaynaklı Meram ta-
rafından bir dere ve Aksaray yolu tara-
fından bir dere şu anki yerleşim alanını 
beslemekte ve sulu tarım yapılabilmek-
teydi. Numune Hastanesi yakınlarında 
akarsuyla sulanan bahçelerin olduğu 
eski bir tarih değildir.
Konya’nın şu anki yerleşim alanı 1 mil-
yar metrekare civarındadır. Bu alan-
dan 700 bin ton buğday üretilebilirdi. 
Bu rakam şu anki Türkiye’deki buğday 
üretiminin %3.8 ne denk gelmektedir. 
Ayni alana mısır ekilmiş olsa ortalama 1 
milyon altı yüz bin ton mısır üretimine 
denk gelmektedir. Mısırın bir kısmının 
ithal edildiği düşünülürse  dövize çok 
ihtiyaç duyduğumuz bu zamandaki 
kaybınız  daha büyük görünmektedir.
Tarımın dışında doğal güzellikte kay-
bolmuştur.

Şehir yerleşiminin yüksek alanda olma-
sı kanalizasyon yapılmasını  daha ko-
laylaştırır ve hava kirliliğini önlemede 
avantajdır.

Önceden yerleşim yerlerine yapılacak 
bir şey yoktur. Ancak en azından bun-
dan sonraki yerleşim alanları için yük-
sek kesimler seçilebilir

SU   Problemi
Konya’nın içme ve kullanma suyunun 
çoğu yeraltı kaynaklarından sağlan-
maktadır. Göksu’dan gelen suyun kul-
lanmasıyla  yeraltı sularının kullanı-
mının %10 civarında azaltıldığı bilgisi 
mevcuttur. Ancak yeraltı su kullanım 
oranı çok yüksektir. Yeraltı suyu yüz-
yıllarca yıl zaman isteyen bir  süreçte 
oluşmaktadır. Yani bir depodur. Son yıl-
larda tarımda kullanılanlarla da olduğu 
gibi 20 yıl öncesine göre 40  50 met-
releri bulan düşmeler olmuştur. Önlem 
alınmazsa ciddi sonuçları olabilecek bir 
felakete doğru gidebilir.
 
Önlem olarak yer üstü kaynakları artı-
rabilir.
Altınapa barajına ve sille barajına yakın 
alanlarda yönü barajlardan farklı olan 
vadilerin yönleri. Barajlara çevrilebilir. 
Böylece barajların doluluk oranları ar-
tırılabilir.

Manavgat çayının üst kesimlerindeki 
kaynaklar Beyşehir gölüne çevrilerek 
gölün suyu artırılabilir. Böylece Gök-
su’dan gelen suya katkı sağlanabilir.
Göksu’dan daha çok kaynak aktarılarak 
hem yeraltı suları desteklenip hem de 
Konya’ya gelen su miktarı artırılabilir.
Kanalizasyon suları görüldüğü kadarıy-
la hiç kullanmadan boşa gitmektedir
Dört beş ayrı alana 2 3 ay gibi  belli  sü-
relerle. 

Yönlendirilerek aynı alanın bataklık 
hale gelmesini önleyip doğal arıtma 
tesisi gibi kullanılarak yeraltına yönlen-
direbilir.

Türkiye geneli büyük yerleşim alanları 
birkaç  il hariç yeşil fakiri görünümün-
dedir. Konya’da bu konuda en az yeşili 
olan iller arasındadır. Akyokustan ba-
kıldığında Meram dışındaki bölgelerin  
ne kadar yeşilsiz ve ağaçsız olduğunu 
görebiliriz. Yeşillendirme ve ağaçlandır-
manın Konya gibi kurak ve su problemi 
olan bir iklimde yapılmasının zor ve pa-
halı olacağı aşikardır.

Bu iklimde çimen ve ağaçların  düzenli 
bakım ve sulama yapılması şarttır. Bu 
yüzden en az su ve bakım isteyen  tür-
ler seçilmelidir. Meram yolu üzerindeki 
orman grubu ağaçlar az su ve bakım is-
terken Akyokuş civarı ve bazı yol alan-
larında Konya bölgesi iklimine uyma-
yan hatta tropikal iklim türleri benzeri 
ağaçlar görülmektedir. Bunların çoğu-
nun meyve verme özelliği de olmadı-
ğından doğal hayattaki canlılara da 
fazla bir faydası olmamaktadır. Şehirler 
arası yollardaki ağaçların yazın  tanker-
lerle suçlandığını hepimiz gizlemişizdir. 
Bunların yerine Konya civarında doğal 
olarak bulunan armut alıç kuşburnu kı-
zılcık ve benzeri çeşitleri dikilebilir. Ne 
merkezde ne de şehirlerarası yollarda 
suya ihtiyaç göstermez her türlü doğal 
canlı da faydalanır.

  Bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi 3-4 
yıl sonrasında su istemeyen ceviz ba-
dem gibi çeşitler dikilebilir. Belediyenin 
kullanacağı enerji tedariki için  takkeli 
dağ gibi yüksek mevkilere rüzgar sant-
rali kurulabilir. Merkezde güneş ener-
jisi çatı sistemleri kurulabilir.. Merkez 
çöplüklerde biogaz tesisi kurulabilir ya 
da bu işi yapanlara ham madde olarak 
verilebilir. İlçelerin bağlanmasıyla kü-
çük yerleşim alanları da merkez ilçeler 
gibi hizmet almaya başlamıştır. Ancak 
Büyükşehir Belediyesi’nin yükü  daha 
da artmıştır.

Belediyeler umut evi. konukevi ke-
lebekler vadisi, hobi bahçeleri büyük 
parklar gibi topluma faydalı  bir çok  
oluşumu sağlamışlardır. Çevre yolları 
projesi. teleferik projesi, tramvay ağı-
nın genişletilmesi projesi gibi büyük 
projelerinde olduğunu da  biliyoruz. 
Zeki beyin ricasıyla branşım olmayan 
bir konuda yazdım. Umarım sürçü lisan 
etmemişimdir.

Kıymetli başkanlarımıza ve belediye 
çalışanlarına başarılar dilerim.

