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DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞENLER

HAYAT HİKAYEM-12
Zeki Dursun 
Zed Haber 
Ajansı

İlk paramı Show TV Yurt Haberler 
Müdürü Ramazan Kurnaz’dan al-
mıştım. Ama gerçekten söylüyorum, 
beni yardımcısı Meltem Hanım ara-
dığı zaman, Ramazan Kurnaz’ın ismi 
geçtiğinde titreyerek “buyurun” di-
yordum. Onun sayesinde kendimi 
yetiştirdim. Onun gibi kurnaz olmuş-
tum ve ona kendimi kabullendirmem 
lazımdı. Öyle de yaptım. 

Bana mertçe şunu söyledi: “sen be-
nimle çalışmak istiyorsan, şayet ha-
ber kokusunu iyi alacaksın. Benim 
karnım yemekle değil senin yapa-
cağın iyi haberlerle doyar.” diyordu. 
“Kendini bana göster, ben de senin 
ismini Konya Valiliğine tek temsilci-
miz Zeki Dursun diye yazdırayım”  di-
yordu. Ben de “tamam” dedim. Artık 
ben kepçe Konya kazan olmuştu. Ha-
ber arıyordum, haber görüntüsü bu-
lup gönderiyordum, ajanslara daha 

sonra veriyordum. Önce Show TV’de 
çıkıyordu.

 Bana Ramazan Kurnaz “bu işi öğren-
meye  başladın” diyordu. Ama bunu 
arkadaş çevrem de iyi biliyor ki, ben 
haberde çok ballı bir insanım. Haber 
bana hemen geliyordu. Motorla gezi-
yordum. Kavga olsun, hırsızlık olsun 
çok şeyler denk geliyordu. Herkesle 
aram iyiydi. Bir gün stadyuma git-
miştim. Hentbol turnuvası vardı ve 

kızlar oynuyordu. Adana eki-
biyle Isparta maç yapıyorlardı. 

Maç kapalı spor salonunday-
dı. Birden maçta oyuncuların 
birbirlerine hakaret etmeye 
başladığını gördüm ve kame-
ramı çıkarıp çekmeye başladım. 
Bir top atan kız başka bir kızın 
saçını tutmuştu. “hadi kolay 
gelsin Zeki Dursun” dedim. Ve 
öyle birbirlerine girmişlerdi ki 
hakemler bile ayıramıyordu. 
Kendi kendime “güzel haber” 
dedim aslında. Toplum açısın-
dan kötü bir şey, ama haberci 
için güzel görüntülerdi. Çeker-
ken de sağa sola bakıyordum 
acaba başka çeken var mıydı? 
Ve çok sevinmiştim. Çeken fa-
lan yoktu.

 Kavga 5 dakika sürmüştü. 
Kendi kendime “artık bu işi öğ-
rendim” diyordum ve kamera-

da kaset bitmişti, hemen kaseti-
mi değiştirip yeni bir kaset koydum. 
Aklıma bir şey gelmişti. “şimdi benim 
çektiğimi gördüler benden kaseti 
isterler” dedim. Hemen maçtan gö-
rüntüler çekmeye başladım. Birkaç 
dakika geçmeden öğretmenler geldi. 
“ne iş yapıyorsun? ” dediler. Ben de 
“muhabirim” dedim. 

Bana sordular “nerenin” diye. Show 
TV ‘nin deyince, oradan biri “mahvol-
duk. Akşam Reha Muhtar bütün Tür-

kiye’ye bizi rezil eder” dedi. Benden 
zorla kaseti istediler. Ben “yok” de-
dikçe beni zorladılar. “Buradan dışa-
rıya çıkamazsın” dediler. Ben de ka-
meranın içindeki kaseti çıkarıp onlara 
verdim ve hemen oradan uzaklaştım 
ama asıl kaset bendeydi ve ben de 
kendi kendime “siz akşam seyredin, 
o zaman Adana’yı, Konya’yı görürsü-
nüz” dedim…

Artık kendime iç güvenim gelmişti. 
Bu işi iyi biliyordum ve kaseti ço-
ğalttıktan sonra garaja götürdüm. 
İstanbul’a gönderdim. Görüntüyü 
izleyen Ramazan Kurnaz’ın çok ho-
şuna gitmiş ki beni arayarak “sen bu 
işi kavramaya başladın” dedi. “Bana 
birkaç böyle haber gönderirsen tek 
temsilci sen olacaksın” dedi. Ben “ne-
ler yaparsam haberleri daha güzel 
çekerim” diyordum ki o an işyerime 
bir arkadaş geldi. Bana bir cep tele-
fonu vereceğini söyledi.”Ben yeni al-
dım sana vereyim hem telefonu hem 
içindeki kartı” dedi. Ben de “tamam” 
dedim.  Artık bir cep telefonum vardı 
ve çok rahatlamıştım. 

Hemen bir kartvizit yaptırıp arka-
daşlarıma, çevreme dağıtmaya baş-
ladım. 

Şehir merkezinde kimler daha çok 
gezer diye aklımdan geçirirken, ele-
man “usta tüp bitti” dedi. “Tamam, 
buldum” eleman “nedir bulduğun” 
diye sordu. “Sen tüpçüden tüp söyle” 
dedim. Hemen tüpçü salim bana tüp 
getirdi. “Salim bu benim kartım kart-
ta benim cep telefonum yazılı sen şe-
hir merkezinde çok gezersin, önemli 
bir şey olursa bana bilgi verirsin, sen 
beni çaldır ben seni ararım” dedim. 
“ve sende arkadaşlarına benim tele-
fonumu da ver” dedim. Artık önüme 
gelene kartımı ve cep numaramı ve-
riyordum. Birden fırıncı aklıma geldi. 
Tüpçüler gibi onlar da çok geziyordu. 
Konya’da hem fırıncıları hem de tüp-
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çüleri geziyordum. Kartımı ve cep nu-
maramı veriyordum. 

Onlar beni aradıkları zaman ben onla-
ra da hatıra fotoğraf çekiyor paraları-
nı almıyordum. Onların da hoşuna gi-
diyordu. Habere zamanında gideyim 
diyordum. Motorum yavaş gidiyordu. 
Bir gün motorumu bir evin önüne 
park etmiştim ki kamyonun biri geri 
geri gelirken motorumu ezdi. Sahibi 
bana birkaç kuruş para verdi ve ben 
de üstüne biraz daha koyarak yeni bir 
mobilet aldım. Artık hızlıca habere gi-
diyordum. Bir gün beta colora gittim. 

Fotoğrafçı Osman Sarı Bey bana “bir 
yerel gazeteyle çalış daha iyi olur” 
dedi. Ben de yeni gazeteye giderek 
iş yeri sahibi Celalettin boyalı’yla gö-
rüştüm. Bana “bu işi biliyor musun” 
dediler ve ben de “az biliyorum” de-

dim. “Yarın gel başla” dediler. Ben de 
onlara “benim bir işim var ben arasıra 
geleceğim” diye belirttim ve kabul 
ettiler. 

Yerleri Atatürk müzesinin karşısın-
daydı. Ben artık yerel bir gazeteye 
merhaba demiştim ve onlara bazen 
toplantı haberi bazen de hastane ha-
beri götürdüm. 

Gittiğim yerlerde kimliğim olmayınca 
sorun yaşıyordum. Kendilerine bana 
bir kimlik çıkarmalarını söyledim. 
Bana bir kimlik çıkardılar ve yeni ga-
zeteye ait sarı renkli ve üzerinde kalın 
harflerle basın yazılı bir kart çıkarıp 
bana verdiler. İlk kimliğimi de almış 
oldum ve artık gazetecilik belgem de 
olmuştu. “Her şeyin bir zamanı var-
dır” diyordum ve zamanı da bu za-
manmış demek ki…

HABERE ATILAN İMZA
www.zedhaber.com
www.zedhaber.tv
wwwzedlife.net
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bekleME  Sema KAVAK
Psikolog 

Ancak başka bir yaman çelişki de 
başlar bu eşitlikte, ihtiyaçlar fi-
ziksel olarak azalırken beklentiler 
artmaya başlar…

Bir tarafta somut bir tarafta soyut 
ihtiyaçlar ve beklentiler…

Aslında yaşamı bu kadar karmaşık 
hale getiren bizleriz… yapabilecek-
lerimizin ve yapamayacaklarımızın 
farkında olsak ve bunu yüksek 
sesle hem kendimize hem de bir 
başkasına ifade edebilsek sorun-
ların üstesinden gelmek de sorun-
suz yaşamak da mümkün olacak…

Bunun için öncelikle çocuklarımıza 
ihtiyaçlarını isteklerini beklentile-
rini açıkça söylemeyi ifade etmeyi 
öğretmeliyiz… onlar söylemekten 
anlatmaktan bıkmamayı öğren-
melidir ancak her zaman her iste-
diği şeyin olmayacağını olamaya-
cağı öğrenmelidirler… 

Ve en önemlisi kendinden ne bek-
lediğini kendisinin, kendi için neler 
yapabileceğini fark etmeyi öğren-
melidirler. 

Çünkü başkasının, bizim için ya-
pabilecekleri kıymetlidir elbette 
ancak bizim kendimiz için yapabil-

diklerimiz çok daha kıymetlidir.

Özellikle somut durumlar için 
bu yöntemin yapılabilirliği, öğ-
renilebilirliği daha fazla ancak iş 
duygulara gelince maalesef bunu 
öğrenme konusunda da öğretme 
konusunda da sıkıntılıyız…

Özellikle kadın erkek ilişkisinde 
“seni seviyorum”  cümlesini duy-
mak ya da “sarılmasını” istemek 
çok doğaldır ancak bunları daha 
fazla hissetmeye ya da yaşama-
ya ihtiyaç duyduğumuz anlar olur 
ancak bu anların karşımızdaki kişi 
tarafından hissedilmesi beklenir… 
oysa ki buna ihtiyaç duyduğunuz-
da “sevildiğimi bilmek istiyorum” 
ya da “şu an bana sarılman, beni 
çok mutlu eder, kendimi iyi hisset-
meme neden olur” desek ve karşı 
tarafa ne yapması gerektiğini söy-
lesek hayat daha kolay olmaz mı?

İnsanların bizim duygularımızı dü-
şüncelerimizi bilmek hissetmek 
gibi bir yeteneği ya da zorunlulu-
ğu olmadığını bilmek zorundayız... 
Ve sık sık bunu kendimize hatırlat-
mak zorundayız…

Bunu da beklentilerimizi 
karşılamak ya da karşılat-
mak bizim sorumluluğu-
muzda olduğu gerçeğidir. 
Unutmayın ki, neyi ne 
kadar istediğiniz ise bu so-
rumluluğunuz için göster-
diğiniz mücadele ile doğru 
orantılıdır.

Gerçekçi bir yaklaşımla dünyaya geldiği ilk an-
dan itibaren bir başkasına ihtiyaç duyan biz… Yol 

aldıkça bir başkasına duyduğu ihtiyaçları aza-
lan yine biz…
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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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BEKLENTİ, FERRARİSİNİ 
SATAN BİLGE, VAN GOGH

N. Yıldız 
ERDAL 

Beklentinin diğer adı umuttur. 
Ve insan bu dünyada ancak  hayal 
ettiği müdettçe  yaşar.

Herkesin kendine göre beklenti-
leri vardır: Kimi zenginlik  ister,-
kimi sağlık, kimi huzur ister,kimi 
doğa ile başbaşa olacağı bir ev.
Kimi kendine zaman ayırmak.

Kimi seçilmek ister, kimi seçmek.
Kimi yaşamak ister; kimi,kimseye 
muhtaç olmadan  ölmek.

Kimi Godot’yu bekler, kimi Godot 
olmayı.

Uzay turisti olmaktan,aya ayak 
basmayı hayal etmeye kadar gi-
der bu beklenti işi.Herkes kendi 
dağarcığı ve ufku kadar beklenti 
standartlarını oluşturur.Herke-
sin beklentisi kendine göredir.
Bir çiftçi, yirmi dönüm arazisi-
ni, altmış dönüm yapmayı hayal 
ederken,başka biri ise ferrarisini 
satıp Tibet’e gitmeyi düşler.Robin 
Sharma gibi.Ve hiçbir şey için asla 
çok geç değildir istediğin kişi ol-
mak için ve çok erken.
Aslında hangi beklentiyi,nasıl 
beklediğimiz biraz da nasıl biri 
olduğumuzla ilgilidir.Gerçekten 
kendini tanıyan kişler beklentile-
rinin mimarı olurlar.İhtiyaçlarını 
doğru saptar ve gerçek bir eylem 
planıyla hereket ederler.Tabiki 
uygun araçları varsa bu daha ko-
lay olur.

Beklentilerin en başını ise sağlıklı 
yaşama beklentisi oluşturur.Be-
denen ve ruhen sağlıklı olabilen 
kişilerin ancak sağlıklı beklenti-
leri olabilir.Bazı kişiler bedensel 
bir sağlık sorunları olmasa da da 
ruhsal çöküntü içine girdiklerinde 
bütün yaşama enerjilerini tüketir-
ler.Buna depresyon adı verilir.Bu 
kişiler belki de umut edemeyen,-

bekleyemeyen birine dönüştük-
leri için çöküntü içine girmişlerdir.
Umut aslında biraz da kendini 
kandırma sanatıdır ve çöküntü 
yaşayan insanlarda bu sanat et-
kisiz hale gelir.Bir renkkörü gibi 
her şeyi karamsar görmeye baş-
layan bu insanlar ,iyimserliklerini 
tekrar kazanmak için doktorlara 
başvururlar.

Yani aslında iyimserlik,beklenti 
ve umut insanlar için büyük bir 
nimettir.Ekmek kadar,su kadar 
önemlidir umutlu olma durumu-
nu korumak.

Bu sebeple beklentinin özünü 
içsel motivasyon ve enerji oluş-
turur.Kişinin bulunduğu ortamı 
dünyanın merkezi sanarak,başka 
dünyalardan,insanlardan,hayat-
lardan haberdar olmaması da o 
enerjinin çabuk kaybolmasına ve 
umutsuzluğa dönüşmesine ne-
den olur.Başka ihtimalleri bilme-
lidir insan,başka coğrafyaları,kül-
türleri.Biyografileri.Hayalleri ve 
hayalkırıklıklarını.

Hayatı kendi dünyasından iba-
ret görmek  sağlıklı beklentilerin 
önündeki en büyük  engeldir.Dar 
alanda kısa paslaşmalarla geçiri-

len ömürler vardır.Ya da neyi,niçin 
beklemesi;neyi niçin bekleme-
mesi ve ne yapması gerektiği ile 
ilgili, bilgi ve donanımdan  uzak 
hayatlar.Bu nedenle bilgi ve bilinç 
önemlidir  ‘beklenti’ konusun-
da.Yoksa  “en kötü umut,yanlış 
umuttur”sözüne çıkar yollar.

Bir de beklenti kadar sorumlu-
luk,planlama,çaba gerektiği gibi 
şansa da ihtiyaç olduğunu unut-
mamak  gerek.Van Gogh harika 
resimler yapıyordu ancak ,kardeşi 
Theo resimleri iyi pazarlayamadı.
Vincent Vangogh yaşarken asla 
hak ettiği karşılığı göremedi.Ne 
yazık ki!

      Tıpkı ölümle hayatın iç içe ol-
duğu gibi, beklenti ve hayalkırık-
lığı da iç içedir.Hayat beklentileri 
de tertemiz gülüşleri de bir vazo-
ya koyar bazen.Hayat beklentileri 
de ,tertemiz gülüşleri de buruştu-
rup çöpe atar bazen.

Yine de son olarak şu sözle bitire-
lim bugünkü yazımızı:Tüm dünya 
vazgeç dediğinde,umut fısıldar:-
Bir kez daha dene.                                   
Umutlu günler.                                  
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5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Konya Barosu tara-
fından Konya Adliyesi’nde tören düzenlendi. Tören Kon-
ya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ tarafından Adliye 
Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.

Çok sayıda avukatın katıldığı çelenk sunma programında 
Avukatların Günü’nü kutlayan Baro Başkanı Av. Musta-
fa Aladağ, avukatlık mesleğinin önemi anlaşıldığında 
hukuka aykırı uygulamalarda ciddi bir azalma yaşanaca-
ğını aktardı. Konuşmasına avukatların yaşadığı sorunları 
anlatarak devam eden Mustafa Aladağ, “ Gönül isterdi ki 
5 Nisan Avutalar Günü’nde çok güzel ifadeler kullanabil-
seydik ancak önümüzde ciddi bir sorunlar var. 

KONYA BAROSU’NDA 
AVUKATLAR GÜNÜ 
KUTLANDI
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Gel...
“Gel” diyordu Mevlana,
“Ne olursan ol yine gel”
Lakin elin boş gelme

Utancınla gel,

Mahcubiyetinle gel,

Hüznünle gel,

Tövbenle gel...

Başın önünde,

Yaşın gözünde

Umudun özünde gel... 

Kalbin eğik,

Ruhun bükük,

Nefsin dökük gel...

“Gel ve ol” diyordu sanki;
Müslüman ol,

İnsan ol,

Adam ol, 

Adem ol...

“Gel” diyordu Mevlana
“Lakin geldiğin gibi gitme...”
“Geldiğin halde kalma ne olur...”
Gel ve dinle,

Gel ve oku,

Gel ve anla,

Gel ve hisset...

“Gel ve piş” diyordu aşk ateşinde...

Gel ve yan...

Dayanabildiğin kadar değil, 

Yanabildiğin kadar, 

Yan...

Ve “Gel” diyordu Mevlana
“Gel ve öl, ölmeden önce”
Gel ve ol...

Yeter ki gel,

Yeter ki ol...

MEVLANA HAZRETLERİNDEN 
BEKLENTİLERİMİZ

AHMET 
KAĞAN 
KARABULUT 
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Her şey hızla değişiyor. Değişmeyen 
tek şey, değişimin kendisi. 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişim 
toplumların ve bireylerin hayata bakış 
açısını da etkiliyor. Bu etkileşim kimi-
ne göre iyi, kimine göre kötü. Hadiseye 
hangi yönden baktığına bağlı. Mesele-
ye hayatın kolaylaşması penceresinden 
bakarsan “evet teknoloji hayatımızı 
kolaylaştırdı”, yok meseleye toplumsal 
değerler penceresinden bakarsan, “tek-
noloji geldi, insanlık öldü” dersin. 

Hayat da zaten böyle bir şey. Ya bar-
dağın dolu tarafından bakar mutlu 
olursun, ya da bardağın boş tarafından 
bakar, dünyayı kendine zindan eder-
sin. Aslolan insana çalışmasıdır. Aslolan 
çalışırken ki niyetidir. Onun için Pey-
gamber efendimiz “ameller niyetine 
göredir” derken, ecdadımız “niyet hayır, 
akıbet hayır” diye özetler hayatın ta-
mamını. 

Bir hakikat var ki, teknoloji insanoğlu-
nun beklentilerini de artırdı. Hayatımızı 
kolaylaştırdığına inandığımız teknoloji 
sayesinde daha az çalışıp daha fazla 
kazanmamız gerekirken, daha çok çalı-
şıyoruz ama daha az kazanıyoruz. Belki 
daha fazla kazanıyoruz ama kazandık-
larımız ihtiyaçlarımıza yetmiyor. 

Üniversitede iktisat ilmini bize “sınırsız 
ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılan-
ma sanatı” şeklinde tanımladılar. De-
mek ki, öyle veya böyle dünyada her 
zaman imkânlar sınırlı, ihtiyaçlar sınır-
sız olacak. Yapacak bir şey yok. Hazreti 
Âdem’den kıyamete kadar bu döngün 
böyle devam edecek. Beraberinde yeni 
ihtiyaçlar doğuran teknoloji ile müca-
delemiz devam edecek. Hep arkasında 
koşacağız ihtiyaçların. 

Yeni bir seçim sürecini daha geride bı-
raktık. Cumhur ittifakının genel anlam-

da oyları düşmedi. Ancak birçok büyük-
şehir kaybedildi. Burada da başarı ve 
başarısızlığa hangi pencereden baktı-
ğınız önemli. Bir taraftan oylarınız düş-
meyecek, diğer taraftan ise birçok kenti 
kaybedeceksiniz. Totalde yüzde 52 oy 
alan bir ittifakı başarısız, yüzde 37 alan 
başka bir ittifakı ise başarılı göstermek 
de aynı bakış açısının ürünü. Dedik ya 
insanız. Sadece etten ve kemikten oluş-
muyoruz. Duyularımız ve duygularımız 
da var. Yazın sıcaklık 20 derecenin altına 
inerse “hava soğuk” kışın 10 derecenin 
üzerine çıkarsa “hava sıcak” diyoruz.  
Siyasette başarı ve başarısızlığı da ken-
di temel değerlerimize göre belirliyoruz. 
İktidar bizim düşünce yapımıza uygun-
sa başarılı, değilse başarısız görüyoruz. 

Beklentilere gelince. Orada da aynı şey 
geçerli. Kimimiz kendimizi önceleyen 
beklentiler içerisinde oluruz, kimimiz ise 
ülkemizi önceleyen beklentiler içerisin-
de oluruz.  Milli gelirimizin 2-3 bin dolar-
larda seyrettiği 17 yıl önce beklentimiz 
siyasette istikrarın sağlanmasıydı. Milli 
gelirimizin 10 bin dolarlar seviyesinde 
seyrettiği şu günlerde ise beklentimiz 
ekonomik istikrar. Her konjonktür ken-
di beklentilerini oluşturuyor. Hedefleri-
mizin çoğuna ulaştığımızda 2023’de ise 
beklentilerimiz çok farklı olacak. 