BELEDİYECİLİK
Belediyecilik Türkiye’de dünyaya örnek olacak niteliktedir. Yaklaşık 30 

yıl önce kırsal alanda yaşayan nüfus %70 iken günümüzde yüzde 20 
civarına düşmüştür. Toplumun %80 şehirlerde yaşamaktadır. Son 10 20 

yılda şehirlere hızlı bir akış olmuştur. Şehirlerin yükü kat kat artmış buna 
paralel olarak belediyelerin yükü de artmıştır. Yol su elektrik gecekon-

du  belediyeleri zorlamıştır. Bu süreci belediyeler dünyaya örnek olacak 
şekilde başarıyla tamamlamıştır.
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LÂDİK MAHALLE HALKI
 İLÇE OLMAK İÇİN AYAKLANDI 

LADİK YETERLİ HİZMET ALAMI-
YOR

Ladik Gençlik Hareketi Lideri Ali Sö-
ğüt, grup adına yaptığı açıklamada, 
Ladik Mahallesi’nin yeterli hizmet 
alamamasından dolayı ilçe olmayı is-
tediklerini söyledi. Ladik mahallesinin 
her zaman bölgenin en canlı yerleşim 
yeri olduğunu belirten Söğüt, “1960 
yılında Belediye statüsünü kazanması 
ile birlikte hızlı bir gelişme göstermiş, 
birçok hizmet yerinde görülerek ya-
pılmıştır. 2012 yılında çıkan Büyükşe-
hir Kanunu ile birlikte Ladik, belediye 
statüsünü kaybederek mahalle ol-
muştur.” dedi.

9 İLÇEDEN DAHA FAZLA NÜFUSA 
SAHİP 

Ladik’in Konya’daki 9 ilçeden daha 
fazla nüfusa sahip olduğunu vurgu-
layan Söğüt, şunları kaydetti: “Büyük 
bir yerleşim alanı olması nedeniyle 
arzu edilen hizmetleri alamıyoruz.  Ge-
rekli hizmetlerde de aksamalar mey-
dana geliyor. Ladik olarak bizler kendi 
sorunlarımızı kendimizin çözmesini 
istiyoruz. Bu nedenle burada toplan-
mış bulunmaktayız. Ladik Mahallesi 
her seçimde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a en büyük deste-
ği vermiştir.  Reis-i Cumhur’umuzun 
başlattığı kutlu davada 16 yıldır Ladik 
halkı desteğini hiç eksik etmemiş ve 
her seçimde Türkiye’de Konya’da ve-
rilen desteğin çok üzerinde, yüzde 90 
oranlarında destek vermiştir. Bizlerin 
Ladik’in ilçe olmasından başkaca bir 
talebi yoktur.”

İLÇE OLMAK İSTİYORUZ

Mahalle meydanında toplanan va-
tandaşlar da tepkilerini dile getirirken 

Ladik’in ilçe olmasını istedi. Ladik’in 
hak ettiği hizmeti alamadığını ileri 
süren bir vatandaş, ‘’Sarayönü bele-
diyesi olarak haklarımızı yediler. Bü-
tün yatırımlar oraya götürüldü. Bizim 
eskiden belediyemiz vardı ve beledi-
yemiz varken bir kamera sistemimiz 
vardı. Kamera sistemlerimizi de söküp 
götürdüler. Nüfusumuz Sarayönü il-
çesinden fazla.  Bizim 11 bin, Sarayö-
nü ilçesinin ise 9 bin 600 nüfusu var. 
Buna rağmen bize bir yatırım yok. 
Şuan bulunduğumuz çarşının içini 
Konya Büyükşehir Belediyesi yaptı. 
Allah razı olsun. Mezarlıklarımızı ve 
çevre yollarımızı Konya Büyükşehir 
Belediyesi yaptı. Sarayönü hiç bir şey 
yapmadı. Bütün yatırımları kendileri-
ne götürdüler. Bizden bu güne kadar 
alınan oy miktarı hep yüzde doksan 
sekizlerdeydi. Yüzde doksandan aşa-
ğıya hiçbir zaman düşmedi. Sarayönü 
bunun arkasına sığınıp da Ak Parti 
adayı oradan gösterdiler. Bizden gös-
termediler. 

YATIRIM GÖREMİYORUZ

Biz ilçe halkı olarak söylüyoruz. Biz 
onlardan ayırmazlarsa sandığa git-
meyeceğiz. Sandığa gidersek de AK 
Partiyi desteklemeyeceğiz. Doğalgaz 
Ladik ilçemiz adına alındı fakat hiçbir 
yere gelmedi. Sarayönü’nde ne kadar 
ev varsa hepsine döşendi. Biz Lâdik 
olarak yatırım göremiyoruz. Bu yüz-
den ilçe olmak istiyoruz. Eğer olamaz-
sak da sandığa gitmiyoruz. 

Konya’nın Sarayönü İlçesi’ne bağlı Ladik Mahalle halkı ilçe olmak için ayaklandı. 
Ladik Mahalle meydanında toplanan binlerce vatandaş, Ladik’in ilçe olması 

talebinde bulundu. Ladik Gençlik Hareketi üyesi çok sayıda vatandaş ilçe yapıl-
madıkları takdirde 31 Mart yerel seçimlerinde sandığı gitmeyeceklerini açıkladı. 
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EPİLEPSİ NÖBETİ 
GEÇİREN BİRİNE 

NASIL MÜDAHALE EDİLMELİ?

Doç. Dr. 
Barış Metin

Epilepsi nöbetlerinin çok farklı bi-
çimlerde gerçekleştiğini ifade eden 
Doç. Dr. Barış Metin, “Bazı nöbet-
lerde kişi fazla hareket etmez, sabit 
bakma ve donma tarzı davranışlar 
görülür. Ancak bazı nöbetlerde de 
yere düşme, kasılma ve vücutta at-
malar olur. Özellikle düşme ve kasıl-
manın eşlik ettiği bu büyük nöbetler 
tehlikeli olabilir. Çoğu nöbette has-
tanın acile götürülmesine veya 112’yi 
aranmasına gerek yoktur. Ancak et-
rafta bulunan kişilerin ne yapacağını 
bilmesi gerekir” dedi.

Hasta bunları yaşıyorsa, 112’yi he-
men arayın!

Doç. Dr. Barış Metin, 112’nin hangi 
durumlarda aranması gerektiğini 
şöyle ifade etti:

 “Eğer kişi hayatında ilk kez nöbet 
geçiriyorsa, solunum güçlüğü varsa, 
nöbetten sonra kendine gelemiyor-
sa, nöbet 5 dakikadan uzun sürüyor-
sa, nöbet sırasında kendini yarala-
mışsa, nöbet suda geçirilirse, kişide 
diyabet, kalp hastalığı veya gebelik 
varsa hemen 112 aranmalıdır.”

Doç. Dr. Barış Metin, büyük nöbet 
(düşme ve kasılma) geçiren birine 
yapılması gereken müdahaleleri şu 
şekilde anlattı:

Nöbet geçiren kişiyi yavaşça yere 
yatırın

 “Büyük nöbet (düşme ve kasılma) 
geçiren birini gördüğünüzde önce-
likle sakin olun. Eğer 112’yi arama-
nız gereken durumlardan biri yoksa 
kişiyi yavaşça yere yatırın ve nöbet 
bitene kadar yanında kalın.

Kişiye zarar verebilecek şeyleri etra-
fından uzaklaştırın

Başının altına yumuşak bir şey ko-
yun. Etraftaki zarar verici, kişinin 
çarpabileceği, üzerine düşebilecek 
eşyaları uzaklaştırın.

Kişiyi sol tarafa çevirerek, nefes al-
masını kolaylaştırın

Nöbet geçiren kişiyi sol tarafına çe-
virerek nefes almasını kolaylaştırabi-
lirsiniz. Kravat gibi nefes almayı zor-
laştıracak kıyafetlerle ve gözlük gibi 
kırılabilecek şeyleri çıkarın.

Kişinin üzerinde bir uyarı yazısı olup 
olmadığına bakın

Kişinin üzerinde bir hastalığı oldu-
ğunu belirten tıbbi bir uyarı yazısı 
(bileklik vb.) olup olmadığına bakın. 
Nöbet 5 dakikayı geçerse 112’yi ara-
yın. Kişi uyanınca ona durumu açık-
layın ve evine dönmesine yardımcı 
olun.”

Nöbet geçiren birine bunları yapma-
yın!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL 
Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Barış Metin, epilepsi nöbeti 
geçiren birine yapılmaması gereken-
leri şöyle sıraladı:

“Kasılmaları durdurmaya çalışma-
yın,

Ağzına bir şey sokmayın, bu çene ve 
dişlerde hasara neden olabilir,

Suni solunum yapmaya çalışmayın, 
kasılmalar bitince solunum geri ge-
lir,

Kendine tamamen gelinceye kadar 
su veya yiyecek vermeyin, bilinci ye-
rinde değilken vereceğiniz gıda akci-
ğerlere kaçabilir.”

Epilepsi nöbeti 
geçiren kişiye su 

vermeyin!

Epilepsi nöbetleri, 
farklı şekillerde 
meydana geli-

yor. Yere düşme, 
kasılma ve vücutta 

atmaların olduğu 
bazı nöbetlerin 
tehlikeli olabi-

leceğini belirten 
uzmanlar, epilepsi 
nöbeti geçiren ki-
şiye su ve yiyecek 

verilmemesi gerek-
tiğinin altını çizdi.

Üsküdar Üniversi-
tesi NPİSTANBUL 

Beyin Hastanesi 
Nöroloji Uzmanı 

Doç. Dr. Barış Me-
tin, epilepsi nöbeti 

anında yapılması 
gerekenler hakkın-

da önemli bilgiler 
verdi.



l     55Şubat 2019

Ferhuniye Mahallesi Darüşifa sokak No: 8/B Numune Hastanesi Civarı  0553 236 0794  - 0332 350 70 66

İbrahim Saraçoğlu Konya Ana Bayii
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CUMHUR İTTİFAKI GÖNÜL BİRLİĞİYLE 
ÜLKEMİZİN BEKASI İÇİN ÇALIŞIYOR”

“Cumhur İttifakı ile her yerde en iyi 
neticeleri alacağız “

Cumhur İttifakının ne kadar önemli bir 
noktada olduğuna işaret eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 
“İttifakın güçlenerek devam etmesi ve 
sürdürülmesi  gerekiyor. Bu kapsamda 
yerelde  Selçuklu’da, Konya’da ve tüm 
Türkiye’de en güzel neticeleri Milliyetçi 
Hareket Partisi ile birlikte alacağımıza 
inanıyoruz. Hem teşkilatımızla hem 
yerel yönetim olarak çalışmalarımızda 
bunun için gayret edeceğiz Cumhur 
İttifakının olduğu yerlerde bütün itti-
fak yaptığımız yerlerde adaylarımız en 
yüksek oy oranıyla seçilecekler ve bu 
ittifakı en iyi şekilde sürdüreceğiz diye 

düşünüyorum. İttifakın halkımız tara-
fından da memnuniyetle karşılandığını 
görüyorum. Dışarıda yaptığımız saha 
çalışmalarında görüştüğümüz bütün 
vatandaşlarımız bu ittifaka çok değer 
ve önem veriyorlar. Bu ittifakın sade-
ce seçim döneminde değil sonrasında 
da yerel yönetimlerdeki başarıya katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. 

Zaten Konya’da ve özellikle Selçuk-
lu’da meclis çalışmaları esnasında bü-
tün meclis üyelerimiz olarak bu ittifakı 
önceden sağlamış durumdaydık. Milli-
yetçi Hareket Partisi mensubu meclis 
üyelerimiz her zaman bizim çalışma-
larımıza destek verdiler çoğunlukla da 
meclis kararlarımızın bütünün de oy 

birliğiyle karar aldık. Cumhur ittifakı 
kapsamında çalışan tüm arkadaşları-
mıza çalışmalarından ve gayretlerin-
den dolayı teşekkür ediyorum. Bun-
dan sonraki süreçte de inşallah aynı 
şekilde güç birliği yaparak, gönül birliği 
yaparak ülkemizin bekası için yerelde 
yaptığımız çalışmalarda bu birlikteliği 
sürdürerek ülkemizin gücüne güç kat-
maya devam edeceğiz.” dedi.