Tabii ki daha güçlü bir Türkiye beklenti-
si içerisindeyiz. Yaşadıklarımız bizi farklı 
noktalara getirdi. Dost ve müttefik ül-
kelerden üst üste aldığımız darbeler, 
bize her alanda kendi kendine yetebilen 
bir ülke olma zorunluluğu getirdi. Sihir-
li kelime “üretim”. Her alanda üretmek 
zorundayız. Bilgi teknolojilerine öncelik 
vermek zorundayız. Bilgi artık en de-
ğerli şey. Hafif sanayiden ağır sanayiye 
her şeyi üretmek zorundayız. 780 bin 
kilometre karelik tüm topraklarımızın 
bir metrekaresini dahi boş bırakmadan 
dünyanın ihtiyaç duyduğu her türlü 
tarımsal ürünü üretmek mecburiyetin-

deyiz. 

Sihirli kelime “üretimin” sırır ise “eğitim 
“de... O olmadan hiçbir şey olmuyor. 
Hatırlayanımız vardır yıllar önce Cem 
Yılmaz’ın oynadığı bir reklam vardı. 
“Eğitim şart” diyordu. Sonra dillere pe-
lesenk oldu. Ben de diyorum ki, “eğitim 
şart”. Hükümeti de muhalefeti de kı-
sır çekişmelerden vazgeçerek “eğitim” 
potasında buluşmaya davet ediyorum. 
İnanın bu ortak payda, tüm beklentile-
rimizi karşılayacak. 

BEKLENTİLERİMİZ 
ONA BAĞLI. 

Nurettin 
BAY
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Birinci Cihan harbi ile 
medeniyetin odak nok-
tası değişti. İslam mede-
niyetinin 1300 yıllık ‘hak 
ve adalet” ilkesi üzeri-
ne inşa ettiği yönetim 
anlayışı yerini, batının 
‘batıl ve güç’ ilkesi üzeri-
ne inşa etmeye çalıştığı 
yeni bir yönetim siste-
mine bıraktı. Artık her-
kes anladı ki, mazlumun 
değil güçlünün haklı gö-
rüldüğü bir dünyada ya-
şıyoruz.

Amerika ve Avrupa ek-
senli yeni medeniyet 
tasavvuru din ve ahlak 
temellerini muharref 
Hristiyanlıktan almak-
tadır. Muharref bir dinin 
müntesipleri ellerinde 
bulundukları güçle sa-
dece kendi toplumlarını 
değil tüm dünya top-
lumlarını ifsat etmeye 
başladılar. Ekonominin
anayasasını ise kapita-
lizm ile yoğurdular. Ana-
yasa kapitalizm olunca 
‘ben’ eksenli bir toplum 
yapısı oluştu. Bu da aile 
mefhumunun ortadan 
kalkmasına ve ‘birey’ 
öncelikli bir toplum ya-
pısının ortaya çıkmasına 
neden oldu. İşte tam da 
burada tüm sistem iflas 
etti.

Medeniyetlerini ayakta 
tutacak hiçbir değerleri 
kalmadı. Onları girdikleri 
çıkmaz sokaktan çıkara-
cak bir yardımcıları da ol-
madı. Kendi medeniyet-
lerinin inşasında kol kola 
yürüdükleri Yahudiler 
de imdatlarına koşmadı. 
Şimdi bu çıkmaz sokak-
tan kurtulabilmenin yol-
larını arıyorlar. Bu nafile 
arayış kendilerini daha 
da agresifleştiriyor. Var 
güçleri ile hakkı üstün 
tutan medeniyetimize 
saldırıyorlar. Düne ka-
dar yok etmeye çalıştık-
ları İslam Medeniyetine 
şimdi yok etmek için de-
ğil, içine düştükleri aczi-
yeti belli etmemek için 
saldırıyorlar. Dünyanın 
beşten büyük olduğunu 
onlar da biliyorlar. Bu 
hakikati Erdoğan ses-
lendirdiği için tahammül 
edemiyorlar.

Mazluma, güçsüze ha-
milik yapamadıklarını 
onlar da anlamış durum-
dalar. Mazluma sadece 
ülkesini değil gönlünü 
de açmış tek milletin 
bizim milletimiz olduğu 
gerçeğini kabullenemi-
yorlar.

İnsanı insan yapan tüm 
değerlerini kaybettikle-

rine onlar da inanıyor. 
Aradıkları bu değerlerin 
İslam’da olmasını içleri-
ne sindiremiyorlar.

Tüm beklentileri yok ol-
muş, saygı duydukları 
hiçbir değeri kalmamış 
batı toplumları düştük-
leri bencillik ateşinde 
kavrula kavrula yanar-
ken, biz hak medeniye-
tin temsilcilerine Ola-
mayızda. 

Muharref bir dinin değil 
hak bir denin temsilcile-
riyiz ve bizim bir davamız 
var. Karanlığın en yoğun 
olduğu saat, aydınlığa 
en yakın saattir aynı za-
manda. Medeniyetleri-
ni bencillik, kan, zulüm 
ve kuvvet üzerine inşa 
edenlerin eceli yaklaş-
mış olmalı ki, zulümlerini 
artırıyorlar. Başta İslam 
coğrafyası olmak üzere 
tüm dünyayı kan gölüne 
dönüştürenler, zulüm ile 
abad olacaklarını sana-
dursunlar. Vekâlet sa-
vaşları ile dünyaya yön 

vermeye çalışanlar, te-
rör belasının bumerang 
gibi kendilerine döne-
ceğini mutlaka farkına 
varacaklar.

Milletimiz son çeyrek 
asırdan buyana yaşa-
nanları çok iyi analiz et-
miştir. 15 Temmuz zaferi 
bu çıkışın ürünüdür. Zor 
günler geride kalmış, 
millet devleti ile bütün-
leşmiş, yürünecek rota 
belirlenmiştir. Hedef 
kendi medeniyetimizi 
yeniden hâkim kılmak-
tır. Hedefine kilitlenmiş 
bir lider ve ona inanan 
bir millet vardır. Önüne 
konulan engelleri tek 
tek kaldıran milletimiz 
ödediği bedelin farkın-
da, ödeyeceği bedelin 
de bilincindedir. O bede-
lin gözlerini kamaştıran 
karşılığı ise tek beklen-
tisidir.

HEDEFİMİZ DE 
BEKLENTİMİZ DE 

BÜYÜK
TAHİR AKYÜREK

Konya Milletvekili /TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu başkanı
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Elif 
DOLAPOĞLU

Okul öncesi eğitimi alan çocukların sahip 
olduğu yetenekler erken fark edilir,  özgü-
veni yüksek öğrenciler olarak ilköğretime 
başlar. Toplu yaşamın kural ve gereklilikle-
rini öğrenmiş olduklarından zorunlu eğitim 
dönemine geçtiklerinde grup yaşamına 
ayak uydurmakta zorlanmazlar.

Okul öncesi eğitim bir süreçtir. Ebevey-
nler olarak bizlerin çocuktaki değişimi ve 
gelişimi çok kısa zaman diliminde bekle-
mek yerine sabırlı olup bu süreci ilgiyle ve 
destekle takip etmemiz gerekmektedir. 
Özellikle okula yeni başlayan çocukların 
okula uygun sürecini kolaylaştıracak olan 
ebeveyn tutumudur. Okula karşı ön yargı 
yerine öğretmenlerle iş birliği konusunda 
evladına yardımcı olmuş olacaktır. Zaman 
zaman bizlerinde oryantasyon  süresinde , 
okula ve arkadaşlara uyum , yemek yeme-
me , kurallara uymak istememe gibi sorun-
larla karşılaşıldığında ebeveyn  çocuğun 
okulundaki davranışlarıyla ile ilgili öğret-
meniyle iletişime geçer ve doğru tutumu 
çocuğa gösterirse sorunun kısa sürede çö-
züldüğünü görecektir.

Okulda gerek bizlerin gerek pedagogu-
muzun gözlemi doğrultusunda çocukla-
rımıza hiçbir konuda sınır koymadığımızı 
koyamadığımızı gözlemliyoruz. Okul ön-
cesi dönemde sınır koymama belki büyük 
bir soruna yol açmasa  da her isteği yapı-
lan , her isteği alınan bir çocuk ilerleyen 
yaşlarda istediği alınan bir çocuk ilerleyen 
yaşlarda istediği bir şey gerçekleşmezse 
büyük bunalım ve depresyonlara girebili-
yor, ebeveynlerine çok üzücü hatta yıkıcı 
tepkiler gösterebiliyor. O yüzden daha kü-
çük ne olacak ki diye düşünmek yerine ço-
cuklarımıza doğru zamanda doğru sınırlar 
koymalıyız.

Eğitim çok uzun bir süreç .Okul öncesi dö-
nemde başlayıp ilerleyen yaşlara kadar 
devam ediyor ..Eğitim sisteminde ezberci-
likten ve sadece test tekniğiyle sınav sis-
teminden çıkıp , çocuğa gerçekten hem ya-
pacağı mesleğe hem hayata donanımlı bir 
şekilde hazırlandığı bir sistemin gelmesini 
temenni ediyorum.

Eğitimdeki başarı okul, öğrenci tutumuy-
la sağlanabilir. Tüm yavrularımızın vata-
na millete hayırlı hizmetler edebilecekleri 
mesleklerini öğrenirken çok iyi eğitimci ve 
öğretmenlerle karşılaşması dileklerimle.

Okul öncesi 
eğitim, çocuğun 

doğumundan 
başlayarak 

ilköğretime baş-
ladığı döneme 

kadar geçirdiği 
süreç olarak 

tanımlanabilir. 
okul öncesi eği-

tim programı iyi 
planlandığında, 

ebeveynlerin 
ve eğitmenle-

rin etkin rol 
aldığı, verimli 
bir öğreneme 

ortamı oluşur. 
okul öncesi eği-
tim dönemi de 

çocuklar büyük 
kazanımlar sağ-

lar.

OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM SEKTÖRÜN DE 

BEKLENTİLERİM
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Sevgi 
KAYA

O halde gerçek nedir? Gerçek dü-
şündüğümüz gibi gerçek midir?

İnsan bilincinden bağımsız, somut 
ve nesnel olarak var olan her şey-
dir gerçek. “Günlük dilde de çoğu 
kez “gerçek” sözcüğü ‘hakikat’ ve 
‘doğru’ sözcükleriyle eşanlamlı da 
kullanılır.  Gerçek yanı başımızdaki 
belki de en büyük düşmandır kim 
bilir. Soyut mu, somut mu kime göre 
neye göre akıllardaki büyük karma-
şadır.

BEKLENTİ ise bir olgunun sonunda 
olması umulan, gerçekleşmesi bek-
lenen şey olarak tanımlanır. Beklen-
tilerde gerçekler gibi düş kırıklığına 
sebep olur. Beklentilerde başka tür-
lü bir düşmandır yanı başımızdaki 
aslında.

Beklemek ya da beklenti; bir sonu-
cu arzulamaktır. Kimileri adını koyar 
beklemenin kimisi beklemiyorum 
der ancak yine sonuç aynıdır bek-
lentidir, beklemektir.

Gelmeyecek bir gideni, olmayacak 
bir nedeni beklediniz mi? der Özde-
mir Asaf. Bu yazıyı okuyan kaç çift 
göz, kaç yürek vardır kim bilir hala 
bekleyen gidişine inanamayan biri-
lerinin. En korkunç bekleme de bu-
dur aslında sinsice kemiren içimizi 
gelmeyeceğini bile bile beklemek. 

Zaten beklemek zor bir eylemdir 
hele hele de gelmeyecek, dönme-
yecek birini beklemek nafile bir ça-
badan başka bir şey değildir. Belki 

de böyle zararlı bir bekleyiş intihar 
biçimidir kim bilir yanı başımızda 
duran.

Giden sevildiği kalbi terk etmeyi 
seçtiyse ve geri döndüğü zaman 
bekleyene, büyük tamiri zor yaralar 
açacak demektir. Beklemek güzeldir 
sonunu bildiğimiz hikâyeyi uzatma-
ya, bekleyerek yaralar almaya gerek 
yok. 

Siz hiç güneşin gece doğduğunu 
gördünüz mü? İşte bazı sonucu belli 
olan beklentiler böyledir imkânsız-
dır,  hayaldir, düş kırıklığıdır.

İmkânsızı beklemek en büyük ızdı-
raptır insana. En büyük hastalıktır 
belki de. Ne demiş Yahya Kemal Be-
yatlı şiirinde,’’Birçok gidenin her biri 
memnun ki yerinden çok seneler 
geçti dönen yok seferinden’’.

Uzun bekleyişlere sabrederken 
kendisi bekleyiş olur bazen kişinin, 
o yüzden beklentilerin de mantık-
lı olanından yana olun, olabilitesi 
olanları bekleyin, sizi sonunda mut-
lu edecek ve size yararlı olan bek-
lentileri dört gözle bekleyin elbette 
ancak sonu olmayan beklentilerle 
yaşarsanız hayat akar gider. ‘’Bek-
lenen geç geliyor; geldiği zaman 
da insan başka yerde oluyor’’ Oğuz 
Atay’ın da dediği gibi. O yüzden ne 
başka yerde olun ne de sonuçsuz 
bekleyişlerle hayatı ve filizlenecek 
yaşamı kaçırmayın.

Beklenti ya da bekleyişlerinizin siz-
leri iyiye, mutluluğa, kariyere, amaç-
larınıza ve büyük aşklara götürmesi 
dileğiyle.

GELECEKSE BEKLENEN 
BEKLEMEK GÜZELDİR

Hepimizin de bildiği gibi bir GERÇEKLER, bir BEKLENTİLER bir de BAŞ-
KALARININ BEKLEDİKLERİ var. Anlayacağınız üçlü sarmaşık bir kombi-
nasyon var etrafımızda. Basit gibi görünen bir o kadar zor bir sarmal bu.
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Anadolu’nun kadim şehirlerinden 
Konya, Hz. Mevlâna ve ailesinin 
şehre gelişinin 791. Yıldönümü kut-
lamalarına hazırlanıyor. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, 3 Mayıs’ta Rumi Özel 
Tren Seferiyle başlayacak etkinlikler 
kapsamında Filistinli Le Trio Joubran 
grubunun konseri, Sufi Film Günleri, 
temsili karşılama programı, sevgi ve 
hoşgörü yürüyüşü gibi etkinliklerin 
yapılacağını söyledi.

Günümüzden sekiz asır önce sevgiyle 
gerçekleşen kutlu bir yolculuğun son 
durağı olan Konya, Hak aşığı Mevla-
na Celaleddin Rumi’nin Konya’ya ge-
lişinin 791. Yıldönümü kutlamalarına 
hazırlanıyor. Konya Valiliği ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleş-
tireceği Teşrif-i Konya karşılama tö-
renleri bu sene ilk kez 3 Mayıs 2019 
Cuma günü siyaset, sanat, spor, aka-
demi dünyasından önde gelen isim-
lerin katılacağı Rumi Özel Tren Sefe-
riyle başlayacak. Trende ney dinletisi 
ve Mesnevi sohbeti eşliğinde medya, 
sanat, spor ve akademi dünyasından 
önemli isimler bulunacak. 

TEMSİLİ KARŞILAMA YAPILACAK 

Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu 
Esin Çelebi ve ailesinin Karaman’dan 
Konya’ya yürüyüşlerinin temsili ola-
rak Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay tarafından 

karşılanmalarıyla başlayacak etkin-
likler, Şems-i Tebriz-i Türbesinden 
Mevlana Türbesine yapılacak “Sevgi 
ve Kardeşlik Yürüyüşü” ve Mevla-
na\’nın sandukası başında \’Gül-
bank\’ duasıyla devam edecek.

 FİLİSTİNLİ LE TRİO JOUBRAN GRU-
BU KONSER VERECEK

 Medya, spor, ilim ve kültür dünya-
sından davetlilerin katılacağı Teş-
rif-i Konya kutlamaları kapsamında; 
sema gösterisi, Vuslat isimli tiyatro 
oyunu ve mistik müzikte dünya ça-

pında üne sahip üç kardeşten oluşan 
Filistinli Le Trio Joubran grubunun 
konseri de yer alacak. 3-5 Mayıs 2019 
tarihleri arasında ebru, seramik, re-
sim sergileri, Sokakta Sanat gibi et-
kinliklerin de yer alacağı kutlamalar, 
ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Sufisin 
Sufi Sinema Günleriyle sona erecek.

 “791 YIL SONRA BU KUTLU GELİŞİ 
YENİDEN YAŞATACAĞIZ” 

Konya’nın, Mevlana ve ailesinin ge-
lişiyle birlikte ilim, sevgi ve hoşgörü-
nün merkezi haline geldiğine dikkat 
çeken Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’nın sekiz asır önce Belh’ten uzun 
bir yolculuk sonunda bu topraklara 
gelen Hz. Mevlâna ve ailesini ku-
caklayan merkez olduğunu belir-
terek, “İnsanın bir yolculuk halinde 

olduğundan söz eden Hz. Mevlâna, 
ilerleyen yıllarda fikir dünyasının ge-
lişiminde bu uzun ve zahmetli yolcu-
luğun payının büyük olduğunu ifade 
etmiştir. 

Selçuklu çağının Horasan’dan Endü-
lüs’e uzanan, geniş İslam coğrafyası-

nın en kıymetli ilim, felsefe ve sanat 
merkezlerinden biri olan Konya, Hz. 
Mevlâna ve ailesinin teşrifleriyle nice 
Hak dostunu bağrına basmış ve daha 
büyük önem kazanmıştır. Düşünce 
ve eserleriyle Anadolu’ya sevgi barış 
ve kardeşliği getiren Hak aşığı büyük 
düşünür Mevlana’nın şehrimize ge-
lişlerini 791 yıl sonra yeniden yaşata-
cağız” dedi.

KONYA, KUTLU 
KARŞILAMAYA 

HAZIRLANIYOR
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Vitaminler,  vücudumuz tarafından üre-
tilemeyen, dışardan alınması gereken ve 
küçük miktarlarda da olsa gereksinim 
duyduğu mikro besin öğeleridir. Yeter-
sizliğinde oluşabilecek birçok hastalığı 
beraberinde getirecektir. Geçen ay ki ya-
zımızın devamı olan vitaminlerin önemi 
ve alınması gereken günlük dozlara bu 
yazımızla devam edeceğiz...

Folik Asit : En yaygın besin öğesi yeter-
sizliği folik asittir. Genellikle alkolikler-
de, yaşlılarda, gebelerde ve keçi sütü ile 
beslenen bebeklerde yetersizliği sık gö-
rülmektedir. Tüm yetişkinler için günlük 
alım düzeyi 400 µg’dır. Gebelik öncesin-
de yüksek dozda alınan folik asit nöral 
tüp defekti riskini büyük oranda azalt-
tığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
tarafından kanıtlanmış ve 1998’den bu 
yana tahıllarda folik asit ile zenginleştir-
me yapılmıştır. Ve bu zenginleştirme ile 
2 yıl içerisinde nöral tüp defektinde %25 
oranında azalma gözlenmiştir. Gebelik 
öncesi ve ilk trimesterde 400-800 µg/
gün folik asit alimı ve folik asitten zengin 
besinlerin tüketimi tavsiye edilmektedir. 
Emzirme döneminde ise 500 µg folik 
asit alımı önerilmektedir. Epilepsisi olan 
kadınların, antiepileptik ilaç kullanımı 
nedeyle daha yüksek düzeyde folik asit 
alımı gerekmektedir. Yüksek dozda folik 
asit alımı B12 vitamini yetersizliğini mas-
kelemektedir. Folik asit; meyve, sebze, 
özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve zen-
ginleştirilmiş tahıl ve ürünlerinde bolca 
bulunmaktadır. 

Biotin : Biotin yetersizliği olağan dışı bir 
durum olsada, çiğ yumurta tüketimi ile 
gelişebilir. Yetersizlik alopesi, seboreit 
dermatit, mide bulantısı, kusma, depres-
yon ile karakterizedir. Fazla alımında her-
hangi toksik etki görülmemiştir. Günlük 
alım dozu 30-100  µg’dır. Biotinin en iyi 
kaynakları maya, soya fasulyesi, yumur-
ta sarısı, fıstık ezmesi ve mantardır. 
B12 vitamini : Folik asitin vücutta aktif 
formunun üretilmesi için gereklidir. B12, 
karaciğerde 30 yıla kadar depolanabilse 
de yetersizliği çok sık görülmektedir. Ya 
uzun süreli diyet ile alımı yetersizdir ya 
da mide veya bağırsakta emilim bozuk-
luğu vardır. Mide yanması, gastrit, ülser 

, kronik kabızlık veya ishal sorunlarından 
herhangi birini bile yaşıyorsanız B12 ye-
tersizliğiniz olabilmesi çok muhtemeldir. 
Kan B12 vitamin normal düzeyi 500-914 
pg/ml arasında olmalıdır. Günlük alım 
düzeyi 2,4 – 2,8  µg/gün olmalıdır. B12 vi-
tamini ette, süt ve ürünlerinde, kabuklu 
deniz ürünlerinde ve yumurta da doğal 
olarak bulunmaktadır. Ancak zenginleş-
tirilmiş kahvaltılık tahıl ürünlerinde de 
bulunmaktadır.