“Bu Sürecin Hayırlı Neticeleneceği-
ne İnanıyoruz”

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyet-
çi Hareket Partisinin ülkenin geleceği 
noktasında birçok konuda en iyi bir-
likteliği ortaya koyduğunu ifade eden 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Konya’nın her zaman fe-
dakârlık noktasında ülkenin omurgası-
nı teşkil eden örnek bir şehir olduğunu 
ifade ederek, “Şehrimiz, bu manada da 
her zaman bir olmaya birlikte hareket 
etmeye özel hassasiyet gösteriyor ve 
göstermeye devam edecektir. Bunu en 
iyi uygulayan şehirlerden bir tanesidir” 
dedi. Özer konuşmasını şöyle devam 
etti;

 “Ben hayırlı bir sürecin hayırlı bir şe-
kilde neticeleneceğini düşünüyorum. 
İnşallah sonrasında da Türkiye, bir-
çok konuda hedeflediği yerlere doğru 

AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı ve Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, MHP Selçuk-
lu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Cum-
hur İttifakındaki uyumunun seçim sürecinde ve 
sonrasında da devam edeceğine vurgu yapıldı.

AK Parti Selçuklu Teşkilatı ve Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı MHP Selçuklu 
İlçe Başkanlığını ziyaret etti. MHP Selçuklu İlçe 
Başkanlığında gerçekleşen ziyarete Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve 
teşkilat mensupları katıldı.
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emin adımlarla ilerleyecektir. Bizlerde 
bu noktada teşkilatlar olarak elimiz-
den gelen gayreti göstereceğiz. Mil-
liyetçi Hareket Partisi Türkiye’deki 
Cumhuriyet tarihi boyunca en köklü 
siyasi partilerden bir tanesidir. 

Bizde kendi kültürünü, tarihini ve özü-
nü bilen ve Türkiye’nin değerleriyle 
bütünleşmiş kurumsallaşmış bir par-
tinin mensuplarıyız. İçinde bulundu-
ğumuz süreçte aslında çok hassas bir 
süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi 
idrak eden iki parti mevcuttur. Birçok 
konuda hemfikir olmuş, ortak konular-
da birlik içinde olduğumuz noktaları ön 
plana çıkararak, sayın genel başkanla-
rımızın da arzusu doğrultusunda güzel 
bir ittifak içinde bulunuyoruz. Bizler 
de yerelde böylesine önemli olan bir 
ittifakın en iyi şekilde temsil etmenin 
gayreti içinde olacağız. İnşallah hem 
ilçemiz, hem şehrimiz, hem de ülkemiz 
için elimizden gelen gayreti sarf ede-
ceğiz. Bütün bu sürecin hayırlı olması-
nı diliyorum” dedi.

“Halkımız Cumhur İttifakına Sonuna 
Kadar Sahip Çıkacaktır”

MHP Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak Sel-
çuklu halkına destek noktasında gü-
venlerinin tam olduğunu ifade eden 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çıpan,” Bir önceki seçimde olduğu 
gibi halkımız Cumhur ittifakına sonu-
na kadar sahip çıkacaktır. Gittiğimiz 

her yerde ve saha çalışmalarında da 
bunları anlatıyoruz. Cumhur İttifakı-
nın zillet ittifakına karşı Selçuklu’da ve 
Konya’mızda başarılı sonuç alacağını 
biliyorum. Üma üretken belediyecilik 
anlamında da MHP’li Meclis Üyeleri-
mize de oylarımızı ve desteğimizi isti-
yoruz” dedi. 

Cumhur İttifakını bir seçim ittifakı ola-
rak görmediklerinin altını çizen Çıpan,” 
Biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi 
ve Ak Parti yönetime ittifak anlamında 
bir adım attı.  Ben daha güçlü bir Sel-
çuklu ve daha güçlü meclis olacağını 
düşünüyorum. 

 Bu anlamda desteğimiz de, oylarımız 
da, dualarımız da sizlerledir. Ahmet 
Pekyatırmacı Bey her ne kadar Ak 
Parti üyesi olsa da olsa da MHP’nin de 
adayı. Biz böyle düşünüyoruz ve bizim 
belediye başkan adayımız. Bu anlam-
da bu şekilde sahip çıkıyoruz. Teşkila-
tımız ve üyelerimiz de bu anlamda sa-
hip çıkacaktır. Kendisinin de MHP’nin 
adayı olarak göreceğini tahmin ediyor, 
desteğini bu anlamda göreceğimizi bi-
liyoruz. Allah yol açıklığı versin. Deste-
ğimiz ve dualarımız kendisiyle. İnşallah 
Selçuklu’da rekor bir oy oranı bekliyo-
ruz. “ dedi.

Selçuklu Belediyesi
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Durumdan haberdar edilen Konya 
Valisi Toprak ise programı yoğun 
olmasına rağmen Kartal’ın isteğini 
geri çevirmeyerek randevu verdi. 
Ailesiyle birlikte Konya Valiliğine 
gelen Kartal, Vali Toprak ile görüş-
me imkanını buldu. Kartal’a sürpriz 
yapan Vali Toprak, 42 0001 kırmızı 
plakalı makam aracına davet ederek 
birlikte öğle yemeğine gitti.

Yemeğin ardından Meram’daki 
Dutlu Camii’nde cuma namazını da 
birlikte kılan Vali Toprak ve Kartal 
daha sonra Vali Konağına geçti. Vali 
Toprak, Kartal ile yakından ilgilene-
rek Konağı gezdirdi. Konaktaki evcil 
hayvanlara ilgi gösteren Kartal, asır-
lık anıt ağaçlar karşısında hayranlı-
ğını gizleyemedi. 

Ziyaretin sonunda Vali Toprak, Kar-
tal’a çeşitli hediyeler vererek ders-
lerinde başarılar diledi. Kartal ise 
hayalini gerçekleştirme sevinciyle, 
istediğini geri çevirmediği için Vali 
Toprak’a teşekkür etti.

Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, İlkokul 
3’üncü sınıf öğrenci-

si 9 yaşındaki Halil 
Kartal’ın isteğini geri 
çevirmeyerek cuma 

namazını birlikte kıldı.