C vitamini : C vitamini immun fonksiyon-
larda, yara iyileşmesinde ve alerjik reak-
siyonlarda önemli bir yere sahiptir. Güçlü 
bir antioksidan kaynağıdır. Bu sebeple 
hastalıklarla mücadele de ve yaşlanma 
karşıtı olarak görev yapmaktadır. Günlük 
tavsiye dilen alım düzeyi 90 – 120 mg/
gün’dür. Sigara içenlerin bu alım düzeyi-
ne 35 mg/gün ekleme yapılmalı. Yetersiz-
liği çok görülmemekle birlikte uzun süreli 
günlük 10 mg’ın altında C vitamini alımı 
ile skorbüt rahatsızlığı görüldüğü tespit 
edilmiştir. C vitamini en çok turunçgiller 
başta olmak üzere meyvelerde ve yeşil 
sebzelerde bol miktarda bulunmakta-
dır. Ancak C vitamini hassas bir vitamin 
türüdür. Hava, ışık ve ısı ile temasında 
kaybolmaya başlamaktadır. Brokolide C 
vitamini yüksektir ancak faydalanmak 
için çiğ olarak tüketmek gerekmektedir.

A vitamini : A vitamini yetersizliğinde 
gece körlüğü ile karakterizedir ve daha 
ileri seviyelerde göz kuruluğu, görme 
fonksiyonlarında azalma, göz harabiyeti 
ortaya çıkar. Aynı zamanda yetersizlik 
sonucunda enfeksiyon hastalıklarına 
karşı duyarlılıkta artış olabilmektedir. 
Toksik doz alımı durumunda; baş ağrısı, 
kusma, görme fonksiyonlarında bozuk-
luklar, karaciğer hasarı ve doğum de-
fektleri görülmektedir. Günlük önerilen 
alım dozu yetişkinlerde 900-700 retinol 
aktivesi eşdeğeri (RAE), gebelik döne-
minde 770 RAE ve emziklilik döneminde 
ise 1300 RAE alımı önerilmektedir.

D vitamini : Besin yoluyla alınan Dvitami-
ni, derinin yeterli ultra viyole ışınına yani 
güneşe maruz kaldığında aktif forma 
geçebilmektedir. Esmer tene sahip olan 
kişiler D vitamini yetersizliğine daha çok 

maruz kalırlar. D vitamini birçok hormon-
ların işleyişinde görev alır bu yüzden ge-
belik, emziklilik ve büyüme döneminde 
çok büyük öneme sahiptir. Yetersizliğin-
de, alzheimer ve düşük bilişsel fonksiyon 
gibi beyin foksiyonları üzerinde etkisi bü-
yüktür. Ayrıca, insülin direnci, ateroskle-
rozis, kroner arter hastalıkları, kötü huylu 
tümorler v immun sistem üzerinde ve 
çocuklarda riteks, yetişkinlerde ise kemik 
erimesi ile etkilidir. Günlük önerilen alım 
düzeyi 15 µg (600 IU) D vitamini alımı 
yeterlidir. Güneş maruziyeti Dvitaminini 
vücutta toksik doza ulaştırmaz, ancak 
ek takviye fazla kullanımı yüksek doza 
ulaştırabilir. Günlük 4000 IU’ dan daha 
fazla D vitamini alımı yumuşak doku ha-
rabiyeti, böbrek taşı, hiperkalsemi ile ka-
rakterizedir. D vitamini doğal olarak yağlı 
balıklarda ve zenginleştirilmiş sütlerde 
bulunur.

E vitamini : Yetersizliği çok görülmemek-
le birlikte, kaslarda güçsüzlük, hemoliz, 
ataksi ve görme bozukluğu olabileceği 
düşünülmektedir. Günlük önerilen alım 
düzeyi 15 mg’dır. E vitamini bitkisel yağ-
larda ve yağlı tohumlarda bulunmakta-
dır. 

K vitamini : K vitamini kanın pıhtılaş-
masında, kemik ve böbrek metaboliz-
masında görevlidir. Yüksek dozda A ve 
E vitamini alımı Kvitamini emilimini ve 
aktivitesini bozmaktadır. Günlük öneri-
len Kvaitamini alım düzeyi erkekler için 
120 µg , kadınlar için ise 90 µg’ dır. Yeşil 
yapraklı sebzelerde ve turpgillerde bol 
miktarda bulunmaktadır. 

VİTAMİNLER 
VE HAYAT – 2

Diyetisyen 
Betül Güney
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PROF.  DR.
ALİ ACARNE BEKLİYORUZ

Hayat umutla devam eder. Umut ger-
çekten iyi şeyler beklemektir. Umut bir 
başka deyişle hayaldir. Hayalin ve umu-
dun olmadığı yerde hayat anlamsızlaşır. 

 Gelecek umudu olmayan insan hayat-
tan kopar, gelecek umudu olmayan ül-
kelerde dağılmaya mahkumdur. Günü-
müzde hayattan ne bekliyoruz, çok ucu 
açık bir soru. 

Umudu ya da hayali gerçekleştirmenin 
yolu çalışmaktan ve özveriden   kurum-
sallaşmaktan geçer. Hayatta kazanılan 
yapılan her şeyin bir bedeli bir karşılığı 
vardır. Biz toplum olarak bunun farkın-
da mıyız bu konu bir kitap konusu olsa 
bile kitaptan  daha geniş bir konudur, 
bir a4 kağıdı yeterli değildir. Birkaç yö-
nüyle bakarsak türkiye sosyal devlet 
anlayışı ve uygulanması açısından en iyi 
ülkelerden biridir. 

Avrupa’da bir uzmana muayene olmak 
için birkaç aya sıra alabilir. Türkiye’de 
aynı gün birkaç uzmana muayene ola-
bilir.Mesai bitimi bile olsa acil servise 
gidip bir şekilde aynı gün yine uzmana 
muayene olabilir. 

Birkaç yıl önce norveç’ten konyalı bir 
hasta telefonla arıyor. Hastanın eşi , 
hastanın sol yan ağrısı olduğunu söy-
lüyor ne yapacağını soruyor bu arada 
kadının ağrılı sesi duyuluyor. Eşine niye 
arıyorsun acile götür dedim hastanın eşi 
üç defa acile götürdüğünü her seferinde 
parasetomol verilip üroloji uzmanından 
randevu alması gerektiğini söylüyorlar 
üroloji uzmanına da 2 ay gün veriyorlar 
dedi.. Türkiye’de olsa renal kolik  teda-
vi başlar aynı zamanda üroloji doktoru 
görürdü. 

Avrupa’da bir kişinin doktora gitme sa-
yısı 6, bizde 8 ‘dir. Hastaya ve doktora 
ulaşmak kolaylaşmıştır. Hastane fizik 
ortamları açısında da oldukça iyi du-
rumdayız. 

Almanya da  350 bin civarında doktor 
var nüfusu bize yakın ancak almanya’ya 
halen yurtdışından ilanla doktor arama-
maktadır. Türkiye de 120 bin doktor var 
ve 350 bin doktoru olduğu almanya’dan 
sağlık şartları daha iyi durumdadır. İlaç 
fiatları açısından avrupa’nın en ucuz ül-
kesi durumdayız.

Sünnet merasiminde erkek çocukları 
tahta bindirilerek tören alanına geti-
riyoruz. Neyin karşılığı, çocuk yetişkin 
olunca beklentisinin sınırı olacak mı? 

Toplumun beklentisi gittikçe daha da 
artıyor. Bu sadece sağlık için değil bir 
çok branşta geçerlidir. İşçi bulmak bir 
çok alanda oldukça zorlaşmıştır. Tarım 
ve sanayinin bir kısmında suriyeliler ol-
masa  büyük sıkıntılar görünmektedir. 
Köylerde  ekmek, yumurta ve süt ürün-
leri marketlerden alınmaktadır. Kırsal 
kesim de tüketimi toplum olmuştur. 

2020 Ocağa kadar sgk sı olsun olmasın 
tüm kişiler sağlıktan ücretsiz yararlan-
ma imkanı tanınmıştır. Üretmeyen bir 
toplum sınırsız bir hizmet beklemekte-
dir. Sosyal devlet uygulanmasındaki iyi 
niyetli toplum kollayan koruyan uygula-
malar sosyal bir felakete doğru gitmek-
tedir. 

Ülkeyi ileriye götüren insanların   çalış-
kanlığı, üretkenliği ve sorumluluğudur. 
İlerisi için umut ve hayallerimizin ger-
çekleşmesini istiyorsak her şeyin bir 
bedeli olması gerektiğini  bilmemiz ge-
rekiyor. 

 Hayat 
umutla devam 

eder. Umut 
gerçekten iyi şey-

ler beklemektir. 
Umut bir başka 

deyişle hayaldir. 
Hayalin ve umu-

dun olmadığı 
yerde hayat an-

lamsızlaşır. 
Gelecek umudu 

olmayan insan 
hayattan kopar, 
gelecek umudu 
olmayan ülkel-
erde dağılmaya 

mahkumdur.

Günümüzde 
hayattan ne bek-
liyoruz, çok ucu 

açık bir soru. 
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Bu ve bunun gibi üç beş güzel 
söz benim hep hayat felsefem 
olmuştur.

Birde son zamanlarda siyasi-
lerin yani hangi partiden han-
gi görüşten olursa olsun her 
seçim öncesi söyledikleri “bu 
seçimler tarihidir çok önemli-
dir”… gibi klişeleşmiş cümle-
lerden nefret eder oldum. Yani 
rahmetli ecevit’in dışında yakın 
tarihin nerede ise tüm siyasi 
liderleri ile çalıştım. Bu siyasi 
oyun ve sözleri hep aynı idi.

O konulara girmeyelim ve tek-
rar konumuza dönelim.

Bu kimilerine göre beka kimi-
lerine göre de ekonomi ağırlıklı 
seçimin ardından bu yüce ve de 
mübarek millet tercihini yaptı. 
Bence bu milletin terazisinin 
kantarı hep doğru tartar.

Seçimlerin ardından hayattan, 
mesleğimden ne mi bekliyo-
rum?

Vallahi bunu tek cümle ile ifa-
de et derseniz oda hiç düşün-
meden şu olurdu, tıpkı yazımın 
başlığı gibi “dünü aramamak”…

Hayat şartları konya’da da, tür-
kiye’de de ve tabii ki dünya’da 
da gittikçe zorlaşıyor.

Bu küresel anlamda son derece 
olağan bir gerçek.

Sonra koskoca dünyadan küçü-
cük pencereme evimin pence-
resine geldiğim zaman aileme, 
çevreye, sokağıma işyerime ve 
konya’mıza baktığım zaman 
her giden günün gelen günü 
arattığına şahit oluyorum.

Ne olur aman ha bunu sakın ola 
siyasi olarak yorumlamayın.

Mesele neyi mi arıyorum?

Tanıdık tanımadık insanların 
bana bir şey beklemeden çıkar-
sız selam vermelerini çok ama 
çok istiyorum.     

Dünü ararken asla maddi yön-
den aramıyorum.

Hayatta hiç büyük hayallerim 
olmadı. Hedeflerim belki bü-
yüktü o da mesleki kariyerim 
açısından büyüktü. Ve cenab-ı 
allah’ım hem maddi olarak 
hem yaşadıklarım ile hem de 
mesleği olarak hayallerimin ve 
hedeflerimin çok ötesini bana 
vermedi gösterdi ve yaşattı.

Artık sadece sağlık, huzur, 
mutluluk ve de hürriyet özgür-
lük istiyorum. Tabii ki aile fert-
lerimle sevdiklerimle cümlemiz 
le birlikte. 

Yazımın son bölümünde yine 
hayat felsefemden küçük bir 
detayı sizlerle paylaşmak iste-
rim. 

O anki durumum ruh halim 
ne olursa olsun bu isterseniz 
büyük mutluluklar isterseniz 
büyük üzüntüler ve hayal kı-
rıklıklarım olsun, hiçbir zaman 
ama hiçbir zaman hastanelerin 
yoğun bakımlarını, cezaevleri-
ni demir parmaklıkların ötesini 
ve de mezarlıkları unutmadım 
unutamam. 

Her fırsatta soluğu buralarda 
alırım. 

Hastanelerin acil servislerini o 
servislerin içerisinde ki ve ka-
pıların önünde bekleşen insan-
ları, mezarlıkları toprağın altın-
dakileri ve kabirlerin başında 
ki insanları ve de cezaevlerinin 
kapısının önünde içerdeki ana-
sını babasını oğlunu kızını eşi-
ni görmek için sırada bekleye 
boynu bükükleri.

Çok şükür bu yüzden ne hep 
mutlu olmuşumdur. Hep şük-
retmişimdir ve sonsuz şükür 
içerişindeyim.  

En büyük duamda allah’ım biz-
lere dünü hatta bugünü arattır-
masın.  

NE BEKLİYORUZ

Şehir olarak 
ülke olarak yeni 
bir imtihandan 
daha geçtik. 

Hayat felsefem-
de her gün her 
yeni bir engel 

zorluk bizler için 
dahası benim 
için yeni bir 

imtihandır. Bu 
arada 60 yaşına 

doğru 40 yılı 
geride bırakan 

gazetecilik 
hayatımda beni 
hayata bağlayan 
ve her engelde 
her zorlukta 
kulaklarım-
da çınlayan 

gözümün önüne 
gelen güzel bir 

söz vardır. 

“Hayatta karşımıza çıkan her engel bizim için bir bileği taşıdır”

Uğur Özteke

Köşe Yazısı
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Prof. Dr. 
Kamile MARAKOGLU
Selçuk Üniversitesi Kadın Aile ve 
Toplum Hizmetleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Kadınlarda 
Sağlıklı 

Yaşlanma
Türkiye nüfusunun %49.8’ini kadın nüfus 
oluşturmaktadır. Türkiye’de doğumda bek-
lenen yaşam süresi giderek artmaktadır. 
2015 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen 
yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 
78yıl, erkeklerde 75 ve kadınlarda 81 yıl-
dır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha 
uzun süre yaşamakta olup, doğuşta bekle-
nen yaşam süresi farkı 6 yıldır.

Ülkemizde hala; Okuma yazma bilmeyen ka-
dın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazla olup, 
kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam 
oranının yarısından daha azdır. Türkiye’de 
kamusal alanda üst düzey kadın yönetici 
oranı %9.3, Kadın hâkim oranı ise %37, Ka-
dın Doktor oranı %40,  Akademik personel 
içerisinde kadın profesörlerin oranı %29’dur. 
Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha 
az yer almaktadır.  Kadına, Kıza, Çocuğa 
Yönelik İhmal, İstismar ve Şiddet Cinsiyet 
Eşitsizliği Hala ülkemizde önemini koruyan 
önemli konular arasındadır. Bu konulara 
ilaveten Yaşlanma hem Kadın Hem Erkekte 
Sağlıklı ele alınması gereken konulardandır.  

Yaşın ilerlemesi ile birlikte kronik dejene-
rasyonlar, hastalıklar, sosyal statüde değiş-
me gibi birden fazla faktörün etkisi ile birey 
yavaş yavaş bir başkasına maddi ve manevi 
olarak bağımlı hale gelmeye başlamaktadır. 
Hem Kadın hem de Erkeklerde bu dönemde 
Kronik hastalıklar artmakta, Beslenme prob-
lemleri, Alzheimer-Demans, Depresyon, Fi-
ziksel aktivitede azalma, Görme, İşitme, Ağız 
Diş problemleri, Ürolojik ve Kadın Hastalık-
ları gibi problemlerde,  kadına ve erkeklere 
yönelik kanserlerde artışlar olmaktadır. Ka-
dınların doğuşta beklenen yaşam süreleri-
nin erkeklerden daha uzun olması; hastalık, 
stres, üreme sağlığı sorunları ve menopozile 
ilişkili problemleri daha uzun süre yaşamala-
rına neden olmaktadır.

Bu dönemde özellikle şu hedeflere önem ve-
rilmeli;

1-Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme 
sıklığının ve bu hastalıklardan kaynaklanan 
ölümlerin azaltılması; Diyabet, Kardiyovas-
küler Hastalıklar, Hipertansiyon,  Obezite ve 
Osteoporoz gibi hastalıklara yönelik sağlık 
taramaları yapılmalı.

2-Tütün kullanımı ile mücadele edilmeli.

3-Sağlıklı yaşlanma için egzersiz, Fiziksel 
aktivite ve Rehabilitasyon hizmetleri geliş-
tirilmeli.

4-Yaşlılara yönelik Aile Hekimliğine entegre 
edilmiş Evde Sağlık Hizmetlerinin sürdürül-
mesi, Geliştirilmesi ve Paydaş Kuruluşlar ile 
İşbirliğinin Sağlanmalı.

5-Yaşlılıkta Nöropsikiyatrik hastalıklar, Yeti 
yitimi, Yaşlı istismarı ve Şiddet konularında 
planlamalar ve etkinlikler yapılmalı.

6-Yaşlılıkta  tanı, tedavi ve izleme hiz-
metlerinin uygun ve etkili İşlemesinin Sağ-
lanması

7-Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti veren-
lerin eğitiminin düzenlenmeli.

8-Bütün bireylere, Sağlıklı yaşlanma süre-
cinde sağlıklı gıdalara ulaşımın ve yeterli 
beslenmenin sağlanması.

9-Kadınlarda Meme kanseri taraması, Ra-
him ağzı kanseri taramalarına, hem erkekte 
hem kadında Kolon kanseri taramalarına, 
erkekte Prostat kanseri taramalarına sağlıklı 
yaşlanma döneminde önem verilmelidir.

10-Hastanelerde; 65 yaş ve üstü bireylerin 
sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması, 
Palyatif Bakım Merkezleri, Geriatri Klinikleri 
ve Polikliniklerinin açılmasına önem veril-
melidir.

Gelişmiş ülkelerde 
daha belirgin olan 
yaşlanma olgusu, 

artık gelişmekte olan 
ülkeler açısından da 

önem kazanmak-
ta olup ülkemizde 

yaşlı nüfusu giderek 
artmaktadır. Nüfus 
yaşlanması, sağlık-

tan sosyal güvenliğe, 
eğitime, iş imkân-

larına ve aile hayatı-
na kadar toplumun 
her yönünü etkile-
mektedir. Ülkem-

izdeki 65 yaş üzeri 
nüfus 2015 yılında 

yüzde 8.2 iken, 
2023 yılında yüzde 

10.2, 2050 yılın-
da ise yüzde 20.8 

yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Tür-
kiye İstatistik Ku-

rumu’nun (TÜİK) 
projeksiyonlarına 
göre, 2012 yılında 

65 yaş ve üzerindeki 
nüfus 5.7 milyon 

iken, 2023 yılında 
8.6 milyona ulaşa-

cağı tahmin edil-
mektedir.
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FİZİK ÖĞRETMENİ PEMA EĞİTİM 
KURUMLARI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

HER İNSAN BİR ÇİFTÇİDİR... 
SONUNDA EKTİĞİNİ 

BİÇER...

HASAN CAHİT KOÇ 

Bu bahanelerin çoğunun merkezinde 
asla kendisi olmayacaktır. Bu insa-
nın başarılı ve mutlu olması da pek 
mümkün görülmemektedir.

Bu başarısız insan tipi ikiye ayrılır:

“Kısmet değilmiş, kader böyleymiş.” 
diyenler, ki kısmen böyleleri daha 
huzurludur. Diğeri ise etrafında ba-
şarısızlığının müsebbibini arayan-
lar...

Kendisiyle temasta olan herkes 
suçludur aslında; mutsuz ve hırçın-
dır… Bu ülkeyi terk etmek onun için 
kurtuluştur… Sık sık bunu terennüm 
eder etrafına. Gittiği yerde de mutlu 
olamayacağının, başarılı olamayaca-
ğının farkında değildir. Çünkü failini 
de yanında götürmektedir.

İnsanoğlunun beklentilerine erişe-
bilmesinin anahtarını vermiştir onu 
yaratan;

‘Biz sizin kaderinizi sizin gayretlerini-
ze bağlı kıldık.’ demiştir.

Hz Mevlana ne demiş:

‘Kader gayrete aşıktır.’

Ama bu mutsuz ve umutsuz güruh 
asla gayret etmek, çalışmak ama çok 
çalışmak, hayallerinin peşinde koş-
mak niyetinde olmayıp bahane üret-
me peşindedir.

Allah’ın adaletini yargılama peşinde-
dir.

Sürekli söylerim “Başarısız insanın 
bahanesi çoktur.”

Onlar hayata sürekli negatif bakar-
lar. Onlar için memleket sürekli kriz 
içerisindedir. Bu şartlarda işini iyi 
yapanlar doğru hesap yapanlar ise 
mutlaka ona göre başka yanlışı ya-
pan insanlardır. Yani demem o ki ba-
hanesi çoktur bu kişilerin. Umutları 
yoktur hayata, yaşamaya, geleceğe 
dair. Mümkünse birlikte zaman ge-
çirmeyiniz!.. Size de bu negatif elekt-
rik sirayet eder.

  Ya başarılı gelecekten beklentisi iyi 
olan insan…

  Başta hayal kurabilmeli. Hayaller 
idealleridir. İdealleri olanın yaşama 
sevinci vardır. İyi niyetlidir. Başkası-
nın işine değil kendi, işine odaklıdır. 
Mihengi; inancı ve vicdanıdır. Asla 
başkasını terbiye etme derdi yok-
tur, kendi terbiyesiyle meşguldür. 
Uzun vadeli planları vardır. Yürüdü-
ğü yoldan emindir. Dedikodu ile işi 
olmaz, dedikodu yapanlarla birlikte 
yürümez. Duası vardır. Yaşadığı her 
günün muhasebesini yapma hazzı 
vardır. Elbette bu dünyaya bırakaca-
ğı güzel eserleri de olacaktır.

  Öğrencilerime tavsiyem şu olmuş-
tur:

“Çok çalışınız, o kadar çok çalışınız ki 
dua etmeye, Allah’tan bir şeyler iste-
meye yüzünüz olsun.”

İşin özü budur.

Allah herkese, gönlüne göre versin!..

Hoşçakalınız...

  Çevremizde  
insanlar, ne iş 

yaparsa yapsın, 
neyle uğraşır-

sa uğraşsın bir 
beklenti içer-

isindedir elbet. 
İşinden, eşin-

den, ailesinden 
aldığı eğitim 

sürecinden bir 
beklentisi vardır. 

Bu beklenti so-
nucu mutludur 
ya da mutsuz-

dur.
Bu beklenti 

sonucu yorgun 
veya hayata dair 

daha dinçtir.
Bu sonuçların 

eldesinde ken-
di ekmiştir 
biçeceğini.

Ama yine de 
bahanesi hep 

olacaktır.

Köşe Yazısı
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BAŞKAN HANÇERLİ 
TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ YÖNETİCİLERİNİ AĞIRLADI

 Ziyaretten büyük memnuniyet duy-
duğunu belirten Başkan Hançerli, Tür-
kiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan ve 
yapımı Karatay Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Alzheimer Gündüz Ya-
şam Merkezinin, hem Alzheimer has-
taları hem de hasta yakınları için umut 
kaynağı olduğunu belirtti. Başkan 
Mehmet Hançerli, Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezinde düzenlenen eğitici 
programlar, seminerler ve toplantılar 
ile hasta yakınlarının Alzheimer hasta-
lığı hakkında bilgilendirildiğini vurgu-
ladı. Başkan Hançerli, Gündüz Yaşam 
Merkezinde, Alzheimer hastalarının 
rehabilitasyonlarının gerçekleştirildiği-
ni ve hasta yakınlarına da eğitimlerle 
destek olunduğunu söyledi. Alzheimer 
hastaları evlerinden Karatay Beledi-
yesi’nin tahsis ettiği servisle alındığını 
dile getiren Başkan Hançerli, “Hasta-
ları evlerinden alarak Gündüz Yaşam 
Merkezi’ne götüren servis, rehabilitas-
yon sonrası tekrar evlerine bırakıyor. 

Bu sayede hem hastalar hem de hasta 
yakınları için ulaşım sorun olmaktan 
çıkıyor.” dedi. Başkan Hançerli Alz-
heimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen eğitici programlar, semi-
nerler ve toplantılar ile hasta yakınla-
rının da Alzheimer hastalığı hakkında 
bilgilendirildiğini vurguladı. Başkan 
Hançerli Türkiye Alzheimer Derneği 
Konya Şubesi Başkanı Prof.Dr. Figen 
Güney’e ve Türkiye Alzheimer Derneği 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu’na çok 
teşekkür etti.

 Türkiye Alzheimer Derneği Konya 
Şubesi Başkanı Prof.Dr. Figen Güney, 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinde 
hastaların merkezde uzmanlar eşliğin-
de sabah egzersizleri, resim boyama, 
el işi gibi aktivitelerle rehabilite edil-
diğini belirtti. Prof. Dr. Figen Güney 

Karatay Belediyesi tarafından tahsis 
edilen servis aracı ile uzmanlar eşli-
ğinde evlerinden alınan hastaların re-
habilitasyon sonrasında tekrar servisle 
evlerine bırakıldığını söyledi. Prof. Dr. 
Figen Güney, Alzheimer hastalarının 
ve hasta yakınlarının yaşam kaliteleri-
ni yükseltmek ve hastalığa dikkat çek-
mek için yapılan çalışmalardan dolayı 
başta Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli olmak üzere emeği geçen 
herkese çok teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi Başkanı Prof.Dr. Figen Güney, 
Başkan Yardımcısı Dr. Berna Erayman, Denetleme Kurulu Başkanı Ayhan Alp ve Türkiye Alzheimer Derneği Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.
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OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ
Konya Valisi Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK ve eşi Hanımefendi Dr. Funda TOPRAK, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü kapsamında, Konya Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Otizmin Farkındayız, Çözümde Bir 
Aradayız” ve “Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü” sloganlarıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.
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KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: 
KONKORDATO 

Bilindiğinin aksine sadece sermaye şirket-
lerine özgü bir çözüm yolu olmayıp şahıs 
şirketleri hatta şahıslar borçları için bu yola 
başvurulabilmektedir. Vadesi geldiği hal-
de borçlarını ödemede acze düşmüş yahut 
ödeyememe ihtimali bulunan borçlular ya da 
alacaklıları yetkili Asliye Ticaret Mahkeme-
si’nden “konkordato” talebinde bulunabilir. 
Başvurulacak yetkili mahkeme, borçlu şahıs 
ise ikamet adresindeki Asliye Ticaret Mah-
kemesi, sermaye şirketi ise şirketin merkez 
adresinin yargı çevresindeki Asliye Ticaret 
Mahkemesi’dir.

Borçlunun borca bataklığına ilişkin başvuru 
evraklarını usulüne uygun şekilde tamamla-
nıp Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunması ile 
süreç başlamış olur. Mahkeme istenilen ev-
raklarda eksiklik bulunmaması halinde önce-
likle geçici mühlet kararı vermektedir. Geçici 
mühlet kararına karşı kanun yolu kapalıdır. 
Geçici mühlet süresi üç aydır, gerekli hallerde 
bu süre iki ay daha uzatılarak beş aya çıka-
rılabilir.

Geçici mühlet sürecinde, konkordato komi-
serlerinin gözetiminde iflas anlaşması pro-
jesine uygun şekilde faaliyetler yürütülür ve 
bu faaliyetler ilgili mahkemeye raporlanır. 
Tabiri caiz ise üç aylık süreç, borçlunun ye-
niden doğabileceğini başta mahkeme olmak 
kaydıyla, konkordato komiseri ve alacaklıla-
rına ispat etmekle geçmektedir. Vadeye ya-
yılmış borçlarını ödeyebilme imkânına sahip 
olduğunu ispatlayabilen borçlular için geçici 
mühlet bitiminde, bir yıl olmak kaydıyla ke-
sin mühlet verilmektedir.

Üç aylık geçici ve bir yıllık kesin mühlet dö-
neminde borçluya icra ve iflas takibi başlatı-
lamadığı gibi başlatılan takipler de durdurul-
duğu için borçlular rahat bir nefes almaktadır. 
Detaylarına fazlaca inmeden bahsettiğimiz 
süreç, ticari hayata da bir nebze rahat nefes 
aldırırken bir yandan da kanayan yara hali-
ni almaya başlamıştır çünkü iflas anlaşması 
sürecinin aktiflik kazanması ile birlikte iyini-
yetli şekilde borçlu durumdan kurtulmak için 
zaman kazanmaya çalışan borçlular yanında 
suistimal eden birçok firmaya da rastlan-
maktadır.

Bu durumda, vadesinde ödeme yapabilecek 
borçlular dahi istenilen evrakları usule uygun 
hale getirerek üç aylık ve bir yıllık süreçten 
faydalanmaktadırlar. Böylece tek kalemde 
ödemek zorunda oldukları borçlarda ala-
caklılarla anlaşarak indirime gidebilme, tak-
sitlendirme imkânına sahip olmaktadırlar. 
Alacaklılar ise borçlu iflası halinde alacağının 
konusuz kalma ihtimaline karşılık, olabildi-
ğince durumu kurtaracak imkânlar sunma-
ya çalışmaktadır. Bu duruma haksız yere 
sebebiyet verilmesi, alacaklıyı zor duruma 
sokmaktadır. Bence, sürecin kötüye kulla-
nılmaması adına, konkordato sürecini kötü 
niyetli olarak yürüttükleri tespit edilen borç-
lular hakkında cezai yaptırım uygulanması 
yahut denetim mekanizmalarının arttırılması 
şüphesiz ki yerinde bir uygulama olacaktır.

Olumsuz örneklere denk gelmekle beraber 
olumluları da göz ardı etmemek gerekmek-
tedir. Performanslarının ve mali değerlerinin 
düzelmesi ile borçlular, konkordato sürecinin 
sona ermesini beklemeden iflas anlaşması 
talebi kaldırılarak eski faaliyetlerine dön-
meye başladıkları görülmektedir. Bu haliyle 
konkordatonun kurtarıcı hali aldığı yadsına-
maz bir gerçektir.

Bahsedilenler ışığında, konkordato sürecini 
yürütürken, yeterli donanıma sahip avukatı 
seçmeniz, deyim yerindeyse köprüden önce 
son çıkışı gösterebilecek en iyi yönlendiriciye 
sahip olmanızı sağlayacaktır.

www.elvankilic.com

Avukat Elvan 
Kılıç,  son aylarda 
şirketlerin bir bir 

ilan ettiği kon-
kordato hakkında 

bilinen-bilinme-
yen-yanlış bilinen-

leri kaleme adı.

Konkordato, 
günlük kullanımıy-

la alacaklılarına 
borçlarını ödeye-

meyecek durumda 
olduğu için borçlu-

ların başvurduğu 
bir kurtuluş yön-

temi olarak tasvir 
edilmektedir. Peki, 

bu kavram ticari 
hayatı etkisi altına 
alan ‘’konkordato’’ 

süreci için yeterli 
midir?

Basit ve doğru 
tanımıyla konkor-

dato sürecine; iflas 
aşamasına gelmiş 

veya gelme ihtimali 
ortada olan borçlu-
ya verilen son şans 
diyebiliriz.  Konkor-

dato, kanunda da-
ima yerini bulsa da 
iflasın ertelenmesi-
ne ilişkin hükümler 

kaldırıldıktan ve 
7101 sayılı kanu-

numuz da yapılan 
değişikliklerin 

ardından yeniden 
hayat bulan bir 

süreç olarak çıktı 
karşımıza. Şimdi 
bu süreci detaylı 

inceleyelim.

Köşe Yazısı
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Otizm farkındalığı oluştur-
mak ve SOBE Vakfının bili-
nirliğini arttırmak amacıyla 
düzenlenen program kap-
samında “Slogan Bul Umut 
Ol” temasıyla düzenlenen 
sloganın yarışması ödül 
töreni de  gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 750 başvurunun 
olduğu yarışmada birinci 
“Gözlerini Benden Kaçırma”, 
ikinci “Elim Sende” üçüncü 
ise “Yakınlaş, Sevgini Pay-
laş” sloganları oldu.  

Otizmli çocukların bu mutlu 
gününde boya ile el basma 
ve gökyüzüne mavi balon 
bırakma etkinlikleri de ger-
çekleştirildi. Otizm Günü’n-
de SOBE’nin yanı sıra Sel-
çuklu Belediyesi’nin sembol 
binalarından Tropikal Ke-
lebek Bahçesi de otizmin 
rengi olan maviye boyandı.  

SOBE Vakfı’nda düzenlenen 
programda Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Eğitim Vakfı Başkanı 
Mustafa Ak, Konya İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı 
Aydın Uygun, SOBE Yöne-
tim Kurulu Üyeleri,Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardım-
cıları ve Konyaspor Futbol 
Akademisinden öğrenciler 
de otizmli çocuklar ve aile-
lerini yalnız bırakmadı.    

“SOBE Türkiye’ye Örnek 
Oluyor”

SOBE Vakfı kurulduğu gün-
den beri bir çok aşamalar-
dan geçtiğini ifade eden 
SOBE Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Ak; “İlk 
başlarda sistemin oturması 
adına emekleyerek baş-
ladık. Daha sonra çalışma 
arkadaşlarımız olan değerli 
hocalarımız katıldı, eğitim 
ve idari kadromuz gelişti. 
Yine kurumsallaşma eksik-
liğini tamamlama yönün-
de de adımlar attık. SOBE, 
üçlü işletme olarak; vakıf, 
belediye ve üniversite işbir-
liği modeli olarak Türkiye’de 
tek kuruluştur. Bu noktada 
Türkiye’nin diğer illerine de 
örnek olmak istiyoruz. Bu-
gün kurumsallaşmanın bir 
diğer aşaması da SOBE’ye 
ait bir slogan olması idi. 
Geçtiğimiz günlerde bir slo-
gan yarışması başlatmıştık, 
yarışma neticelendi ve çok 
beğenilen bir slogan birinci 
oldu. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

SOBE’DE OTİZM GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim 

Vakfı’nda (SOBE) 2 
Nisan Dünya Otizm 
Günü’nde otizm ve 
vakıf çalışmalarına 

dikkat çekmek 
amacıyla “Otizm 

Farkındalık” etkinliği 
düzenlendi.  Etkin-
likte SOBE Slogan 
yarışmasında dere-
ceye giren sloganlar 

ödüllendirildi.
Selçuklu Beledi-
yesi’nin önemli 

sosyal sorumluluk 
projelerinden ve 

Türkiye’nin Otizm 
alanındaki örnek 

merkezlerinden biri 
olan Selçuklu Otizmli 

Bireyler Eğitim 
Merkezi’nde (SOBE) 

2 Nisan Dünya Otizm 
Farkındalık Günü 

dolayısıyla çeşitli et-
kinlikler düzenlendi.
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“Otizm Farkındalığını Arttırmamız Gere-
kiyor”

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın 
(SOBE) iki yılı aşkın bir süredir otizmli 
çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdürdü-
ğünü ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı,” Biz burada 
artık mezun vermeye ve neticeler almaya 
başladık. Özellikle küçük yaşlardaki ço-
cuklarımız buraya geldikleri zaman çok 
olumlu neticeler alınıyor. Merkezimizde 
bir taraftan eğitim ve rehabilitasyon fa-
aliyetleri devam ederken bir taraftan da 
bizim otizmle ilgili farkındalığı arttırma-
mız gerekiyor.  Bunu yaparken hem aile-
lerimizin otizmle ilgili bilgi sahibi olmasını 
sağlamalı hem de burada yürütülen faa-
liyetlere Konyalı hemşehrilerimizin  des-
tekte bulunması için için farkındalığı art-
tırmamız gerekiyor. Selçuklu Belediyesi 
olarak önümüzdeki süreçte bununla ilgili 
çok ciddi faaliyetler yürüteceğiz. Sadece 
merkezimizde değil merkezimiz dışında 
da çok sayıda faaliyetler yürüterek SO-
BE’nin desteklenmesi ve daha kurumsal 
bir şekilde buradaki faaliyetlerini devam 
ettirebilmesi için elimizden gelen çalış-
maları hep birlikte yapacağız.

“SOBE En Büyük Değerimiz”

SOBE’nin Türkiye’de örnek bir proje ol-
duğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, 
“Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımı-
zın bize bıraktığı en büyük emanet SOBE. 
Onun için biz SOBE’ye her zaman sahip 
çıktık ve sahip çıkmaya da devam ede-
ceğiz. Burası bizim en büyük değerleri-
mizden bir tanesi. Bu projenin Türkiye’de 
başka bir örneği yok ve Avrupa’daki sayılı 
iyi örneklerden biri.  Buradaki yaptığımız 
çalışmaları sürekli geliştirmek için uğra-
şıyoruz. Eğitimci sayısının daha artma-
sıyla birlikte çok daha fazla çocuğumuza, 
gencimize de hizmet verme imkanımız 

olacak. Ben burada eğitim faaliyetlerini 
sürdüren ekibimize kolaylıklar diliyorum, 
yönetimde görev alan arkadaşlara teşek-
kür ediyorum. Binyamin Hocamıza bize 
sunduğu katkılardan dolayı teşekkürle-
rimi sunuyorum. Vakfımıza Başkanımı-
zın şahsında çok yoğun çabalarından, 
gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız daha önce olduğu gibi aynı 
şekilde desteğini devam ettiriyor. Özel-
likle Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
da bize sunduğu katkılardan ve destek-
lerden dolayı özellikle teşekkür etmek 
istiyorum”  ifadelerini kullandı.

“SOBE ile Karanlığa Bir Mum Yakıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay konuşmalarında SOBE’nin 
önemine değindi. “Bir çok zorluklardan 
bir çok sıkıntılardan geçen SOBE bugün 
gelinen noktada hem fiziki yapısı, hem 
eğitim kalitesi hem de öğrenci sayısıyla 
Türkiye’nin en önemli markalarından biri 
haline dönüştü. Sadece Konya’da değil 
Türkiye’de bir çok insan SOBE’yi ziyaret 
ederek, burada ki uygulamaları örnek 
alıp kendi şehirlerinde bu tür projeleri 
yürütmeyi arzu ediyorlar. Bir çok kamu 
kurum kuruluşu burada incelemeler ya-
pıyorlar. Bundan büyük mutluluk duyu-
yoruz.” dedi.

Otizmin farkındalığına önem gösterilme-
sini söyleyen Başkan Altay “Karanlığa 
karşı bir mum yakmış oluyoruz, inşallah 
bu mum başka mumlar yakarak etrafın 
aydınlanmasına büyük bir katkı sağla-
yacaktır. SOBE çok daha güzel günlere 
kavuşacak ve daha çok çocuğumuzun 

hayatında önemli değişiklikler oluşa-
cak, buna inancımız tam. 2 Nisan Dünya 
Otizm Günü. Bu vesile ile bir farkındalık 
etkinliği düzenliyoruz. Buradan Konyalı 
hemşehrilerimize sesleniyorum. Ekran-
dan görerek bunu yaşama şansınız yok, 
herkesi SOBE Vakfımızın merkezini gör-
meye, burada ki çocuklarımızla iletişim 
haline geçmeye ve burada ki vakfımıza 
katkı sağlamaya davet ediyorum. Çocuk-
larımıza ve ailelerimize hürmet ediyorum. 
Rabbim yolunuzu açık etsin, işimizi ko-
laylaştırsın. Buradan vakıf yönetimimi-
ze, başkanımıza ve Selçuklu Belediyesi 
Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 2 Nisan Otizm Gü-
nü’nün Türkiye’deki otizmli çocuklarımı-
zın geleceği için yeni bir başlangıç olma-
sını temenni ediyorum.”  diyerek sözlerini 
tamamladı.

Otizm farkındalığı için düzenlenen prog-
ram fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Selçuklu Belediyesi
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde re-
kor bir oy alarak Meram Belediye Başka-
nı seçilen Mustafa Kavuş görevini Fatma 
Toru’dan devraldı. Konya Adliyesinde dü-
zenlenen ‘Mazbata Törenine’ Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ve diğer ilçe başkanlarına 
Ak Parti kurmayları tam kadro eşlik etti. 
Mazbata töreninden sonra bir açıklama 
yapan Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
göreve başlayan tüm Belediye Başkanla-
rına çalışmalarında başarılar diledi. 

ANGI; “KAVUŞ BAYRAĞI ÇOK DAHA İLE-
RİYE TAŞIYACAK”

Mazbata Töreninin ardından Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekil-
leri Ziya Altunyaldız ve Selman Özboya-
cı, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı 
Esra Doğan Meram Belediyesi Hizmet 
Binasında Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş için gerçekleştirilen ‘Devir 
Teslim Töreni’ne katıldılar. Törende ko-
nuşan Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı Türkiye’nin yeni bir döneme yürü-
düğünün altını çizdi. Yeni seçilen Başkan 
Mustafa Kavuş’un Belediye Meclis Üye-

leri ve ekibiyle birlikte aldığı bayrağı çok 
daha ileriye taşıyacağını kaydeden Angı, 
“2014 yılından bu yana Meram’a hizmet 
eden Fatma Toru’ya da teşekkür ediyor, 
bundan sonraki hayatında başarılar dili-
yorum” diye konuştu. 

“KAVUŞ, ÇOK DAHA HIZLI KOŞACAK VE 
BAŞARILI OLACAKTIR” 

Konuşmasına “Bugün misafir biziz” diye 
başlayan Fatma Toru ise, “Mührümü-
zü bugün teslim ettik. Görevi devralan 
Mustafa Kavuş’un belediyecilik deneyi-
mi ile birlikte hizmet çıtasını en yükseğe 
taşıyacağından, çok daha hızlı koşarak 

Mahalli İdareler Seçimleri’nde Meram Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kavuş görevini devral-
dı. Devir teslim için gerçekleştirilen törende konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Meram’da hizmet çıtasını en yükseğe taşımak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz deme-

den koşturacağız” diye konuştu. 

MERAM’IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI 
MUSTAFA KAVUŞ GÖREVİ DEVRALDI
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Meram’a hizmet edeceğinden şüphemiz 
yoktur. Ona başarılı bir dönem diliyo-
rum” dedi.  Daha sonra söz alan Ak Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, 
Fatma Toru ile bir buçuk yıllık bir çalış-
ma sergilediklerini hatırlatarak “Başkan 
Mustafa Kavuş’a Allah hayırlı hizmetler 
nasip etsin. Birlik ve beraberlik içinde 
Meram’ı çok daha ileriye taşıyacağız” 
şeklinde konuştu. 