Meram İlçesi Meh-
met ve İbrahim Çelik 
İlkokulu 3’üncü sınıf 

öğrencisi 9 yaşındaki 
Halil Kartal, televiz-

yonda gördüğü Konya 
Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak ile tanışmak 

ve birlikte Cuma na-
mazı kılmak istediğini 
ailesiyle paylaştı. Aile-
sinin yönlendirmesiy-
le Konya Valiliği Özel 
Kalem Müdürlüğü ile 
irtibata geçen Kartal, 

isteğini Özel Kalem 
Müdürlüğü yetkilileri-

ne bildirdi.

KONYA VALİSİ 
KÜÇÜK HALİL’İN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
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27 ÇEŞİT TOHUM VE FİDE

Tarım sektöründe, gıda pazarlarında dünya 
ile yarışacaksanız bu işin birinci kuralının 
tarladaki verimi arttırmak olduğuna dikkat 
çeken konuk,  ‘’Verimi arttırmak için ise işe 
iyi ve kaliteli tohumla başlamak şarttır. O 
nedenle biz tarımsal ürünü işleyecek tesis-
lere ne kadar önem veriyorsak aynı öne-
mi tohum üretimine de veriyoruz. 27 çeşit 
tohum ve fide üretiyoruz. Doku Kültürü 
Laboratuarında tamamen steril ortamda 
üretilen tohumların 4 aylık gelişim sürecini 
tamamladıktan sonra 2 yıl arazide çoğaltıp 
üreticilere tohumluk olarak veriyoruz. Yer-
li ve milli patates tohumluğu üretiminde 
doğru yerden, doğru şekilde başlamak için 
büyük gayret sarf ettik.’’ diye konuştu. 

DÖVİZİN ÜLKEMİZDE KALMASI İÇİN

Nitelikli, kaliteli ve yüksek verimli tohu-
mun tarım için önemini vurgulayan Konuk, 
‘’Hem patates tohumluğu konusunda yurt-
dışına bağımlılığı ortadan kaldırarak ithal 
tohumlara harcadığımız milyonlarca liralık 
dövizin ülkemizde kalmasını sağlamak, 
hem de dondurulmuş parmak patates ve 
patates nişastası üretimi yapmak için ku-
rulan Seydibey Tarım Ürünleri Entegre 
Tesisleri’nin nitelikli hammadde ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 2013 yılında faaliyete 
başlattığı Doku Kültürü Laboratuvarı’nda 
hastalıklardan ari temiz ve genç patates 
tohumları üretiliyor.’’ dedi. 

TOPRAKLARIMIZI KİRLETİYORDU

Yurtdışından getirilen tohumlukların, 6-7 
kere çoğaltılmış olan jenerasyon yaşı yük-
sek yaşlı tohumlar olarak ülkeye girdiğine 
dikkat çeken Konuk, şunları söyledi:

‘’Hastalık etmenleri ile bulaşık olma riski de 
çok fazla olduğu için ciddi anlamda verim 
kayıplarına yol açarken, topraklarımızın 
da kirlenmesine sebep olabiliyordu. Oysa, 
Konya Şeker’in Doku Kültürü Laboratua-
rında tamamen steril ortamda, patatesin 
sürgününden meristem kültürü ile elde 
edilen invitro patates bitkileri nod kültü-
rü ile yani yapraklı gövde parçaları kesile-
rek mikro çoğaltım yapıldıktan sonra iklim 
kontrollü seralara aktarılıyor.’’ 

3 YILDA 7.658 TON PATATES TOHUMU 
ÜRETTİK

Patates tohumluğu üretmek için kurulan 
Doku Kültürü Laboratuarını ve seraları-
nı Şeker Fabrikası’nın sıfır maliyetle Şeker 
Fabrikası’nın sıcak suyundan ısıtıldığını da 
belirten Konuk, ‘’Patates tohumluğunun 
laboratuvar şartlarında üretimini tamam-

KONYA ŞEKER KENDİ PATATES 
TOHUMUNU ÜRETTİ

Konya Şeker 
Fabrikası, kendi 

laboratuarında 
yerli ve milli pata-
tes tohumu üretti. 
25. ve 26. Dönem 

AK Parti Kara-
man Milletvekili 

Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep 

Konuk, Konya Şe-
ker olarak 3 yılda 
ürettiğimiz ön elit 

ve elit tohumluk 
tonajı 7 bin 658 
tona ulaştığını 

belirterek, bu üre-
timle 7,5 milyon 

Euro’nun ülkemiz-
de kalması sağ-

landığını söyledi. 
Konuk, ‘’Yaptı-

ğımız işin özeti 
şudur; Konya 

Şeker, patates to-
humluğuna el attı, 

ithalatı daralttı, 
verimli ve kaliteli 

üretimin önünü 
açtı’’ dedi.
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layan ve mini yumruların tohumluk 
olarak kullanılabilmesi için çoğaltımı 
için arazi ekimine 2016 yılında başlan-
dı. Son 3 yılda 7 bin 658 ton patates 
tohumluğu ürettik. Bu yıl ise 3 bin 600 
ton elit tohumluk patatesin üreticilere 
dağıtılmasını planlıyoruz. Bu tohumluk-
ların çeşitlere göre tonu 900-1200 Euro 
arasında değişen fiyatlara ithal edilebi-
liyor.’’ dedi.

DAHA KALİTELİ TOHUM VE PATA-
TES ÜRETTİK

Patateste verimli ve kaliteli üretim ya-
pabilmek için tek çarenin tohumunu da 
üretmek olduğuna dikkat çeken Konuk, 
şöyle dedi:

‘’Patates tohumluğu Avrupa ülkeleri ile 
Çin’den geliyor. Bu gelen tohumlukların 
genç ve yaşlı olanların fiyatlarındaki 
aşırı farklılıklar, hatta istense bile genç 
ya da sıfır jenerasyon tohumluk getir-
menin nerede ise imkansız olması gibi 
sebeplerle ülkemize genelde yaşlı diye-
bileceğimiz tohumluklar ithal edilebili-
yordu.

 Bu sebeplerle yaşlı ve hastalıklı tohum-
ların ülkeye girmesi hem topraklarımızı 
kirletiyor hem de ciddi verim kayıpları-
na neden oluyordu. İşin bir diğer yönü 
ise patates tohumluğunda en büyük sı-
kıntı, siz sıfır jenerasyon, hastalıklardan 
ari genç tohum almak isteseniz, fahiş 
fiyatlara razı olsanız bile bu tohumluk-
ları temin etmek neredeyse imkansızdı. 
En iyi ihtimal 2-3 yaşında tohumlukları 
ithal edebilirsiniz. Yani elinizde nite-
likli, kaliteli verimli toprağınız olsa bile 
özellikle patates tohumluğunda dışa 
bağımlı iseniz, verimli ve kaliteli üretim 
yapmak sizin elinizde değil başka ülke-
lerin inisiyatifindedir.’’  