“BİZLER SİYASETİ VE BELEDİYECİLİĞİ 
YÜCE MİLLETE HİZMET İÇİN YAPIYO-
RUZ” 

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altun-
yaldız ise Konya’nın Ak Parti’yi yüreği 
ve sevgisiyle en yüksek oranda destek-
leyerek Türkiye’de öne çıkartığını ifade 
etti. Bu başarıda payı olan herkese te-
şekkür eden Altunyaldız, “Konya Mil-
letvekili olarak başarılı çalışmalarından 
dolayı Fatma Hanım’a teşekkür ediyo-
rum. Yeni Başkan Mustafa Kavuş’u da 
yürekten tebrik ediyorum. Çalışması, 
ülkeye olan inancı ve Konya muhabbeti 
ile bayrağı daha da yükseğe taşıyacak 
ve başarılı çalışmalara imza atacaktır. 
Ekibi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile bir 
orkestra şefi gibi ilçeye değerli eserler 
kazandıracaktır” şeklinde konuştu. Ak 
Parti’nin siyaseti millete hizmet için 
yaptığını belirten Ak Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Bu aziz millete hizmet 
şerefi bahşettiği için Allah’a şükrediyor, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a da bu görevlere bizi layık gördüğü 
için teşekkür ediyoruz. Görevi devra-
lan Mustafa Kavuş’a muvaffakiyetler 
diliyorum. Bizler bu milletin çok daha 
iyi hizmet alması için elimezden geleni 
yapmaya devam edeceğiz. Burada gör-
düğünüz güzel tablo Ak Parti’nin özeti-
dir.” 

KAVUŞ, “SORUMLULUĞUMUZUN, 
VEBALİMİZİN VE YÜKÜMÜZÜN BİLİN-
CİNDEYİZ”  

  Meram Belediye Başkanlığı görevi-
ni Fatma Toru’dan deviralan Mustafa 
Kavuş’ta hizmetin bir bayrak yarışı ol-
duğunu hatırlattı. Fatma Toru’ya ve 
Belediye Meclis Üyelerine Meram’a 
yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür 
eden Kavuş, “Meram’da hizmet çıtasını 

yükseltmek için gece gündüz koştura-
cağız. Halkımızın teveccühü ile yüksek 
bir oyla seçildik. Bu bizim sorumluluğu-
muzu, vebalimizi ve yükümüzü artırıyor. 
Biz bu sorumluluk ve vebalin bilincinde-
yiz. Bunun için hiç zaman kaybetmeden 
çalışmalara başlıyoruz. Bu ilçe için Mec-
lis Üyelerimiz, ekibimiz ve tüm belediye 
çalışanlarımız ile bu ilçe için koşturaca-
ğız. El birliği ile büyük başarıların altına 
imza atacağız” şeklinde konuştu. 

Meram Belediyesi
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İş hayatımızda beklentilerimiz olduğu 
kadar, bizden beklentilerin de olduğu bir 
durumdayız. Toplum, şehrimiz, ülkemiz 
bizden her zaman daha çok çalışmamı-
zı, daha çok üretmemizi,  insanlarımı-
zın zenginleşmesine katkı sağlamamızı 
beklemektedir. Bu beklentileri karşıla-
mak için çalışmak bizim toplumumuza 
ve ülkemize bir borcumuzdur. Konyalı 
tüccar, sanayici ve esnafımız da bu so-
rumluluğunun bilincindedir.

Bizim devletimizden beklentilerimiz ise 
daha çok çalışmak için önümüzü açması, 
ticaretin daha kolay hale gelmesidir. İş 
dünyasını temsil eden bir kurumun yö-
netiminde bulunan bir kişi olarak tüccar 
ve sanayicilerimizin devletten beklenti-
lerini iletmekle de görevliyiz.

Bugün Konya Ticaret Odası müteşeb-
bislerimizin beklentilerini, taleplerini, 
sorunlarına çözüm önerilerini devleti-
mize, ekonomi yönetimimize, yerel yö-
netimlere, ilgili kişi ve kurumlara iletme 
noktasında çok önemli bir çalışma yü-
rütmektedir. Tüm üyelerimizin her türlü 
görüş ve taleplerini alabileceğimiz siste-
matik bir programımız bulunmaktadır. 

Konya Ticaret Odası iş dünyasını ilgilen-
diren tüm kanun ve yönetmelik hazırlık-
larında en hızlı şekilde görüşünü bildiren 
sayılı kurumlar arasındadır. Bugüne ka-
dar üyelerimizin iş ve çalışma hayatla-
rında menfaatine olan yasal düzenleme 
yapılmasına katkı sağladık. Bu konuda 
tüm Türkiye çapında örnek gösterilen 
bir kurumuz.

Tabii ki konumuz olan beklentilerin kar-
şılanması noktasında devletimizin de 
görüşlerimize değer veren bir anlayışa 
sahip olması çok önemlidir. Bu noktada 
beklentilerimizin mümkün olduğunca 
karşılanıyor olduğunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz. 

Bu vesile ile gençlerimizden beklen-
tilerimizi tekrar vurgulamakta yarar 
görmekteyim. Bizim gençlerimizden 
beklentilerimiz çok çalışarak kendileri-
ne, ailelerine, milletimize ve devletimize 
hayrı olan bir insan olmalarıdır. Gençle-
rimiz, yaptıkları her işte en iyisi olmayı 
hedefleyip çok çalışmalılar. İdeallerini 
ve hedeflerini büyük tutmalılar. Bizler, 
gençlerimizden beklentilerimizi yerine 
getirerek ülkemizi çok daha iyi yerlere 
taşıyacaklarına inanıyoruz.

BEKLENTİLER 
HAYATIMIZIN HER 
DÖNEMİNDE YER 

ALMAKTADIR
Kendimizden, 

çevremizden 
şehrimizden, 
ülkemizden, 

işimizden, ekono-
miden beklentiler-

imiz her döneme 
göre yenilen-

mekte süreklilik 
göstermektedir. 
Beklentilerim-
izin ne oranda 
gerçekleştiğine 

göre de bir mu-
hasebe yaparız. Bu 

muhasebe sonu-
cunda da daha çok 

çalışmamız gere-
kirse bunu uygu-
larız. Toplumun 

bizden beklentiler-
ini karşılayabiliyor 

muyuz, bunun 
da muhasebesini 
yapmamız gerek-

mektedir.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
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Maddi ve mane-
vi tahribin her 

alanda belirgin-
leştiği çağımız-

da fikirde ve 
ahlakta ideal 

olanı, insan 
davranışların-
da pragmatik 
yaklaşımların 
hakim olduğu 

bir ortamı bek-
liyoruz.

Gülay Samancı

Modern hayatın kafaları karıştırdığı, zi-
hinleri bulandırdığı günümüz yaşamın-
da, hayatın her alanında hangi uğraş ile 
meşgul olursak olalım, güzele dair ne 
varsa hatırlamamız gerekiyor. Öyle ki 
hızla gelişen teknolojinin bizlere kon-
foru altın tepside sunduğu inkar edile-
mez. Ancak bu gelişmişlik içinde daha 
güzeli aramak ve daha güzel yaşamak 
için beklentilerimizin bulunması insan 
yaradılışının bir gereğidir. Örneğin bir 
Mimar planlı, programlı ve mantıklı ola-
rak düşünür. Karar verirken tüm done-
lerin, bilgilerin elinde olmasını bekler. 
Bütün bunların da kusursuz olmasını 
ister. Ancak Mimarın ortaya çıkardığı 
yapı veya eserin kullanıcılarının da bi-
nanın estetik ve ergonomik açıdan gü-
zel olması beklentileri bulunmaktadır. 

Siyasette de durum farklı değil. Siya-
silerin vaatleri, beklentileri karşılaya-
bilme oranına bakılarak değerlendiril-
melidir. Çeşitli vaatlerde bulunup, bu 
vaatlerden doğan beklentileri karşı-
la(ya)mamak, politik duyarlılığı körelt-
mekten başka bir işe yaramaz.

Toplumlar geliştikçe, değiştikçe insan 
ihtiyaçları ve beklentileri de buna pa-
ralel olarak çeşitlenir. Örneğin; Elli yıl 
önce toplumun Devletten beklentileri 
ile bugünkü istekleri doğal olarak aynı 
değildir. Devlet, insan hayatını kolay-
laştırmak için bazı yatırımlar yapar. 
İnsanların temel ihtiyaçlarını karşıla-

yacak hizmetleri ortaya koyar. Bunları 
yaparken de halkın beklentilerini kar-
şılamaya çalışır. Eğer beklentiler kar-
şılanamamışsa yapılan yatırımlar boşa 
gitmiş demektir.

Başta ifade ettiğimiz tahribat, bayağılık 
ve metalaştırma, bizi asil ve güzel olanı 
aramaktan alıkoymamalı. El-Cemil ve 
Es-Sâni isimleriyle güzel olan ve her-
şeyi güzel yapan Cenab-ı Hak, bizden 
de her işimizi güzel yapmamızı ister. 
Hangi ideolojik zeminde düşünürsek 
düşünelim, güzel ahlakı ve düzenli ya-
şam biçimimizi muhafaza etme anlayı-
şını esas almalıyız. İnsan psikolojisini 
değerlendirip, muhataplarına farklı al-
ternatifler sunmalıyız. Toplumu bir aile 
olarak düşünürsek, ailedeki işbölümü-
nü toplumun tabanına yaymalıyız.

Hayat bir insanın sabahtan akşama 
kadar düşündüklerinden ibaret olma-
dığına göre, ticarileştirilmiş ve metaya 
dönüştürülmüş, nesnelerden ziya-
de, “İçindeki tek değerli sayfa uğruna 
bütün bir kitabı arama gerekliliği ”ni 
bugün her zamankinden daha fazla 
önemsememiz gerekiyor.

Ne Bekliyoruz?

Köşe Yazısı
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KARABACAK 2019’DA 
İŞYERİ AÇILIŞ SAYISINDA 

ARTIŞ VAR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gaze-
tesi’nde yayınlanan verilere göre yılın ilk 
çeyreğinde Türkiye genelindeki esnaf ve 
sanatkâr sayısının 1 milyon 772 bin 650 ol-
duğunu belirten TESK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve KONESOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak, Şubat 2019 itibariyle Konya’da da esnaf 
sayısının 51 bin 857, işyeri sayısının da 53 bin 
940 olduğunu kaydetti.

Başkan Karabacak açıklamasında, “Esnaf ve 
sanatkârlarımıza ait 1 milyon 907 bin 857 iş 
yeri var. 2019 yılının ilk çeyreğinde 70 bin 
888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı. 
Diğer taraftan 20 bin 544 işyerinin de vergi 
kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. 
Ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil 
gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. 
Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanat-
kârlara ait iş yeri sayısı 21 bin 130 arttı” dedi.

EN ÇOK TESCİL YAPILAN MESLEK KOLLA-
RI

Başkan Karabacak, en çok tescili yapılan 
meslek kollarının başında bakkal, market ve 
büfe işletmeciliği, lokantacılık, yemek içecek 
sunumu faaliyetleri, kahvehane ve çay ocağı 
işletmeciliği, şehirlerarası yük taşımacılığı, 
minibüs ve servis aracı işletmeciliği, pazar 
yerleri ve tezgahlar, kadın esnafların en çok 
tercih ettiği meslek dalının da bakkallık ol-
duğunu sözlerine ekledi.

“KADIN ESNAFIMIZDA ARTIŞ VAR”

2018 yılında Konya’da kadın esnaf sayısının 
5 bin 377 iken bu rakamın 2019 yılında 5 bin 

873 olduğuna dikkat çeken Başkan Karaba-
cak, “Kadın esnaflarımızın sayısındaki artış, 
iş yaşamında daha çok yer almaları esnaf ve 
sanatkâr camiamız adına oldukça sevindirici. 
Kadınlarımızın tüm meslek dallarında faali-
yet göstermesi için onlara daha fazla destek 
verilmesi gerekir. Kadınlara verilen destekler 
arttıkça kadın esnaf ve sanatkâr sayımız da 
artmaya devam edecek” diye konuştu.

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ 
BAŞARISI

KONESOB olarak İŞKUR ile birlikte yürüt-
tükleri ve Türkiye’ye örnek teşkil eden, “Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitimleri”ne vatandaş-
ların büyük ilgi gösterdiğini belirten Başkan 
Karabacak, eğitimlerdeki kadın girişimci sa-
yısının da her geçen gün arttığını sözlerine 
ekledi.

Kurslarda Nisan ayı itibariyle bugüne kadar 
3 bine yakın girişimciye eğitim verildiğini 
hatırlatan Başkan Karabacak, “Eğitimleri 
İŞKUR Konya İl Müdürlüğümüzün binasında 
konusunda deneyimli eğitimcilerimiz eşli-
ğinde sürdürüyoruz” dedi.

Her ay düzenlenen girişimcilik eğitimleriyle 
istihdama katkıda bulunurken, yeni esnaf 
ve sanatkârlar oluşturmayı amaçladıkları-
nı söyleyen Başkan Muharrem Karabacak, 
özellikle genç kesimden girişimcilik kursları-
na büyük ilgi olduğuna dikkat çekerek eği-
timlerin amacına ulaştığına vurgu yaptı.

TESK Yönetim 
Kurulu Üyesi 

ve Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği 

(KONESOB) 
Başkanı Mu-

harrem Kara-
bacak, yılın ilk 

çeyreğinde ülke 
genelinde esnaf 

ve sanatkâr-
lara ait işyeri 

sayısının 21 bin 
130 arttığını, 
Konya’da da 

esnaf sayısının 
51 bin 857’e 
yükseldiğini 

açıkladı.
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              ELMAS 
KOLEJİNDE EĞİTİM VE 

BEKLENTİLER
Özel Elmas KOLEJİ  olarak da insanlara ve bilme hiz-
met etmek maçıyla 30 yıl önce hizmete başlamış bir 
aileyiz. Biz insanlara bireysel farklılıkları ile hizmet 
vermeyiz tek amacımız yaratandan ötürü yaratılanı 
sevdiğimiz için insanlığın beklentilerini karşılamak-
tır.

Toplumun eğitimimizden beklediğini şöyle özet-
lemek mümkün, insanın kendini gerçekleştirmesi, 
başkaları ile iletişim ve işbirliği kurması, birlikte ya-
şaması, sağlıklı olması, üretmesi ve ürettiklerini de-
ğerlendirmesi için öğrenmesi gerekmektedir. İnsa-
nın öğrenmesi ise bir süreç içerisinde oluşur. Eğitim 
süreci eğitime elverişli bir ortamda oluşur. Eğitimin 
yapıldığı yer manasına gelen okul, eğitim sistemi 
içindeki en önemli kurumdur. Eğitim öğretim faali-
yetlerinin kademeli olarak bir süreç halinde devam 
ettiği bizim okulumuz, öğrencilerin neredeyse “İkinci 
evi” gibi olmuştur. Çocuklar zamanlarının çoğunu 
okulda geçirmektedir.

Bu doğrultuda velilerin çocuğunu emanet ettiği 
okulda gözünün arkada kalmaması gerekir. Çocu-
ğundan ayrı kalan velilerin okuldan daha farklı istek 
ve beklentileri olmaktadır. 

Çocuğun günlük yaşantısı içinde en önemli yer olan 
okul çocuğa her yönden yetebilmelidir. Çocuğun 
okula gitme nedeni, sadece akademik bilgi kazan-
mak olmamalıdır.  Okulumuz aynı zamanda çocuğun 
sosyalleştiği yerdir. Neredeyse tüm gününü okulda 
geçiren çocuğun sosyalleşmesi ve kişilik özellikleri-
ni tamamlaması açısından okul önemli bir yer teşkil 
eder. 

Veli beklentilerinin de bu yönde değişmesi ve geliş-
mesi kaçınılmazdır. Veli çocuğunun okulda geçirdiği 
süre zarfında nasıl bir gelişim kaydettiğinin farkın-
dadır. Çocuğunun gelişim evresinde meydana gelen 
herhangi bir gerileme ya da yerinde saymada olaya 
müdahil olarak bir takım beklentiler içerisine gir-
mektedir. 

Çocuklar bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal alan ge-
lişimlerinin büyük çoğunluğunu okulumuzda ta-
mamlamaktadır. Bu kazanımları sırasında veliler 
çocuklarının gelişimleri ile birlikte eğitim durumları 
hakkında belli periyotlar halinde veli  bilgi sahibi 
olur. Bu nedenle veliler çocuklarının öğrenim gör-
düğü okulların imkân ve kabiliyetleri, öğretmen ye-
terlilikleri, güvenlik durumu, temizlik vb. konulara 

hassasiyetle yaklaşmaktadır.

Yaşamın bir parçası olan çalışma hayatının gelişme-
siyle birlikte diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim 
hayatında da değişiklikler meydana getirmektedir. 
Bu değişiklikler aynı zamanda veli beklentilerini de 
etkilemiştir. Hiç şüphesiz ki bu beklentilerin karşı-
lanma düzeyinin yüksek olması çocuklarımızın daha 
iyi yetişmeleri ve hayata daha iyi hazırlanmaları için 
velilerin ve okul yöneticilerinin sürekli olarak işbirliği 
içinde olmalarına bağlıdır.

Okulların veli beklentilerini karşılaması okul-veli 
ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Beklentileri 
karşılanmayan veliler ile okul arasında uyumsuzluk-
lar, sorunlar ortaya çıkabilir. Önceliğin çocukta oldu-
ğu bir ortamda sorun istenmemektedir. Bu yüzden 
okul ve veliler uyum içinde olmalıdır. 

Aile içindeki eğitim eğitimin bir parçasıdır. Çocuğun 
öğrenme ihtiyacı hiç duraksamadan devam edeceği 
için öğrenme işi evde de devam edecektir. Çocuğun 
evde öğrendikleri önemlidir. Evde öğrenilenler okul-
da öğrenilenleri desteklemelidir. Okulun ve ailenin 
birbiri üzerinde tamamlayıcı olması gerekir. Eğitim 
sürecinde okul ve ailenin karşılıklı beklentilerinin 
olması ve bu beklentilerin karşılanma derecesi ço-
cuğun gelişiminde hiç şüphesiz önemli bir yer teşkil 
eder. 

Aile, çocuğun eğitiminde önemli rol oynar ve aynı 
zamanda da okulun önemli bir partneridir. Bu yüz-
den okul-aile ilişkilerinin kurulması önemli bir gerek-
liliktir 

Çocuğun en yakını olan okul ve aile birbirinden ayrı 
düşünülemez. Okul-aile ilişkilerinin uyumlu olması 
çocuğun gelişimini olumlu etkiler. Bu anlamda en 
önemli durum çocuğun mutlu olmasıdır. Geleceği-
mizin teminatı çocuklarımızın mutlu olması, mut-
lu toplum anlamına gelmektedir. Çocuğun devam 
edeceği bir sonraki eğitim kurumunun seçilmesinde 
okulun özellikleri ile çocuğun ve ailenin beklentileri-
nin uyuşması gerekir.

Toplum olarak, anne baba olarak beklentilerimiz ol-
malı ancak biz  Elmas KOLEJİ olarak çocuğun beklen-
tileri ilk eğitim şartı olarak önümüze koymaktayız.

       Özel Elmas 
KOLEJİ  30 yılı 

yakın eğitim 
öğretim geçmişi 

ile Konya’nın 
en köklü eğitim 
kurumları olma 
özelliğine sahip. 
Bünyesinde bu-

lunun; anasınıfı, 
ilkokul, ortaokul, 

Anadolu lisesi, 
sağlık meslek 

lisesi ile hizmet 
vermektedir. 

Vakıf okulları 
olması yanın-
da geçmişten 

günümüze bir 
köprü olma 

özelliği vardı. 
      Konya hem 

Anadolu’nun 
hem de bilimin 

beşikliğini yapmış 
ender illerden 
biridir. Bunu 

nerden anlıyoruz 
derseniz 13. yy 

Karatay medre-
seleri kurulur ve 
tam 600 yıl An-

adolu’ya ve bilme 
hizmet vermiş bir 
kurumdur. Buna 
benzeyen bir çok 

örnek saymak 
mümkündür. 

ELMAS KOLEJİ 
LİSE MÜDÜRÜ
FATİH SOLMAZ

Eğitim
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Batılılar, Osmanlı’nın duraklaması ile ilk 
zamanlar Avrupa merkezli, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra ise ABD merkezli ola-
rak sürdürülen siyasi, iktisadi ve askeri 
yön verici öncülüklerini kaybetmemek 
için dünya ülkelerini kontrolü altında 
tutacak sebepleri üretmekten hiçbir za-
man geri kalmamıştır.

Bu minvalde ABD yönetiminin başı-
nı çektiği anlayış, yakın zamana kadar 
tehdit unsuru olarak gördüğü Sovyetler 
Birliği eksenli komünizm tehlikesi bitin-
ce, bunun yerine Batı medeniyeti için 
tehdit olarak görülen İslam’ı ikame ede-
rek, yeni bir düşman kurguladı.

Bu yeni düşman, İslamofobi adı altında 
kısa zamanda yaygınlaştırıldı ve asrın 
en büyük global tehlikesi olarak bütün 
dünyaya kabul ettirilmeye çalışıldı.

Ardından 11 Eylül’de Amerika’daki İkiz 
Kulelere ve bazı Avrupa ülkelerinin baş-
kentlerine yönelik terör saldırıları, İslam 
dünyasının kahir ekseriyeti tarafından 
tasvip edilmemesine rağmen, terör 
olayları bahanesiyle, hem ABD yöne-
timinin saldırgan ve mütecaviz politi-
kalarına küresel destek arandı, hem de 
Müslümanlar hakkında olumsuz bir algı 
oluşturuldu.