PATATES TARIM ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISIN-
DAN ÖNEMLİ

Türkiye’de en büyük dondurulmuş par-
mak patates üretim tesislerinden biri-
ne ve Türkiye’nin tek patates nişastası 
fabrikasına sahip olduklarını da belirten 
Konuk,

 ‘’Biz Konya Şeker olarak işin sadece 
sanayi kısmını organize etmenin yeterli 
olmadığını en iyi bilen kuruluşuz. 27 çe-
şit tohum ve fide üretiyoruz. Bizim en 
çok önem verdiğimiz tohumluklardan 
birisi de patates tohumudur. Patates, 
bölgemiz açısından hem münavebe 
hem de bölgemizin tarım çeşitliliği açı-
sından çok önemli bir ürün.’’şeklinde 
konuştu.
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Özel Esentepe Kolejİ Anasınıfı Koordİnatörü
 Gülümser Cengiz Öğretmen Kadromuz ve Öğrencilerimiz İkinci Döneme Büyük Bİr 

Coşku ve Heyecan İçinde Çalışmaya Başlamışlardır.
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Melekler Kreşİ Kurucusu Melek ER
Melekler Kreşimizin amacı öğrencilerimizi her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, kendini 

özgürce ifade edebilen, saygılı, düşünen, sorgulayan, mutlu, doğa sevgisi ve çevre bilinci yerleşmiş, paylaşmayı 
bilen ve seven, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı, ahlaklı, uygar ve özgür nesiller yetiştirmektir.

İletişim Buhara Mh. Edipoğlu Cd. No: 82/B  Selçuklu / KONYA 0332 248 49 42   meleklerkresi.com
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Masalınız  
Yurt Dışında  

Balayı ile Başlasın
Novotel Konya’da düğün yapacak misafirlerimize yurtdışında 

bulunan otellerimizde 2 Gece 3 Gün balayı konaklaması hediye!

KONYA

Balayı konaklamanız; Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Novotel Roma Est Hotel veya Hotel Mercure Roma Corsto Trieste 
otellerinden biri için geçerlidir.

Oda reservasyonu standart oda kategorisinden yapılacak olup otelin müsaitlik durumuna bağlıdır.

Kampanyamız 31 Mart 2019 tarihine kadar yapılacak olan  min. 300 kişilik 
yurtdışı paketli özel düğün menüleri rezervasyonları için geçerlidir.
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 Törende bir konuşma yapan 
Özel Gündoğdu Koleji Müdürü 
Kerem Öten: “Daha dört ay önce 
birer tomurcuk olarak bizlere 
teslim ettiğiniz yavrularınızın bu 
kadar kısa bir sürede böyle gü-
zel çiçek açmaları sizleri olduğu 
kadar bizleri de onurlandırıyor. 
Geleceği emanet edeceğimiz 
çocuklarımızın bu gelişimi bizle-
re yarınlara umutla bakmak için 
cesaret ve ümit veriyor. 

Çocuklarımız birinci dönemin so-
nunda bizlere yapabileceklerine 
dair ufak bir sinyal verdiler, yıl-
sonu gösterilerinde neler hazır-
layacaklarını merakla bekliyor ve 
öğrencilerimizin bu gelişimi gös-
termesinde emeği geçen baş-
ta sınıf öğretmenlerimiz olmak 
üzere tüm öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum.   ” şeklinde 
konuştu.

 Birinci sınıf öğrencilerinin gös-
terilerinin ardından temsili çiçek 
açma törenine geçildi, anne ba-
balarıyla birlikte “çiçek açan” öğ-
renciler daha sonra hep birlikte 
pasta kestiler. 

Törenin ardından öğrencilere çe-
şitli hediyeler verildi.

GÜNDOĞDU KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ “ÇİÇEK AÇTI”

Özel Gündoğdu 
Koleji birinci 

sınıf öğrencileri 
okuma yazma-
ya başlamanın 
sevincini çiçek 
açma törenle-
rinde aileleriy-
le paylaştılar. 

Özel Gündoğdu 
Koleji konfe-

rans salonunda 
düzenlenen 

törende birinci 
sınıf öğrencileri 
Türkçe ve İngi-
lizce gösteriler 

sunarken birinci 
dönem boyunca 
yapmış oldukları 

tüm etkinlikle-
ri barkovizyon 

gösterisiyle aile-
leriyle paylaşma 

fırsatı buldular.
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Özel Gündoğdu Koleji

Adres: Aşkan Mahallesi, Yeni Meram Cd. 
No:180, 42090 Meram/Konya

Telefon: (0332) 323 67 86

Üç Boyut Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Adres: Rauf Denktaş Cad., Kılıçarslan 
Mah., Haydar Bey Sok. No:15/A, SKonya

Telefon: 0332- 235 00 35

Esentepe Koleji

Adres: Akademi Mahallesi, Yeni İstanbul 
Cd. No:247, 42250 Selçuklu/Konya

Telefon: 444 8 833

Önem Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Adres: Buhara Mahallesi, Barış Cd. No:5, 
42070 Selçuklu/Konya

Telefon: 0332 -201 00 02

Konya Şehir Koleji

Adres: Hanaybaşı Mahallesi, Parıltı Sk. 
No:36, 42080 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 221 96 60

Melekler Kreşi

Adres: Buhara Mahallesi, No: B Selçuk-
lu/KONYA, Edipoğlu Cd. No:82, Konya

Telefon: 0332- 248 49 42

Özel Selçuklu Envar Koleji

Adres: Yazır Mh., Gülsoylu Sk, 42000 
Selçuklu

(0332) 261 00 06

Başak Kuyumculuk

Adres: Aziziye Mahallesi, Tevfikiye Cad. 
No:33, 42040 Meram/Konya

Telefon: (0332) 350 69 71

Nesibe Aydın Okulları

Adres: 1 Darülhilafet Sk Beyhekim Mh, 
Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 320 85 11