Şimdi Batı’da, terör denilince zihinlere 
hemen Müslümanlar geliyor.

Batılılar; “Bütün Müslümanlara terörist 
diyemeyiz belki ama bütün teröristler 
Müslüman” diyor.

Dolayısıyla Batı dünyasının, İslam dün-
yasına bakış açısının, tutum ve davra-
nışlarının arka planı tamamen bilgisizlik 
ve önyargılara dayandığı çok net bir şe-
kilde görülebiliyor.

Batı’da baş gösteren ve her geçen gün 
yükselen aşırı ırkçılık ve Müslümanlara 
karşı hoşgörüsüzlük giderek artan bir 
nefret ve hezeyan nöbetine, kullanılan 

ayrıştırıcı ve öteleyici dil de, giderek Ba-
tı’nın ortak bir diline dönüşüyor.

Artık İslam dünyasının gelişmeleri bir 
beka meselesi olarak görmesi gerekir...

Batı dünyasında gelişmiş olan kirli ve 
bozuk zihniyet, İslam dünyasının içinde 
bulunduğu karmaşıklık ve kaos ortamını 
fırsat bilerek, 21’inci yüzyılı bir hesaplaş-
ma yüzyılı olarak görüyor. Bu bağlamda 
1000 yıllık hesaplar şimdi yeniden karış-
tırılıyor...

Bu zihniyet, hedeflerinin başına Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ve topraklarını da koyu-
yor.

Hatta Türklerin, İstanbul ve Anado-
lu’dan çıkarılıp Asya steplerine kadar 
sürülmesini istiyor.

Fakat hakikat ne Batı’nın görmek iste-
diği, ne de dünyaya göstermek istediği 
gibi değildir...

Batı dünyası, İslâm dünyasına göre mu-
kayese edilemeyecek düzeyde şiddet 
yanlısıdır. Sömürgeciliğin başlangıcın-
dan, ABD yönetiminin işgal ettiği Afga-
nistan, Irak ve Suriye gibi Müslüman ül-
kelerde, yakın zamana kadar öldürülen 
milyonlarca Müslümanın sayısı bile belli 
değildir...

19’uncu yüzyıldan günümüze kadar, 
hammadde kaynaklarını kontrol altına 
almak maksadıyla sömürgecilerin işgal 
ettikleri Müslüman topraklarda, benim-
setmeye çalıştıkları medeniyet ve ge-
tirilen demokrasi anlayışına karşı dire-
nenlere, Amerika’nın yola getirmek için 
uyguladığı yöntem, Kızılderililere uygu-
ladığı yöntemin farklı bir benzeridir.

İşgal edilen tüm bu ülkelerin hepsi birer 
birer harabeye dönüştürülmüş, mad-
di manevi her yönden geri bırakılmış, 
yeraltı ve yerüstü zenginlikleri tümden 
talan edilmiştir.

Oysa Türkler başta olmak üzere tüm di-
ğer Müslümanlar, 1683 tarihli II. Viyana 
kuşatmasından bu yana tam 336 yıldır 
hiçbir Batı ülkesine karşı, saldırıda bu-
lunmamışlardır.

Saldırıda bulunanlar her zaman sömür-
geci Avrupalı devletler ve ABD yönetimi 
olmuştur.

Tüm bu tarihi hakikatler karşısında 
Müslümanları terörle ve şiddetle ilişki-
lendirmek büyük bir yalan ve gerçekleri 
örtbas etmek üzere tasarlanmış kara bir 
propagandadır.

Geçen Cuma günü Yeni Zelanda’da, ya-
salara bağlı, kimseye kin beslemeyen, 
masum 50 Müslümanı camide taraya-
rak, vahşice ve kalleşçe öldüren zihniyet, 
İslam karşıtlığının ne derece güçlü, nef-
retin ise ne derece derinlerde olduğunu 
tüm İslam dünyasına göstermiştir.

Bunun münferit bir hadise olmadığı, 
böyle katillere ve teröristlere imkan ve-
ren, fırsat tanıyan, sempati duyan arızalı 
bir anlayış ve düşüncenin, Batı dünya-
sında etkin ve faal olduğu her yönüyle 
bilinmeli, tedbirler ona göre alınmalıdır.

Yeni Zelanda’da meydana gelen vahşe-
tin arka planı okumasının iyi yapılması 
zaruridir.

Bosna-Hersek’ten Afganistan’a, kuzey-
den güneye kadar uzanan çevreleme 
ve işgal politikalarının, İslam’ı küresel 
ölçekte, Türkiye’yi bölgesel düzeyde 
çembere alma ve zayıflatma politikaları 
olduğu herkes tarafından iyice anlaşıl-
malıdır!

Asıl hedefin, İslam’ın son kalesi olan 
Türkiye Cumhuriyeti olduğu asla gö-
zardı edilmemeli, bu hususta kesinlikle 
yanılgıya düşülmemelidir.

YENİ DÜŞMAN “İSLAM” Güngör Gökdağ
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BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞAN 

DELİKANLI! 70 YAŞINDAKİ 

ALİ DEMİRHAN TÜRKİYE REKORU KIRDI

70 yaşında Türkiye rekoru kırdı…

 Spor hayatındaki 54 yıla 50 madalya ka-
zandıran Emekli Astsubay Ali Demirhan’nın, 

katıldığı son şampiyonadan da 4 altın ma-
dalyayla döndü. Başarılı atlet bin 500 met-

rede de Türkiye rekorunu kırdı.

Başarıdan başarıya koşan “70’lik delikanlı” 
Emekli Astsubay Ali Demirhan, 1965 yılında 

binicilik ile başladığı spor kariyerinde başarı 
basamaklarını koşarak tırmandı.  

Çok sevdiği üniformasını emekliye ayrılarak 
çıkaran Demirhan sporu bırakamadı. 54 yıla 
tam 50 madalya sığdırdı. Sadece madalya, 

ödül ve plaketler değil katıldığı şampiyona-
larda nice anılar da biriktirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun İstan-
bul’da düzenlediği 2019 Masterler Salon 

Balkan Atletizm Şampiyonası’na da katılan 
Ali Demirhan 4 altın madalya kazanarak, bin 

500 metrede Türkiye rekorunu da kırdı.

Türkiye dereceleriyle de yetinmeyen ve 
yurt dışında ülkesini başarıyla temsil eden 

sporun hayatına gençlik kattığını belirterek, 
“Emekli olduktan sonra eşimle her sabah 
namazından sonra yürüyüşe çıkarız. Ben 

koşarım eşimde yürür. 2012 yılında ilk defa 
Eskişehir’de yapılan Türkiye pist şampiyo-
nasına katıldım, 800 metrede ikinci oldum 
fakat seneler sonra ilk defa katıldığım için 

ayaklarım titriyor, kimseyi tanımıyordum. 

Ertesi gün bin 500 metrede katıldım orada 
da ikinci oldum. 2013 yılında artık spora 

programlı bir şekilde başladım ve İzmir’de 
bin 500 metrede ve 2 bin metre engellide 
birinci oldum ve rekor kırdım. 2014 yılında 

ise Romanya’ya gittik, İzmir’de kırdığım re-
koru egale ettim ve Romanya Bükreş’de de 

2 bin engelli rekorunu kırdım. 

1964’den beri katıldığım müsabakalar 100’ü 
geçmiştir.” dedi.

Yurtdışında Türkiye’yi temsil etmenin guru-
runu yaşadığını söyleyen Demirhan sporu 

bırakmadığı gibi 10 yaşındaki torunu Deniz’i 
de yetiştiriyor.

Haber
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Sınav kaygısının birçok nedeni vardır. Ya 
başarılı olamazsam? Aileme, öğretmen-
lerime, arkadaşlarıma karşı mahcup olu-
rum. Çalışıyorum ama puanların bir türlü 
artmıyor. Sınav esnasında heyecandan 
bildiğim tüm bilgileri unutursam. O ka-
dar çalışıyorum fakat hiçbir şey bilmiyor 
gibiyim. Ailem sınavı kazanmam için bir 
sürü para harcıyor. (kurslar, özel okullar 
vs. vs.). Gördüğünüz üzere o kaygılı ço-
cukların kafasında milyon tane tilki dö-
nüyor. En rahat sandığınız çocuk bile bu 
kaygıları içten içe güdebilir. Kaygı güzel 
bir şeydir. Bireyin bilinçli ve çakralarını 
açık tutar. Taa ki bu kaygı kendine zarar 
verene kadar. Eğer sınav kaygısı çocu-
ğu başarıya değil başarısızlığa götürü-
yorsa orada büyük bir problem vardır 
ve kesinlikle üzerine gidilmesi gerekir. 
Evet…  Saygı değer aileler sizin işiniz bu 
anlamda çok zor sizleri çok iyi anlıyo-
rum ve anladığım için sizlere ulaşmaya 
çalışıyorum. Ama emin olun azıcık bi-
linçlenmeyle bu dönemleri en az zararla 
atlatabilirsiniz. Bakın tamamen zarar 
görmeden demiyorum çünkü bu çok 
küçük bir ihtimaldir; fakat bu hasarları 
en aza indirmek sizin elinizde. Öncelikle 
sizin çocuğunuzdan daha rahat olmanız 
gerekmektedir ki yeterli desteği sağ-
layın. Çünkü bazen öyle ailelerle karşı-
laşıyoruz ki neredeyse sınava kendisi 
girecek ve kendi hayatına yön verecek. 
Karar verme anlamında direksiyon ta-
mamen ailenin elindeyken çocuğa yar-
dımcı olabilmek ne mümkün. Siz siz olun 
çocuğun istek ve hayallerini sınav döne-
minde görmezden gelip kendinizin ha-
yatıymış gibi isteklerinizi dikte etmeyin. 
Bırakın çocuğunuz neye ilgiliyse, hangi 
mesleğe yönelmek istiyorsa ona yönel-
sin. Bu noktada çocuğunuzun ilgi ve ye-
teneklerini bilmek çok önemli. Onun ye-
teneklerinin farkına varın ve çocuğunuz 
eğer bunun farkında değilse farkındalık 

yaratmak adına ilgili kişilere yönlendi-
rin yardım isteyin. Böyle davrandığınız 
sürece emin olun çocuğunuzun sınav 
kaygısını gerekli düzeye getirmesini ve 
kontrol etmesini sağlayabilirsiniz.

Sınav kaygısını yeterli düzeye indirme-
nin birçok yolu vardır. Bunlardan en 
önemlisi çocuğun üzerindeki “ders ça-
lış, daha çok çalış, daha çok başarılı ol” 
baskısını bırakmaktır. Mümkün olduğu 
kadar çocuğunuza “ders çalış” cümlesi-
ni kurmayın. İnanın bu cümlenin yerine 
koyabileceğiniz daha sevimli cümleler 
var. Çünkü o “ders çalış” baskısı çocuğu-
nuza o kadar antipatik gelir ki çalışma 
isteği tamamen yok olur, bununla be-
raber kaygısı artar ve “eğer çalışırsam, 
başarılı olursam ailem beni sevecek, 
önemseyecek” düşüncesi zirveye tırma-
nır. Lütfen çocuklarınızın değerini sınav 
başarısıyla biçmeyin, onlara bunu his-
settirmeyin. Çocuğun o dönemlerinde 
hissetmesi gereken ve onu rahatlatacak 
o sevimli cümle “sen ne yaparsan yap 
biz yanındayız, kararlarının daima ar-
kasındayız” olmalıdır. Eğer çocuğunuza 
bunu hissettirirseniz kazanan hem siz 
hem çocuğunuz olacaktır.

Değerli okurlar, değerli aileler; hayat 
sınavdan ibaret değildir. Tüm başarılar 
tek bir sınavla gelmez, zaman gerektirir. 
O iki-üç saatlik sınavlar için canınızın bir 
parçası olan çocuklarınızı üzmeyin, on-
ların yok olup gitmesine izin vermeyin. 
Aile baskısıyla kaybedilen çocuklarınız 
her zaman başka kişilerde şefkat ara-
yacaktır onları buna mecbur bırakma-
yın. Sınav yalnızca başarıya götüren bir 
araçtır onu amaç haline getirip gözü-
nüzde büyütmeyin.

Hepinize sağlıklı bir aile ortamında mut-
lu çocuklar yetiştirmenizi diliyorum.

SINAV KAYGISI

      Değerli okurlar, 
bu yazımı bilinçli, de-
ğişime açık, çocukla-
rına sınav dönemle-

rinde yardımcı olmak 
isteyen ebeveynleri-
mize ithafen yazmak 

istedim. Dilerim 
amacına ulaşır.

      Öncelikle kaygı 
nedir? Kaygı, yaptı-

ğınız bir işin sonucu-
nun kötü olmasından 

korkmak ve bu 
işe yönelik endişe 

duymaktır. İllaki 
gerekli bir duygudur 
fakat dozunun da iyi 
ayarlanması gerekir. 
Çocuklarınızın yaşa-

mış olduğu “sınav 
kaygısı” duygu duru-
munda sizlere büyük 

görevler düşmek-
tedir. Çünkü çocuk 

ancak anne-babasın-
dan destek aldığı sü-
rece kaygısını kontrol 

etmeyi başarır ve 
kaygının üstesinden 

gelir.

Berna ÇAYLAK
                                                                                                                      Özel Konya Final Akademi Anadolu Lisesi                                                                                                                                              Rehber Öğretmen
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FATİH GÜNEŞ’ ten ALGI 
YÖNETİMİ Eğİtİmİ

Konya’nın tanınmış eski CEO’larından, şu 
anda PİYAMER ( Profesyonel İşler Yatı-
rım Merkezi) Danışmanlığın sahibi Fatih 
GÜNEŞ, dün akşam yüzlerce Mali Müşa-
vire “Algı Yönetimi” Eğitimi verdi.

Konya Mali Müşavirler Odası Meslekte 
Birlik Derneği tarafından organize edilen 
eğitimde Fatih GÜNEŞ, kendine has üs-
lubu ve Ezber bozan tespitleri ile katılım-
cı Mali Müşavirlere çarpıcı bir deneyim 
yaşattı.

Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Seyit Faruk ÖZSELEK ve Konya Mali
Müşavirler Odası Meslekte Birlik Derne-
ği Başkanı Vehbi Çağlar’ın da bizzat
katıldığı eğitimde Fatih GÜNEŞ, günlük 
hayattan benzetmeler ve çarpıcı örnek-
lerle zenginleştirdiği sunumu ile katılım-
cılardan tam not aldı.

Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Seyit Faruk ÖZSELEK “kişisel gelişim ve
eğitimde sürekliliğe inanan bir insanım. 
Özellikle saha deneyim ve sektör dene-
yimi olan Fatih GÜNEŞ Bey gibi birikimli 
uzmanlarla Meslektaşlarımızın bakış açı-
sını zenginleştirmeyi amaçladık. Kendisi-
nin zamanı olduğu müddetçe benzer de-
neyim paylaşımlarını meslektaşlarımıza 
yaşatmak istiyoruz” dedi.

Meslekte Birlik Derneği Başkanı Vehbi 
ÇAĞLAR ise eğitimin başında kısa bir 
konuşma yaparak, “ Meslekte Birlik ola-
rak Mali Müşavir arkadaşlarımıza Birlik 
beraberlikle sorunların üstesinden ge-
lebileceğimizi söylüyor, bu çatı altında 
toplanmaya çağırıyoruz.” dedi.

 Konya Mali Müşavirler Odası bu yıl se-
çime gidiyor.
Konya Mali Müşavirler Odası bu yıl seçi-
me gidiyor. 20 yıllık geçmişi ve birikimiy-
le tüm başkanları bünyesinden çıkaran 
KMM Meslekte Birlik Derneği ve adayı 
şimdiki Başkan Seyit Faruk ÖZSELEK 
başkanlığa yakın

gibi görünüyor…Meslektaş ziyaretleri, 
her akşam Dernek Merkezindeki
büyük toplantı salonunda gelenekselle-
şen yemekler gibi çalışmalar yapan Mes-
lekte Birlik Derneği, nitelikli organizas-
yonları ile göz
dolduruyor

Eğitim
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AH ANNELER VE AH BABALAR!
Ne kadar çok umudumuz hayalimiz 
ve kendinden emin beklentilerimiz 
var. Heleki  çocuklardan, çocukları-
mızdan olan beklentilerimize ne de-
mel. Herşeyin en güzelini yapmalı. 
En iyi mesleğe sahip olmalı, en güzel 
o giyinmeli, mesleğinde en yüksek 
ücreti almalı.

Peki ya oldu mu, her şeyin en iyi-
si? Oldu ya da olmadı. Ama kimse 
dönüp bakmadı, çocuklardan olan 
beklentilerin onların gönlündeki gibi 
olup olmadığına, insanlığa sığıp sığ-
madığına .Belki bizim isteklerimiz 
karşılandı ama çocuklarımız mut-
suzdu. Mevkinin en güzelini elde 
ettiler ama gönüllerindeki mutluluk 
yoktu, herşey artık anne ve babala-
rın istediği gibiydi.

Sonra dendiki, mutsuz doyumsuz 
bir nesil yetişti. Ama  hiç birimiz dö-
nüp bakmadık. Nasıl bu hale geldik 

diye. Anlamsız isteklerimizin hepsi 
gerçekleşmişti. Kimse bu istekleri 
suçlamadı çocuklerı doyumsuz olan 
yeni nesili suçladı. Evet, artıyordu 
cinayetler tecavüzler…

Çünkü elimizde olanla yetinmeyi 
değil, daha fazlasını kazanmaları , 
yapmaları istenmişti, o öğretilmiş-
ti çocuklarımıza ve artık savaş var 
herşeyin en iyisi için.

Öğretilenin en iyisini yapması için 
istenilen somut olan şeylerdi, elle 
tutulmalıydı karşıdakinin canının 
yanması önemli değildi, ama bizler 
hala bunları görmüyoruz.

Mevkiinin maddiyatın en güzelini 
istiyoruz. Vicdanlarımızı unuttuk, 
bencilce çocuklarımıza da unuttur-
duk. Kendi beklentilerimiz için ço-
cuklarımızın içlerinde, sevgiyi mu-
habbeti hayali toprağa gömdük yine 

de çocuklarımızın elde ettiği yüksek 
mevkiden memnun kalmadık,

Daha yükseği daha iyisini istedik 
ve sonra akademik olarak var olduk 
insanlığımızı unuttuk. Haydi artık 
hep beraber önceliğimiz sevgi mu-
habbet olsun ardından akademik 
kariyer .Benliğimizi kaybetmeden 
muhabbetle yaşayalım.

ŞEKER mesajında şu ifadelere yer 
verdi: 

“Dünya Sağlık Örgütü  (DSÖ) Ana-
yasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan 
tarihi “Dünya Sağlık Günü” 7-13 
Nisan tarihleri de Sağlık ve Sosyal 
Güvenlik Haftası olarak kutlanmak-
tadır. 

Dünya Sağlık günü ve Sağlık ve 
Sosyal Güvenlik Haftası ülkemizde  
her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlan-
makta, düzenlenen programlar ile 
sağlıklı yaşam ve sağlığın insan ha-
yatındaki rolü ve önemi konusunda 
vatandaşlarımız bilinçlendirilmekte, 
hastalanmadan önce gerekli tedbir-
lerin alınması, sağlıkla ilgili bilgilerin 
geniş kitlelere ulaştırılması ve koru-
yucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaş-
tırılması amacıyla önemli çalışmalar 
yürütülmektedir.

,Her şeyin başı sağlıktır. Sağlıklı ol-
mak insan hayatında her şeyden 
önce gelmektedir ve insanların mut-
lu, huzurlu ve başarılı olabilmeleri 
öncelikli olarak sağlıklı olmalarına 
bağlıdır. Yine kalkınmış ve gelişmiş 
bir millet olmanın yolu içinde ya-
şadığımız toplumumuzun sağlıklı 
bireylerden oluşmasını sağlamakla 
mümkündür. 

Sağlık hizmetleri bir ülkeyi yaşa-
nabilir kılan en önemli kriterlerden 
biridir.  Sağlık hizmetlerinin hızlı, 
etkin, kaliteli, ulaşılabilir ve hakka-
niyete uygun sunabilmek amacıy-
la 2003 yılında AK Parti iktidarı ile 
hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm 
programı ile yürütülen başarılı çalış-
malar neticesinde ülkemiz gelişmiş 
ülkeler ile boy ölçüşecek seviyeye 
ulaşmış ve tüm dünyada adından 
söz ettiren bir ülke konumuna yük-
selmiştir.  2023 hedefleriyle de bu 
ilerleme artarak devam etmektedir.  

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesin-
de ve bu günlere gelmesinde bilgi, 
tecrübe ve özverili çalışmalarının ile 
katkıları çok büyük olan, fedakârca 
görev yapan tüm sağlık çalışanları-
mıza gösterdikleri bu üstün gayret 
ve özverili çalışmaları için  şükranla-
rımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu bir 
yaşam temennisi ile Dünya Sağlık 
Günü ile Sağlık ve Sosyal Güvenlik 
Haftası’nı en içten dileklerimle kut-
luyorum.” Dedi.

DR. RECEP ŞEKER; “HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK”
AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep ŞEKER, Dünya Sağlık Günü, Sağlık ve 

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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ÖZTÜRK: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, BÖLGENİN VE 
ÜLKEMİZİN ADETA PARLAYAN YILDIZI OLDU

Başkan Selçuk Öztürk, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade ve mü-
tevelli heyeti ile birlikte düzenlediği toplantıda üniversitedeki 
gelişmeler hakkında bilgi verdi. Selçuk Öztürk, yeniden ku-
ruluşunun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen KTO 
Karatay Üniversitesinin, bölgenin ve ülkemizin adeta parla-
yan yıldızı olduğunu, ortaya koyduğu stratejik hedeflere emin 
adımlarla ilerlediğini, ülkemizin kalkınmasına var gücüyle kat-
kı sağladığını belirtti. “KTO Karatay Üniversitesi, gün geçtikçe 
Konya’mıza değer katmaya devam ediyor” şeklinde konuşan 
Öztürk, “Bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosis-
tem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında 
insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Ka-
ratay Üniversitesi, gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde 
üyesi ile Türkiye’nin en eski ve güçlü odalarından olan Konya 
Ticaret Odasından alırken, hızlı büyüme evresini de sürdür-
mektedir” ifadelerini kullandı. 

KTO Karatay Üniversitesinin Konya’nın tarihi birikimi, bilimi, 
sanayi ve ticaretini aynı çatı altında buluşturan farklı misyon 
ve vizyona sahip olduğunu belirten Öztürk, “Karatay Medre-
sesinin 800. yılı olan 2051 yılında KTO Karatay Üniversitesinin 
yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden 
biri olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü, KTO Karatay Üni-
versitesi olarak hedeflerimizden sapmadan, yolumuza karar-
lılıkla devam ediyoruz. 2017 yılında 13 projemiz ilgili kurum ve 
kuruluşlardan destek alırken, 2018 yılında yüzde 100 artışla 26 
projemiz destek almaya hak kazandı. Bilgi işlem alt yapısına 
geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon TL yatırım yaptık. Türkiye’de 
sayılı olarak üniversitemiz bünyesinde Siber Güvenlik Ofisi aç-
tık. AKİTEK yatırımı ile Konya’da AR-GE ve inovasyonun mer-
kezi olmak istiyoruz. Şüphesiz bu hedeflerimize ulaşmada tüm 
paydaşlarımızla sağlıklı bir iş birliği içerisinde hareket etmek 
önem arz etmektedir” şeklinde konuştu. 

“Eğitimde öncü üniversite olma hedefine gün geçtikçe daha 
da yaklaşmakta” 

KTO Karatay Üniversitesi ile ilgili çeşitli rakamlar veren Öz-
türk, “400 akademisyen, 300’ün üzerinde idari personeli, 39 
ön lisans ve lisans programı, 28 lisansüstü programı, 8 bin 
500’e ulaşan öğrenci sayısı, 6 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul 
ve 3 meslek yüksekokulu ile eğitimde öncü üniversite olma 
hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşmakta, bu hedefini fiziki 
ve beşeri yatırımları ile daha da sağlamlaştırmaktadır. Bugün 
5 üniversiteye sahip Konya’nın öğrenci şehri olma özelliğine 
KTO Karatay Üniversitesi, her yıl artan öğrenci nüfusuyla bü-
yük destek olmaktadır. 2018-2019 akademik yılında yaklaşık 

8 bin 500 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Anadolu’nun farklı di-
yarlarından KTO Karatay’a öğrenim görmeye gelen öğrencileri 
ile üniversitemiz, yalnızca bölgenin değil, Türkiye’nin üniver-
sitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üniversitemizin hızlı 
büyümesinde sahip olduğumuz insan kaynakları kapasitesi, 
oldukça önemli bir etkendir. Bugün itibariyle misafir öğretim 
elemanlarımızla birlikte yaklaşık 400 akademik, 179 idari ve 
129 destek hizmetleri personelimiz bulunmaktadır” dedi. 

Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) Projesi hakkında bilgi ve-
ren Başkan Öztürk şöyle devam etti: 

“Tarım kenti Konya’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş 
finansmanıyla gerçekleştirilen 5 milyon Avroluk KTO Karatay 
Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezini hayata geçiriyoruz. 
Türk tarımının geleceği için AR-GE ve inovasyonun artık kaçı-
nılmaz bir gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Konya, Türkiye 
tarım makineleri ve alet ihracatının yüzde 45, tarım makinele-
rinde kullanılan parçaların yüzde 100, traktörlerde kullanılan 
parçaların yüzde 90 ve Türkiye tarım makineleri üretiminin 
yüzde 65’ini karşılıyor. Projenin Konya’da hayata geçirilmesi 
ile Tarım 4.0 ve hassas tarım platformlarına uygun ekipman 
üretmek, toprağın verimini arttırmak, gübre, ilaç ve su denge-
sini en uygun seviyede tutarak ve hassas hasat toplama uy-
gulamaları ile verimi en üst seviyeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. 

Konya toprakları başta olmak üzere ülkemiz tarım alanlarında 
akıllı tarımın ve Tarım 4.0’ın önemi gün geçtikçe artıyor. KTO 
Karatay Üniversitesi akademisyenlerinin de katkı sağlayacağı 
ve KOBİ’lere akıllı makine üretme becerisinin de kazandırılma-
sı öngörülen proje ile tarımda verimin ve ihracat gelirlerinin 
arttırılması temel hedeflerimiz arasında yer alıyor 

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
Karatay Medresesinin 800. yılı olan 2051 yılında KTO Karatay Üniversitesinin yalnızca Türki-

ye’nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olacağına inandığını söyledi.

Eğitim
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Uyurken beyindeki dalga boyu The-
ta dalga boyundadır,

Bu dalga boyunda kolayca bilinçal-
tıyla bağlantıya geçebilir, böylelikle 
evrendeki yaşam enerjisi ile bağlan-
tıda olunur, bu yüzden Theta Hea-
ling® yaşamı tamamen değiştiren, 
yaşam enerjisini arttıran, güçlü, et-
kili, ANDA değişimi sağlayan KALICI 
bir tekniktir. 

Theta Healing Nasıl Uygulanır?

Anne rahmine düştüğümüz andan 
itibaren her şeyi bilinçaltına kay-
detmeye başlarız. Doğumumuzla 
birlikte çocukluk döneminde duy-
duğumuz, gördüğümüz ve hisset-
tiklerimizle birlikte kayıtlar devam 
eder. Bilinçaltı kalıplarımız sadece 
bize ait düşüncelerden oluşmaz. 
Atalarımızdan bize aktarılan genetik 
kodlar, toplumdan öğrendiklerimiz 
ve benimsediğimiz inançlarda bilin-
çaltımızda depolanır. 

Bilinçaltımız, bilinçli zihnimize göre 
daha aktiftir ve düşüncelerimizin 
%90’ ını oluşturur. Bizler ise sürekli 
olarak bilinçaltımızın isteklerini ger-
çekleştiririz. Bize hizmet etmeyen 
bilinçaltı kalıpları sürekli istemediği-
miz şeyleri bize yaptırır. 

Theta Healing tekniğinde bilinçaltı-
mızda bulunan his kalıpları dört dü-
zeyde (öz, genetik, geçmiş, ruhsal) 
değiştirildiği için olumsuz program 
tamamen ortadan kaldırılır yerine 
olumlu program konur.

Çözümlenmesi istenilen konu ile il-
gili (ilişkiler, para, sağlık, korkular, 
kızgınlıklar...) Kazma çalışması ya-
pılarak kişiye hizmet etmeyen ve 
yaşadığı olumsuz durumu hayatı-
na çekmesine sebep olan inançları 
bulunur. Kas testi (kinesyoloji) uy-
gulanarak kişide bu inançların var 
olduğu onaylanır. (kas testi ile tüm 
olumsuz inançlarımızı tespit ede-

biliriz.) Hizmet etmeyen inançların 
değiştirilmesi için kişinin bilinçaltı 
theta seviyesine çıkartılıp, dört se-
viyede (öz, genetik, geçmiş, ruhsal) 
olumsuz programların yerine olumlu 
programlar yüklenir. Olumlu prog-
rama ait his yüklemeleri yapılır.

His yüklemesi nedir?

Daha önce tanımadığımız, bilmedi-
ğimiz duyguların bilinçaltına tanıtıl-
masıdır. Olumlu hisleri aktif etmek 
için kullanılır. His yüklemesi yapıldığı 
an sistem işlemeye başlar ve sonuç-
ları hemen alınır. Bu teknik dünyada 
sadece Theta Healing® çalışmasın-
da vardır.

Theta Healing Tekniğinin Diğer Tek-
niklerden Farkı Nedir?

Theta Healing tekniğinin diğer 
tekniklerden farkı; dört düzeydeki 
inanç kalıplarının aynı anda değişti-
rilmesidir. Theta Healing tekniğinde 
bizim bilinçaltımıza kaydettiğimiz 
inançların dışında, atalarımızda mi-
ras aldigimiz inançlarımız, kollektif 
bilinçaltından aldığımız inançlarımız 
ve ruhumuzun kaydettiği inançlar 
değiştirilir. Bu inanç kalıpları tüm 
DNA mızdan, enerji alanımızdan ve 
bedenimizden temizlenir. Bu çalış-
malar theta dalga boyunda yapıldığı 
için ANDA değişim ve dönüşüm ya-
şanır.

İlişkiler, Korkular, Para Problemleri, 
Suçluluk, Bağımlılıklar, Endişe, Kay-
gı, İş Problemleri, Sağlık problemleri, 
Takıntılar, Özgüven, Yetersizlik, De-
ğersizlik...

ThetaHealing Basic Temel eğitimi-
mize;

Hamileliğinin ilk 3 ayında olan kişiler 
haricinde herkes katılabilir. 

Eğitimden sonra hem kendinize 
hem de diğer kişilere bu tekniği 

YARADAN aracılığı ile uygulayabilir 
olacaksınız.

Programın içeriği

☆ThetaHealing şifası nasıl oluştu? 
☆Düşüncelerin ve kelimelerin gücü, 
☆Özgür irade ve birlikte yaratım, 
☆Şifanın kuralları, ☆Şifa teknigi, 
☆Gurup ve bireysel şifa, ☆Yaratım 
ve gelecek okuması,

☆Hücresel iletişim, ☆Elektromanye-
tik alan, ☆İnanç çalışması, ☆Anah-
tar inançlar-kazma, ☆Hisler için 
programlar, ☆Ruh arkadaşları, ruh 
eşi, ☆Ruh parçacıkları, ☆Kas testi, 
☆Beyin dalgaları, ☆Çakralar, ☆İnanç 
sistemleri, ☆Varoluşun 7 seviye-
si☆İstek ve niyetlerimizi gerçekleş-
tirmek, ☆Sezgilerin aktive edilmesi, 
☆Beden taraması, ☆Gen yenileme, 
☆DNA aktivasyonu ve daha fazlası.

ThetaHealing’in Advance bir uz-
manlık egitimidir.

ThetaHealing Advanced DNA İleri 
Seviye eğitimine Basic (başlangıç) 
mezunları katılabilir. 

ThetaHealing tekniğinde uzman-
laşmak ve önünüzdeki engelleri ta-
mamen kaldırmaya EVET derseniz 
olur.

Program içeriği:

☆1500 e yakın his yüklemesi, ☆Yedi 
varoluş seviyesinin derinlemesine 
incelenmesi, ☆Yeminlerin ve söz-
lerin bırakılması, ☆Anahtar inanç-
ların bulunması, ☆Kazma, ☆Korku 
çalışması, ☆Hisler ve hislerin oluş-
turulması, ☆Kızgınlıkların bırakıl-
ması☆Reddedilmenin bırakılması, 
☆Pişmanlıkların bırakılması, ☆Boş 
gezen hafizalar, ☆Rahimdeki bebe-
ğe şifa, ☆Kırılmış ruhun onarılma-
sı,☆Organik olmayan maddelerin 
temizlenmesi, ☆Mekan temizliği...

Theta Healing, 
hayatımızda 

mucize değişim-
ler yaratan derin 

meditasyon ve 
dua ile birlikte 

uygulanan bilin-
çaltı tekniğidir. 

Bize hizmet 
etmeyen negatif 

düşünceleri ve 
aynı zamanda 
bizi kısıtlayan, 

mutsuz eden kök 
inançlarımızın 
bilinçaltımızda 

değişmesini 
sağlar.

Theta ismini be-
yin dalgalarından 
almıştır. Beş fark-

lı beyin dalgası 
vardır 

Gamma; Bir so-
runla uğraşırken, 

öğrenirken.

Beta; Günlük ola-
ğan faaliyetlerde.

Alpha; Zihinsel 
gevşeme, rahat-

lama.

Theta;Uyuklama 
durumu, bilinçaltı 

zihin.

Delta;Derin uyku

THETA HEALİNG NEDİR? Sıdıka Kondu
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Başkan Okka, yaptığı yazılı 
açıklamada şunları kaydet-
ti;

 “Yerel seçim sonuçlarının 
şehrimiz, ülkemiz ve mille-
timiz için hayırlar getirme-
sini diliyorum.  Halkımız; 
iradesini %85’e varan bir 
oranla sandığa yansıta-
rak, demokrasiye duyduğu 
inancı ve sadakati büyük 
bir olgunlukla ortaya koy-
muştur. Belediyeler, hal-
kımızın hizmetlere erişimi 
bakımından hayati öneme 
sahip kurumlardır. Bu id-
rakle aday olup seçimi ka-
zanan tüm belediye baş-
kanlarımızı tebrik ediyor, 
başarılı bir görev dönemi 
diliyorum. 

 Bugün itibariyle, “Mese-
lemiz Türkiye” ve günde-
mimizin ilk maddesi de 
ekonomi olmalıdır. Önü-
müzdeki 4,5 yıllık seçimsiz 
dönemde kamusal dönü-

şümlerin tamamlanması, 
“Yeni Ekonomik Plan” son-
rası ortaya konacak ekono-
mik reformların biran önce 
netleşmesi, ülkemizin bir 
üretim üssü olması için üre-
tim ve ihracatı önceleyen 
politikaların ivedilikle haya-
ta geçirilmesi ve ülkemizin 
yeniden büyüme trendini 
yakalaması, ortak gayemiz 
olmalıdır.

 “Meselesi Türkiye” olan 
herkesin ortak noktası, he-
vesle ve coşkuyla bu ülke-
ye hizmet etmek olmalıdır. 
MÜSİAD Konya olarak, ül-
kemizin, Cumhurbaşkanı-
mızın vizyonu çerçevesinde 
Büyük ve Güçlü Türkiye 
hedeflerine ulaşacağına 
olan kuvvetli inancımız ar-
tarak devam etmektedir. 
İş dünyasının temsilcileri 
olarak, bu hedeflerde odak 
noktamız güçlü ihracat, 
güçlü ekonomi ve güçlü 
istihdamdır. Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemi-
nin kazandırdığı imkân ve 
kabiliyetlerle, bu hedeflere 
ulaşmak adına azimle çalış-
maya devam edeceğiz.

 Uluslararası rekabet ala-
nında ülkemizi güvenilir bir 
yatırım ortamı ve ticaret 
partneri haline getirecek 
kalıcı ve çok yönlü yapısal 
değişimlerin bir an evvel 
hayata geçirilmesi adına, 
iş ve sermaye dünyasının 
en yaygın örgütü olarak 
elimizden gelen her türlü 
desteği sağlamaya hazır 
olduğumuzu bir kez daha 
belirtiyorum”

Müstakil Sanayi-
ci ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİ-

AD) Konya Şube 
Başkanı Ömer 

Faruk Okka, 31 
Mart’ta gerçek-
leştirilen yerel 

seçimleri değer-
lendirdi.

Başkan Okka, 
yaptığı yazılı açık-

lamada şunları 
kaydetti;

BAŞKAN OKKA MESELEMİZ TÜRKİYE OLSUN

Faruk Okka
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2. kez başkanlık makamına layık görülen 
Mehmet Tutal, Seydişehir’de % 41 lik bir 
kesimin desteğini gördüğünü fakat Sey-
dişehir’in yüzde yüzüne hizmet etmeye 
devam edeceğini dile getirerek Seydişe-
hirlilere göstermiş oldukları desteklerden 
dolayı teşekkür etti. Başkan Tutal konuş-
malarında şu ifadelere yer verdi. 

Halkımızın hizmetkârı olmaya geldik.
“ Yerel seçimler süresince gerek şahsıma, 
gerekse ekibime yönelik spekülasyon-
lar yürütüldü. Algı operasyonları yapıldı. 
Gönül belediyeciliği için, gönül kapılarını 
çalan partimiz mensubu arkadaşlarımız 
kışkırtılmak istendi. Lakin şunu iyi biliyor-
duk ki, basireti ve iradesi ile Seydişehir 
gerekli cevabı oy sandıklarında verecekti 
ve verdide. Seydişehirliler bizlere Hizmet! 
dedi. Bizler de hizmetkâr olmaya geldik. 
Halkımızın teveccühü ile yeniden gayret 
yolunda kaldığımız yerden devam ede-
ceğiz inşallah. 

Allah’ın izniyle, Seydişehirli kardeşlerimi-
zin duası ve desteği ile yeniden hizmet 
yoluna girmiş olduk. Bugün kazanan 
Seydişehir oldu, istikrar kazandı, bugün 
Seydişehir de kardeşlik kazandı, bugün 
Seydişehir de birlik ve beraberlik kazan-
dı. Bu kutlu hizmet davasında dik durdu-
nuz, bu yolda samimi olarak yürüdünüz. 
Bundan sonra da beraber yürüyeceğiz.
Kaldığımız yerden devam diyoruz.

Tarih yazmaya devam edeceğiz. Seydi-
şehir’de büyük projelerimizi tamamla-
yacağız. Seydişehir de işsiz gencimizin 
kalmaması konusunda ki çalışmalarımızı 
sonuna kadar sürdüreceğiz. İlçede ham-
dolsun huzur ortamı sağladık, bu huzur 
ortamını devam ettireceğiz. Bu ülkeyi, bu 
şehri, bu ilçeyi daha güçlü, daha müref-
feh bir hale getirmek için beraber çalışa-

cağız. Cumhur İttifakı ile yola çıktık, daha 
güçlü yolumuza devam edeceğiz. 
Yaptığımız hizmetler yapacağımız hiz-
metlerin teminatıdır. 

Çok güzel hizmetlere imza attık, atmaya 
da devam edeceğiz. Yerinde saymayan, 
devamlı ilerleyen bir Seydişehir için ilk 
gün ki aşkla canı gönülden çalışacağız. 
Allah’ın izniyle mahalle mahalle hizmet-
lere devam edeceğiz. Tevazu, samimi-
yet, hakkaniyet ve gayret ile çıktığımız 
bu yolda bizleri destekleyen ve destek-
lemeyen tüm hemşehrilerimi sevgiyle, 
muhabbetle kucaklıyorum. Mehmet 
Tutal olarak benim en büyük zengin-
liğim sizlerin gönüllerinde edindiğim 
yerdir. Yeni dönemde kaldığımız yerden 
hız kesmeden ilk günkü aşkla çalışmaya 
devam edeceğiz. Teşekkürler Seydişehir. 
Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.”

TUTAL, “KAZANAN SEYDİŞEHİR OLMUŞTUR.”
2019 Yerel seçimlerde güven tazeleyen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 16.522 oyla 

rakiplerini geride bırakarak 2. kez belediye başkanlığına seçilmiş oldu. 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, seçimlerin ardından bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla 

paylaşarak, “Tüm Seydişehir’in gönlüne talibim” dedi.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimle-
rinde rekor bir oy oranıyla Karatay 
Belediye Başkanı seçilen Hasan Kıl-
ca mazbatasını almasının ardından; 
2004 yılından bu yana görevini sür-
düren Mehmet Hançerli’den Karatay 
Belediye Başkanlığı görevini teslim 
aldı. Devir teslim törenine, AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Selman 
Özboyacı ve Ziya Altunyaldız, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Teşkilat ve Meclis Üyeleri ka-
tıldı.

Karatay Belediye Başkanlığını Hasan 
Kılca’ya devreden Mehmet Hançerli; 
15 yıldır Hazreti Mevlana’nın diyarı 
Karatay’a hizmet etmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan 
Hançerli, Karatay’a eğitimden sağlı-
ğa, spordan kentsel dönüşüme ka-
dar pek çok alanda önemli yatırımlar 
kazandırdıklarını dile getirdi. Meh-
met Hançerli gerçekleştirilen çalış-
malarının büyük bir ekip çalışması ile 
hayata geçtiğinin altını çizerek başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a, AK Parti Konya Milletve-
killerine, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlarına,AK Parti İl ve İlçe Teş-
kilatlarına, Karatay Belediyesi Meclis 
Üyelerine, Karatay Belediyesi idareci 
ve personellerine, 2004 yılından bu 
yana desteklerini arttırarak sürdü-
ren Karataylılara teşekkür etti. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
görevinde başarılar dileyen Mehmet 
Hançerli, seçimlerin hayırlı olmasını 
temenni etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay’a kazandırdığı büyük 
projeler için Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür etti. Elde edilen büyük oy 
oranının Mehmet Hançerli’nin 15 yıl 
boyunca gösterdiği başarının rolü-
nün büyük olduğunu dile getirdi.