Yükseliş | Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Adres: Fevzi Çakmak Mah.10633 Sokak 
No:4/210 Yuntes Plaza, 42050 Konya

Telefon: (0332) 345 09 50-(0332) 345 09 

Konya Final Akademi Anadolu Lisesi

Adres: melihşah mahallesi, Müdafi Sk. 
no:23, 42090 Meram/Konya

Telefon: (0332) 323 63 64

Prof. Dr. Ali ACAR Muayenehane

Adres: Selçuk Mahallesi, Beyşehir Cd. 
No:76/A, 42080 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 353 90 65

Özel Elmas Koleji 

Adres: Kılınçarslan Mahallesi, Denizli Sk. 
No:76, 42080 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 247 17 54

Konya Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu

Adres: Çandır Mahallesi, Eski Meram Cd. 
No:251, 42030 Meram/Konya

Telefon: 0332 -325 01 33

Konya Özel Ekol Koleji

Adres: Yazır Mahallesi, Saray Bosna Sk. 
No:7, 42070 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 265 60 60

Yansan Yangın Sündürme Sanayi

Eski Sanayi Çarşısı Sefaat Sok.No:10 
Selçuklu/Konya

Tel: 0332,2331913- 0332,2355414

Pema Koleji

Adres: Parsana Mahallesi, Yazma Sk. 
No:3, 42130 Selçuklu/Konya

Telefon: 444 0 403

BENİM KINAM 

Adres: Musalla Bağları Mahallesi, Kazım 
Ayvaz Sk. No:143, 42100 Konya

Telefon: 0544 671 24 24 - 0505 5565523 

Anadolu Gelişim Okulları

Adres: Selahaddin Eyyubi Göktürk Sk. 
No:9 Telefon: (0332) 224 22 22

Kelebekler Vadisi Civarı

Envar Profesyonel Temizlik

Kılınçarslan Mh. Taşlı Yol Sk. No:9/G 
Selçuklu / KONYA

0553 227 98 11

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 Savaş Özel Eğitim Merkezi

Adres: Yazır Mahallesi, No:8/10, Emircan 
Sk., 42250 Selçuklu/Konya

Telefon: 0506 362 58 32

İdeal Koleji

Adres: Feritpaşa Mahallesi, telgrafçı 
Hamdibey Cad, Badem Sk. No:3, 42090

Telefon: (0332) 235 25 20

İksir Eğitim Konya

Adres: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şht. 
Cem Ersever Cd. No:15, 42060 Konya

Telefon: 0505 948 92 07

Sistem Koleji

Adres: Yazır Mahallesi, No:, Batıhan Sk. 
No:23, 42000 Selçuklu

Telefon: (0332) 261 18 18

DDK İŞ Güvenliği Malzemeleri

Adres: Büsan Organize Sanayi Fevzi 
Çakmak Mah. 10631 Sk. No:8-A, Konya 

Telefon: (0332) 346 44 90

Özel Türmak Koleji

Adres: Yazır Mahallesi, Merinos Sk. No:10, 
42100 Horozluhan Osb/Selçuklu/Konya

0332- 265 07 00

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

Sınav Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul

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

Telefon: 444 4 768

Diş Hekimi Şerife Akyol Şahin

Adres: Abdülaziz Mahallesi, Hocahasan 
Sk. No:2, 42040 Meram/Konya

Telefon: (0332) 351 21 31

EĞİTİM

ŞEHİRDEN
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Bayır Diamond Hotel 
 Convention Center

Adres: Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet 
Hilmi Nalçacı Cd. No:100, 42060 Konya

Telefon: (0332) 224 12 00

Özel Medova Hastanesi

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

Telefon: 444 8 682

Nov-ibis Hotel Konya

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

Özel Büyükşehir Hastanesi

Adres: Ferhuniye Mahallesi, Hastane Cd. 
No:6, 42060 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 236 54 07

Bera Konya Otel

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

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

Grand Hotel Konya

Adres: Akademi mahallesi Yeni İstanbul 
caddesi No : 231, 42250 Selçuklu

Telefon: (0332) 221 50 00

Özel Konya Farabi Hastanesi

Adres: Kosova Mahallesi, Ebru Sk. No:14, 
42090 Büyükkayacık Osb/Konya

Telefon: (0332) 221 44 44

Dündar Otel

Adres: Feritpaşa Mahallesi, Kerkük Cd. 
No:30, 42060 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 236 10 52

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Adres: Hocacihan Saray, Saray Cd. No:1, 
42080 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 257 06 06

Selçuk Otel Şems-i Tebrizi
Adres: Şemsitebrizi Mahallesi, Şems-i 

Tebrizi Mah, Kazanlı Sk. no:6, 42050 
Karatay/Konya

Telefon: (0332) 352 70 70

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

Dedeman Konya Hotel  
Convention Center

Adres: Esenler Mahallesi, Yeni Sille Cd. 
No:1, 42080 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 221 66 00

Özel Akademi Konya Hastanesi

Adres: Aksinne Mahallesi, Furgan Dede 
Cd No:12, 42200 Meram/Konya

Telefon: (0332) 353 88 03

Hich Hotel Konya

Adres: Aziziye Mahallesi, Celal Sk. No:6, 
42030 Karatay/Konya

Telefon: (0332) 353 44 24

Akademi Meram Hastanesi

Adres: Süleyman Şah Mahallesi, Beyşe-
hir Cd. No:181, 42080 Meram/Konya

Telefon: (0332) 221 37 37

Paşapark Hotel Selcuklu | Rezidans

Adres: Feritpaşa Mahallesi, Demiryolu 
Cd. No:108, 42110 Selçuklu/Konya

Telefon: 444 5 705

Fizikon Tıp Merkezi

Adres: Sancak Mahallesi, Sevenler Sk. 
No:4, 42250 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 353 69 00

Gherdan Otel
Adres: Şeyh Şamil Mah., Doktor Halil 

Ürün Cad. Konya Park Avm 27/F, 42000 
Selçuklu/Konya

Telefon: 0506 639 27 83

Medicana Konya Hastanesi

Adres: Feritpaşa Mahallesi, Gürz Sk. No:1, 
42060 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 221 80 80

Anemon Konya Otel

Adres: Işıklar Mh., Akif Bey Sk. No:3, 
42110 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 235 14 14