Gönül Belediyeciliği Kazandı

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay’da gönül belediye-
ciliğinin kazandığını dile getirerek; 
hazırladıkları pek çok proje ile Ka-
ratay’ı daha da ileriye taşımak için 
çalışacaklarını belirtti.  Başkan Kılca;  
seçim çalışmaları süresince kendile-
rini her zaman destekleyen Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; AK 
Parti Konya Milletvekillerine, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a AK Parti İl Teşkilatı-
na, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatına, 
tüm Karataylılara teşekkür etti.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç, Karatay’a kazandırdığı 
pek çok yatırım için Mehmet Han-
çerli’ye teşekkür ederek; Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ba-
şarılar diledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, üç dönemdir büyük bir istik-
rarla Karatay’a hizmet eden Mehmet 
Hançerli’ye teşekkür etti. Yeni döne-
min hayırlı olmasını dileyen Başkan 
Angı, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca’ya başarılar diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, Karatay’da seçim sonuç-
larında alınan başarının mimarının 
Mehmet Hançerli’nin 2004 yılından 
bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar 
olduğunu belirtti.  Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’nın yüksek bir 
seviyede aldığı hizmet çıtasını daha 
da yukarılara taşıyacağını belirtti.

 AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, Karatay’ın 31 Mart Ma-
halli İdareler seçimlerinde büyük bir 
başarıya imza attığını vurgulayarak; 
bugüne kadar gerçekleştirdiği hiz-
metlerden dolayı Mehmet Hançer-
li’ye teşekkür ederek; Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca’ya 

KARATAY BELEDİYESİN’DE 
DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ESENTEPE KOLEJİ 
“BENİM İÇİN 1 ŞEY, SENİN İÇİN ÇOK ŞEY”
Esentepe ailesi olarak bu yıl “Benim İçin 1 Şey, Senin İçin Çok Şey” sloganıyla yola çıkıp her yıl üstlendiğimiz sorumluluk 
projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz!!
9, 16, 25 Nisan kermeslerimizle elde edeceğimiz geliri, ihtiyaç sahibi devlet okullarına sanat malzemesi olarak bağışlay-
acağız ve 10 Haziran “Senin Gölgende Aydınlık Yarınlara” konserimizle taçlandıracağız. Şimdiden tüm velilerimize, 
misafirlerimize ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz..
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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ ANMA PROGRAMI
Özel Envar Koleji Öğrencileri Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünü kahraman askerimizi ve şehitlerimizi şükranla 
andı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen öğrencilerin sunumu, oratoryo, şiirler, müzik, marşlar ve efektler 
eşliğinde izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Haber
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SELÇUK, 44’ÜNCÜ KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Program, Selçuk Üniversitesi Dilek 
Sabancı Konservatuvarı öğretim 
elemanları ve öğrencileri ile Türk-
çe Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TÖMER) öğrencileri tarafından ha-
zırlanan müzik dinletisiyle başladı.

Türkiye’nin en köklü yükseköğre-
tim kuruluşlarından biri olan Selçuk 
Üniversitesi’nin 44’üncü kuruluş 
yıl dönümünde bir arada olmaktan 
mutluluk duyduğunu ifaden eden 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Selçuk Üniversitesi, 
11 Nisan 1975 tarihinde kurulmuş ve 
bugüne kadar 600 binden fazla öğ-
renci mezun etmiştir. Üniversitemiz 
halen 77 bin öğrencisiyle ülkemizin 
en kalabalık üniversitelerinden bi-
risidir. Yapılan çeşitli değerlendir-
melerde ülkemizde 206 üniversite 
içerisinde 16. sırada, dünyada ise 
28 binden fazla üniversite içinde ilk 
bin üniversite içinde yer almakta-
dır. Amacımız; üniversitemizi gerek 
ülkemizde gerekse dünyada saygın 
üniversiteler arasında daha üst sı-
ralara taşımaktır. Bu hedefi gerçek-
leştirirken en büyük güvencemiz 
akademisyenlerimizin özverili ve fe-
dakârca yapacakları çalışmalardır. Bu 
çalışmaları yaparken kıymetli hoca-
larımızın geleceğe güvenle yürüme-
lerini sağlamayı kendimize öncelikli 
vazife saydık. Bu çerçevede gerek 
özlük haklarının verilmesi ve iyileş-
tirilmesi hususunda gerekse kaynak 
ve imkan temini hususunda ve bu 
kaynakların hakkaniyet ve liyakat 
esasları içerisinde dağıtılması için eli-
mizden gelen her şeyi yapacağımızı 
burada bir kez daha teahhüd ediyo-
rum” dedi

Üniversitenin bugünlere gelmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür eden 
Rektör Şahin, “Bizden önceki 9 rek-
törümüz görev yaptılar. Rektörleri-
miz, şartlar ve imkânlar ölçüsünde 

kendi dönemlerinden üniversitemize 
hizmet ettiler, katkıda bulundular. 
Emek ve katkıları için geçmiş Rek-
törlerimizi hayırla yâd ediyor, vefat 
edenlere Allah’tan rahmet diliyor, 
hayatta olanlara saygılarımı sunuyo-
rum” diye konuştu

Birlik ve beraberliğe her zamankin-
den daha çok ihtiyaç olduğunu dile 
getiren Rektör Şahin, “Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
Devlet büyüklerimiz, ülkemizin bir 
beka sorunu ile karşı karşıya olduğu 
ifade etmektedirler. Dış düşman-
larımızın şu ya da bu sebeple bize 
karşı nasıl bir tavır sergiledikleri, bu 
tutumun tarihi arka planları, bizimle 
ilgili niyet ve emelleri herkesin ma-
lumudur. Bunlara, içimizdeki işbirlik-
çi hainlerin taşeronluk ettiği de açık 
seçik ortadadır. 15 Temmuz ihanet 
ve işgal kalkışmasının bize yeniden 
hatırlattığı en önemli hakikat, devlet 
ve millet bütünlüğümüzü korumak 
ve kollamak olduğudur” ifadelerini 
kullandı.

Üniversitelerin bilim ışığından yeni 
buluşların, yeni fikirlerin harmanlan-
dığı geleceğin aydın kadrolarının ye-
tiştirildiği mekânlar olduğunu ifade 
eden Rektör Şahin, “Selçuk Üniver-
sitesi olarak bir ‘Dünya Üniversitesi’ 
olma yolunda ilerlerken milli ve ma-
nevi değerlerine bağlı nesiller yetiş-
tirmeyi, ülkemize ihtiyaç duyulan her 
alanda hizmet etmeyi, özetle ülke-
mizin ‘Stratejik Üniversitesi’ olmayı 
kendimize hedef olarak seçtik. 

Selçuk Üniversitesi, 
44’üncü Kuruluş Yıl 

Dönümünü “Milli 
Birlik” temasıyla 

düzenlenen törenle 
kutladı. 

Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’n-

de gerçekleştiri-
len törene Konya 

Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Eski Milli 
Savunma Baka-

nı Mehmet Vecdi 
Gönül, Bölge Adliye 
Mahkemesi Başkanı 

Mevlüt Gülbudak, 
Bölge Adliye Mah-

kemesi Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdullah 
Gündüz, Konya Mil-

letvekilleri, 3. Ana 
Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hv. Plt. 

Tuğg. Fidan Yüksel, 
Selçuk Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, 

Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet 

Kağan Karabulut, 
Prof. Dr. Hüseyin 

Kara, Prof. Dr. Meh-
met Okka Rektör 

Danışmanları, Siyasi 
Parti İl Başkanları, 

SÜ Genel Sekre-
teri İbrahim Halıcı, 

dekanlar, müdürler, 
daire başkanları, 
akademisyenler, 

hayırseverler, idari 
personel, öğrenciler 

ile diğer protokol 
üyeleri katıldı. 



l     55Nisan 2019

Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için 
kalite odaklı çalışmalar yürütmek-
teyiz. Bu çalışmaların sonucu olarak 
geçen yıl 22 meslek yüksekokulumu-
zun tamamı ve rektörlüğümüze bağlı 
22 birim TS EN ISO 9001-2015 Kalite 
Yönetim Belgesini almaya hak kazan-
mıştır.  Ülkemiz yükseköğrenim plan-
laması ve yürütülmesi YÖK tarafından 
yapılmaktadır. Yeni YÖK söylemi ile 
kalite odaklı çalışan yükseköğretim 
kurulumuz her alanda etkin ve sonuç 
odaklı çalışmalar yürütmektedir. Ül-
kemizin gelişmesine ve kalkınmasına 
katkı sağlayabilmemiz için ülkemizin 
cari açığını kapatacak projelere yo-
ğunlaşmalıyız. Devletimiz ve milleti-
miz en önemli sermayesi olan ‘beşeri 
sermayesini’ bizlere emanet etmiştir. 
Bizlerin; öncelikli vazifesi bu gençle-
rimizi, milletinin değerlerini benimse-
miş, nesiller olarak geleceğe güçlü ve 
donanımlı bir şekilde hazırlamaktır” 
ifadelerini kullandı.

 “Yılın Hayırsever İşadamı Onur Ödü-
lü” Kamil Akkanat’a, “Yılın Bilim Ada-
mı Onur Ödülü” SÜ Fen Fakültesi 
Kimya Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Yılmaz’a, “Akademik Başarı 
Onur Ödülü” ise Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet 

Dalkıran’a verildi.

44’üncü yıla özel konferansı Yükse-
köğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili 
Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, “Yükse-
köğretim ve Yeni YÖK Kavramı” başlı-
ğıyla verdi.

44’üncü yıl anısına Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. 
M. İ. Safa Kapıcıoğlu’na Selçuk Üni-
versitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin tarafından günün anısına bir tablo 
hediye edildi.

Doçent ve profesör unvanı alan öğre-
tim üyelerine protokol tarafından bel-
geleri takdim edildi.

 44. Kuruluş Yıl Dönümü münasebe-
tiyle, Küratörlüğünü Doç. Dr. Ahmet 
Dalkıran’ın yaptığı “44 Yılda 44 Sanat-
çı 44 Eser” isimli Plastik Sanatlar Ser-
gisinin açılışı gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’n-
deki etkinliklerin sonrasında, konuk-
lara ve öğrencilere Keykubat Köşkü’n-
de “Geleneksel Selçuk Pilavı” ikram 
edildi.

Haber
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AYAĞIYLA ÇİZDİĞİ RESİMLERİ SATIP,

AİLESİNE YARDIM ETMEK İSTİYOR

Merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi’nde aile-
si ile birlikte yaşayan Abdullah Donat, doğu-
munda omuriliğinin zarar görmesi sonucu el 
ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. 

Yüzde 92 oranında engelli olan ve sadece sol 
ayağını kullanabilen Donat, 9 yaşından beri 
engelline karşı koyarak çok sevdiği resim ça-
lışmalarını sürdürüyor. Resim çalışmalarını 
daha da geliştirebilmek için belediyenin açtığı 
kurslarda gittiğini belirten Donat, “9 yaşından 
bari resim yapıyorum. Her türlü şeyi çizme-
yi resmetmeyi seviyorum. Hediye olarak çok 
resim yaptım ama ticari amaçlı hiç yapmadım. 
Maddi beklentim olmadı. 

Hobi olarak yapıyorum bu işi vakit geçiriyo-
rum. Boş durmak istemiyorum. Resimleri-
mi alan olursa satıp aileme katkı sağlamak 
isterim. Tabi ne kadar para eder onu da bil-
miyorum. Bazen resim yaptığımı gören arka-
daşlarım bile bu resimleri benim yaptığıma 
inanmıyor. Çok şaşırıyorlar. Bunu gerçekten 
sen mi yaptın diye soruyorlar. Bu tarz so-
rularla karşılaşıyorum. Resimleri ayağımla 
yaptığım için illaki zorluğu oluyor. Ben zaten 
bu zorlukları aşmak istiyorum. Resim benim 
yaşam biçimim. İyi ki resim yapabiliyorum.”-
dedi.

Anne Nezahet Donat ise, “Abdullah yiyemez, 
içemez. Hep bize muhtaç. Ayağıyla resim ya-
par ama su içmek istese içemez. Ellerinde hiç 
hareket yok. Sadece resim çizdiği ayağı tu-
tuyor onun dışında vücudun da bir hareket 
yok.”diye konuştu.

Azmin Zaferi ne kadar şükretsek azdır..
Konya da yaşayan doğuştan engelli Abdullah Donat (45), kullanabildiği tek ayağıyla yaptığı resimleri satarak aile ekonomis-
ine katkı sağlamak istiyor. Resimlerinin çok beğenildiğini söyleyen Donat, ‘Bazen yakın arkadaşlarım bile bu resimleri benim 
yaptığıma inanamıyor. Engelim resim yapmama engel değil. 9 yaşından beri resim yapıyorum. Ticari amaçlı yapmıyorum 
ama resimlerimi satabilirsem bana bakan aileme maddi olarak katkı sağlamak istiyorum. Zorlukları aşmak istiyorum.”dedi.
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DİLTAŞ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Sektörde 39 yılını geride 
bırakan Diltaş 2018-2019 
eğitim öğretim yılında Yeni 
Stadyum civarında Diltaş 
40. Yıl Kampüsü’nü hizme-
te açmıştı. Bu yıl 5. ve 9.  
Sınıflar ile eğitimini sürdü-
ren Diltaş 40. Yıl Kampüsü, 
2019-2020 eğitim öğretim 
yılı için ilkokul 1. Sınıflar 
düzeyinde ön görüşmeyle 
kayıt almaya başladı. İlerle-
yen, yeniliklere kucak açan 
ve yetiştirdiği bireylerin 
ülkemize üstün hizmet-

lerini gördüğünde moti-
vasyonları daha da artan 
Diltaşlılar, yeni ilkokulları 
ile başarılı daha çok nesil-
ler yetiştirmenin gayreti 
içerisinde olduklarını ifade 
etti. Kurumun Genel Mü-
dürü İsmail Safa Ketenci, 
evlatlarını kendilerine hiç 
tereddüt etmeden emanet 
eden bilinçli, idealist ve ge-
leceği görebilen Konya hal-
kına teşekkür etti. Ketenci: 
”Kamuoyunun bildiği gibi 
Diltaş, uzun yıllardır eğiti-

min sektöründe iyiyi değil 
en iyiyi başaran kurumdur. 
Bu yıla kadar 3 kampüsü-
müzle ana sınıflarından 
üniversiteye uzanan yolda 
çocuklarımızı ve gençleri-
mizi geleceğe hazırladık. 
Onları kendi evlatlarımız 
gibi sahiplenerek, tüm 
eğitim kadromuzla canla 
başla, gece gündüz deme-
den çalıştık. Konya’mızdan 
gelen yoğun talep üzerine 
dördüncü bir okul kaçınıl-
maz oldu. Yeni Stadyum 

civarında Buhara Mahal-
lesi’nde yer alan Diltaş 40. 
Yıl Kampüsü’müzde bu yıl 
5. ve 9. Sınıflarımız eğitim-
lerine başladı. Bu modern 
ve donanımlı yerleşkede 
2019-2020 eğitim öğretim 
yılında ise ilkokul 1. Sınıflara 
kapılarımızı açıyor olacağız. 
Bu güne kadar eğitim poli-
tikamızdan ödün vermeden 
yolumuza devam etmenin 
gururuyla Diltaş Camiasını 
büyütmeye devam edece-
ğiz.” dedi.

Eğitim öğretimde yaşanan değişim ve gelişmelerin içerisinde sürekli gündemde kalan, her daim adından 
başarılarıyla söz ettiren ve köklü bir eğitim yuvası olan Diltaş Eğitim Kurumları, “Eğitimde Önder” ilkesine 

bağlı kalarak büyümeye devam ediyor.

Haber



 58     l  

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bi-
siklet Topluluğu ile KTÜN Evrensel 
Mimari ve Yaşam Öğrenci Topluluğu 
üyeleri, Otizm Farkındalık Günü kapsa-
mında, mavi balonlar eşliğinde bisiklet 
turu düzenledi.

Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde baş-
layan ve Selçuklu Özel Eğitim İş Uygula-
ma Okulu’nda sona eren bisiklet turun-
da, üniversite öğrencileri Selçuklu Özel 
Eğitim İş Uygulama Okulu’nda otizmli 
çocuklarla bir süre bisiklet sürerek, mü-
zik eşliğinde eğlendi.

KTÜN Mimarlık ve Tasarım Fakülte-
si Öğretim Üyesi, Evrensel Mimari ve 
Yaşam Öğrenci Topluluğu Akademik 
Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Yıl-
maz Çakmak, yaptığı açıklamada, Otizm 
Farkındalık Günü’nde, otizmli bireylere 
dikkat çekmek amacıyla mavi balonlar 
eşliğinde güzel bir etkinlikte bir araya 
geldiklerini söyledi. 

Herkesin bu farkındalık hareketinin 
bir parçası olmasının önemli olduğunu 
ifade eden Çakmak, “Otizmli bireyle-
rin iyileşmesinde eğitim faktörünün 
en etkili yöntem olduğu düşünülüyor. 
Dolayısıyla eğitime erken yaşlarda baş-
lanması, eğitim imkanlarından fayda-
lanılması otizmde oldukça önemli bir 
alan. KTÜN Rektörlüğü Engelli Öğrenci 
Birimi ve KTÜN Mimarlık Bölümü olarak 
toplumumuzda bu farkındalığın artarak 
devam etmesine katkı sağlamak istiyo-
ruz.” dedi.

PEDALLAR OTİZMLİ
ÇOCUKLAR İÇİN ÇEVRİLDİ



l     59Nisan 2019

DİYE DÜŞÜNME
NE YESEM? 
%40’a Varan İndirim
 Rezzta’ya Özel Yüzlerce Restoranda

Online Sipariş Sistemi

rezztacom
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BAYAN GİYİMİN YENİ ADRESİ 
HANFENDİ MODA AÇILIŞINI YAPTI

Ayşe Güler sahibi olduğu Hanfendi Moda, Kerkük Caddesinde açılış kurdelesinin 
kesilmesinin ardından bayan giyim ve abiye modelleriyle hanımların hizmetine girdi. 

Açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Hanfendi Moda   Ayşe Güler
Kerkük  Cad  No: 14/B  Selçuklu/Konya

Tel 053877225 29 
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14 MART TIP BAYRAMI KUTLANDI
Sağlık çalışanları, Konya Tabipler Odası tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı 

Dedeman otelde gerçekleşti.
 Toplantıya Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Eski Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, KTO 
Karatay Üniversitesi rektörü Bayram Sade, Selcuk Üniversitesi rektör yardımcısı Meh-
met Okka, İl Sağlık Müdür yardımcısı Ahmet Ergin, Tabipler Odası Başkanı Seyir Karaca 
ve çok sayıda doktor ‘un yoğun katılımıyla gerçekleşen yemekte  söz alan Vali Cüneyit 

Orhan Toprak, doktorluk mesleğinin geçmişten beri toplum tarafından itibar gören 
kutsal bir meslek olduğunu söyledi
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Haber
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MERAM KAHVE DİYARI AÇILDI
Meram Kahve Diyarın da Genelindeki Süslü Dünya Mutfağı, Kahve Çeşitleri ve Satışları, 

Grup Kahvaltı Organizasyonu, Toplantı Organizasyonu, Grup Yemekleri Hizmeti ve Çocuk 
Oyunları,pastane ürünleri satışları meramda süslü dünya mutfağı hizmetinize açıldı
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KONYA’DA EMNİYET TEŞKİLATI’NIN 
174. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri Konya’da anıta çelenk sunumu ve 
Mevlid-i Şerif programıyla devam etti. 

Vali Cüneyt Orhan Toprak da İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Toprak, polislerle tek tek selamlaşarak, polis haftasını kutladı. 

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Çok güzel görevler icra ediyorlar. Hepsinden memnunum. 
Hepsi kardeşimiz, evladımız yerinde görüyoruz. Onlar da bizleri ağabey ve baba olarak 

görüyorlar. Biz bu uyum içinde Konyalı vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.
 En rahat şekilde hayatlarını devam ettirebilmek için... Görevi başında şehit olan polis 
kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, ablalarımızı anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum, 

hepsinin gözlerinden öpüyorum.” dedi.
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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

Psikolog Psikoterapist Sema Kavak

Adres:  Şemsi tebrizi Mahallesi, Şerafet-
tin Cad. Hekimoğlu İş Mrkz. Kat:1 No:112, 

Konya Telefon: 0532 714 60 14 

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

Canmar Market

Ferit Paşa Mahallesi Kerkük Caddesi 
Aktaş Sitesi Altı No:16

0 332 233 43 70 0 332 233 53 47

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

ŞEHİRDEN

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

Cansın Pazarlama

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

Tel: 4444265-0332.2480304

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

Seyit DEMİR

Grafik Tasarım & Fotoğraf

0554 540 82 84

ŞEHİRDEN

EMLAK VE İNŞAAT





Şeker Mh. Şefikcan Cd. 
Şerefli Sk. No:2/B 
Selçuklu/Konya

0332 324 57 47
bigtown1 a_bigtown

DÜNYA 
MUTFAĞI’NIN

LEZiZ 
YEMEKLERi

Dünyanın her tarafından bir parça lezzet alan 
özel reçeteli yemeklerimiz ve tecrübeli 

şeflerimizle gerçek bir Dünya Mutfağı oluşturduk.



 74     l  

Işıklar Mah. Rauf Denktaş Cad.  Naz Sitesi C/Blok 36/8 Selçuklu / KONYA
Tel - 0332 236 07 17  Cep - 0505 775 24 97  zedhaber@gmail.com

PROFESYONEL