Özel Konya Anıt Hastanesi

Adres: Pirebi Mah., Kemha Sk. No:1, 
42040 Meram/Konya

Telefon: (0332) 353 04 05

Rumi Hotel

Adres: Aziziye Mahallesi, Fakıh Sk. No:3, 
42030 Karatay/Konya

Telefon: (0332) 353 11 21

Konya Hospital

Adres: Şemsi Tebrizi Mahallesi, Şerafet-
tin Cd. No:95, 42030 Merkez/Karatay/

Konya Telefon: (0332) 350 37 77

Özkaymak Hotel

Adres: Nalçacı Caddesi Selcuklu No:92, 
42060 Selçuklu/Konya

Telefon: 444 4 206

Özel Konya Selçuklu Hastanesi

Adres: Ferhuniye Mh., Hastane Cd No:28, 
42100 Selçuklu/Konya

Telefon: 444 5 042

Hilton Garden Inn Konya

Adres: Aziziye, Kışlaönü Sk No:4, 42030 
Karatay/Konya

Telefon: (0332) 221 60 00

Özel Eylül Tıp Merkezi

Adres: Malazgirt Mahallesi, Tatlıcak Sk. 
No:7, 42100 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 246 06 64

Hotel Balikcilar

Adres: Aziziye Mahallesi, Mimar Sinan Sk. 
No:1, 42030 Karatay/Konya

Telefon: (0332) 350 94 70

Dr. Arazi Tıp Merkezi

Adres: Ferhuniye Mahallesi,  Kocatepe 
SOk. No No:11, 42060 Selçuklu Konya

Telefon: (0332) 351 86 86

HASTANELER

OTELLER
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Özkumak Gayrimenkul 

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

Pandora İstanbul Vip Konya 
Güzellik Merkezi

Adres: Feritpaşa Mah, Ahmet Hilmi Na-
lçacı Cd. No:123, 42060 Selçuklu/Konya

(0332) 238 42 01

Okkalar İnşaat A.Ş.

Adres: Musalla Bağları Mahallesi, Babür 
Sk. No:7, 42100 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 236 50 60

Güçlü Home Furniture

Mobilyacılar Sitesi Çamkoru Sokak No : 
18 Selçuklu / Konya 

0332 2482827     

Atabey Grup

Buhara Mahallesi Barış Caddesi No: 39 
B Selçuklu / Konya

0 332 251 5 257-0 507 131 88 16

Hüseyin Keleş Kuaför

Adres: Seker Mah Cevreyolu Cad, No 38  
Nov-Otel Selcuklu, 42080 KONYA

Telefon: (0332) 223 42 00

Safa inşaat 

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

0554 400 43 15

Gül bebe

Adres: Tekstil Pazarı Gür Sk. C blok No: 
20 KONYA, 42110

Telefon: (0332) 238 76 75

İtimat Gayrimenkul

Yazır Mah . Sayılan Sok. No . 2 / b 
Selçuklu / Konya

0532 173 4209 -0332 265 0007

Adıyaman Çiğköfte 

İhsaniye Mah. Vatan. Cad.  Adallhan  İş 
hanı Altı No : 15/6 Konya

0332 320 95 96

Gökdeniz Gayrimenkul

Adres: Yazır Mahallesi, Körükçü Sk. 10J, 
42250 Horozluhan Osb/Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 255 46 46

Benim Kınam
Musalla Bağları Kazım Ayvaz Sok.

No:143-145 .Sulçuklu/Konya
0544.6712424-0505,5565523-

0507,8587935

Kaykon inşaat

Adres : Sancak Mah. İlim Sok. No:2 
Selçuklu / Konya

Telefon : 0 332 235 68 94

Mahba butik

Armağan Mah. Yeni Meram Caddesi. 
Melikşah sokak No 21/A 42000 Konya

0542 532 40 42

Can İnşaat

Adres: Gazanfer Mahallesi, Dr. Ahmet 
Özcan Cd. 128/B, 42010 Meram/Konya

Telefon: (0332) 357 74 01

Yıldız Köşkü

Adres: Yaka Mahallesi, Yaka Mh. 
Huzurevi Yanı, Köyceğiz Cd., 42090 

Meram/Konya 0332 325 10 32

Uğur İnşaat

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

Gold Organizasyon
 Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. Malazgirt 

Sk. Ebru Sitesi No: 15/A
 Selçuklu /Konya 

0332 238 37 43  

Bitim Peyzaj inş. San.
Adres: Bedir Mahallesi, Hadimi Cd. 

No:60, 42100 Horozluhan Osb
Selçuklu/Konya

Telefon: 0532 721 23 29

Kahvehan 

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

Adem Bulut İnşaat

Adres: Yazır Mah. Tuğçe Sk. No:7/A, 
42250 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 444 65 40

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

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

Binsa Yapı İnşaat 

Özlem mah. Çevreyolu caddesi 
no : 76 /a Selçuklu / Konya 

0332 247 50 00

Mado Novadan Outlet

Sancak Mahallesi, Veysel Karani Cd. 
No:4, 42250 Selçuklu/Konya

(0332) 502 02 29

Binko Yapı

Adres: Parsana Mahallesi, Barış Cd. 
105/A, 42250 Selçuklu/Konya

Telefon: 444 6 815

Emiroğlu otomotiv

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

Çizgi Gayrimenkul

Yazır Mh. Beyaz Karafil Sk. No : 9 /d 
Selçuklu / konya

 0532 559 8151 -0850 803 8151

Sevda Kuruyemiş 

Toptancılar Çarşısı 6.Blok No: 21/A 
Konya

 0332 233 46 73      

Konya Şehir Emlak

Adres: Doğuş Mah.Çimenlik Cd. No:127/
D42020 Karatay/Konya, 42020 Konya

Telefon: (0332) 355 59 63

Cansın Pazarlama

Yazır Mah. Sultan Cad.No.29/M .
Selçuklu/Konya

Tel: 4444265-0332.2480304

ŞEHİRDEN

EMLAK VE İNŞAAT



Bir Dilim Sevgi...

KONYA YAZIR

KONYA M1 REAL 

AKSARAY PARK SİTE

AKSARAY ANKARA CAD.

0332 263 07 07

0332 265 61 61

0382 213 75 98

0382 222 02 40
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