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HAYAT HİKAYEM-15
Bence Konya’da yaşamak bir ayrıcalıktır. Gelelim haber kısmına Konya
gizlenecek ve sığınak gibi görünüyor
mesala daha önceden olan olaylar
gibi şimdiki bahsedeceğim haberde
de dışarıda tezgâhlanmış sanki Konya da olmuş gibi gösterilmiştir.
Yaka meram da ceset olduğu ihbarını
duyduktan sonra hemen olay yerine
gittim ve kimlerin olduğu, oturduğu
hakkında haber toplamaya başladım.

Evler lüks ve güzeldi. İçinde oturan
Aksaraylı Eseroğlu Baklavacısı Habip
Beyler varmış. Habip Bey:’3 ay oldu
eve taşındık önce bir şey fark etmedik. Daha sonraları koku hissetmeye
başladık. Koku oldukça parfüm sıkıyorduk. Bazen de kedi veya köpek
havlamaları oluyordu.
Ben sağa sola bakıyordum; fakat bir
şey fark etmiyordum. Taki polis zanlıları eve getirene kadar. Bodruma
indiler ve buraya gömdük deyince
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tüylerim ürperdi dedi’ -tabiî ki bizimde öyle oldu- Cesetlerle 3 ay beraber
kalmışlar.’Ev sahibi hemen çocukları
evden çıkardım polis evde inceleme
başlattı dedi’.Ne kadar bilgi alırsak o
derece işimize yarayacaktı. O evin civarından bir hafta ayrılmadık o habere yoğunlaştık ve bir hafta sonra hastane önündeki eski işimize döndük;
ama bendeki haber anlayışı farklıydı.
Hastane önünde fazla kalmıyordum.
Telsizim vardı kulakçıkla dinliyordum. İşime gelen haberlere
gidiyordum. Diğer haberlere
gitmiyordum. Artık haber seçmeye başlamıştım. Özelliğine
göre haberi geçiyordum. Artık
işimi kavramıştım.’İşi bilmek işe
gitmemek’ diye bir söz vardır.
Ben de onu yapıyordum. Tabiî ki gençtim ve hayat karşıma çok şeyler çıkaracaktı; ama
bunları görerek ve yaşayarak
sahiplenecektim. Karşıma birçok engelin çıkacağını da biliyordum. Hem kendi rakiplerimden hem meslektaşlarımdan
hem de günümüzde yaşanan
olaylardan hiçbirini ama hiçbirini takmayacaktım.
Gazeteciliği kimler yapabilirdi?
Bunun bir okulunda okuyan
mı yoksa hayatı birebir yaşayan mı? Çok insan gazeteciliği
farklı yorumluyor. Ben uzun
yıllardır bu meslekte çalışmaktayım. Toplumdaki bazı meslektaşlarım
kendilerine göre yorumlar yapmakta;
ama ben gazeteciliği iyi yaptığımı biliyorum. Arkadaşlar yazılarında toplantı haberlerine beni çağırıyorlar;
fakat bu tip toplantıları benim çalıştığım kurumlar istemiyor. Zaten biz o
tip haberleri ajanslardan alıyoruz ve
daha farklı, özel haberler istiyoruz.
Habercilik çok farklı bir meslek diyorum ben. Neden derseniz biraz
açıklamak isterim: Tatili olmayan bir
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meslek üstelik birkaç yerin temsilcisiyseniz daha da zor. Ben de öyleyim.
Benim gazete ve televizyonlarım çok
farklı haber anlayışına sahip. Mesela
bir günüm nasıl geçiyor onu anlatmak istiyorum. Ben bir gün önceden
kimseye söz vermiyorum. Zamana
ayak uyduruyorum. Haberin nasıl ne
zaman çıkacağı belli olmuyor. Sabahleyin ofisime geliyorum. Önce normal
haberleri ve gündemde farklı bir şeyler var mı onları kontrol ediyorum.
Önemli olan haberleri ve yazılı geçen
önemli haberler varsa onları not alıyorum. Daha sonra bana gönderilen mailleri not alıyorum. İçlerinden
önemli olan konuyu araştıracağım
için ön plana çıkarıyorum.
Habere çıkmadan önce kamera ve
fotoğraf makinemi kontrol edip daha
sonra çıkıyorum. Bir günde normal
haber olarak 5 veya 6 haber yapa
biliyorum; ama özel haber olunca bir
günüm gidiyor. Beni günde 50’ye yakın kişi haberle ilgili rahatsız ediyor.
Bazen de bıkıyorum; ama yine de
ilgileniyorum. Bir haberden bahsetmek istiyorum: Sabahleyin bir telefon
gelmişti. İlker Küçük Tunç arıyordu:’İş
yerine kadar gelebilir misin’ dedi.
Bende hemen iş yerine gittim.
Bana bir kâğıt verdi:’Şu adama Allah
rızası için yardımcı ol dedi durumu
çok kötü’ dediler. Ben hemen adrese
doğru yola çıktım. Mevlana’nın orda
Ribat derneğinin eski bir evi vardı. Virane bir yerdi. Olayın kış mevsiminde
geçtiğini söylemek istiyorum.
Kapıyı çaldım. Bir bayan çıktı. ‘Reşat Çamurcunun evimi’ diye sordum
‘evet’ dedi ‘kendisi yok mu’ dedim
‘var’ dedi ve seslendi. Reşat Bey geldi uzun boylu saçı ve sakalı birbirine
girmiş ve beyazlaşmış. ‘Buyurun ben
Reşat Çamurcu ‘dedi ben de ‘Zeki
Dursun’ dedim.

Beni içeriye davet etti. İçeriye girdiğim zaman yer minderinde yatan bir
çocuk ve 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu
battaniye sarılmıştı ve içerisi buz gibiydi. Kız çocuğunun elinde kurumuş
bir ekmek vardı ve onu yemeğe çalışıyordu. Bende bir köşeye oturdum.
Reşat Bey’le durumu hakkında görüşmeye başladım. Kendisine ‘ne iş
yapıyorsunuz’ diye sorduğumda gözleri doldu sesi kısık bir şekilde ‘günlük
çalışıyor günlük yiyoruz’ dedi. Kaç
çocuğunuz var dedim:’üç tane 2 erkek bir kız. Büyük çocuk etli ekmekçide çalışıyor diğer erkek çocuk da bu’
dedi.
Battaniyeyi açtı ve erkek çocuk iki
büklüm olmuş bir şekildeydi ve en-

gelliydi. Anne ve babanın sevgisi
vardı; ama 2 yaşlarındaki o kız çocuğunun abisine sevgisi daha bir başkaydı. Onunla oynuyordu. Hastalığını
sordum değişik bir hastalık ve ilaçları
değişik dedi. İçinde ilaç olan iki üç poşet getirdi.’
Yemekte bunlardan ve makarnadan
yiyor ve bunlardan başka bir şey
yemiyor bu ilaçları da devlet ödemiyor yeşil kartım ve sigortam yok’
dedi.’Neden başvurmadın’ dedim. ‘İş
aramaktan zaman olmadı’ dedi.
’Bir şeye ihtiyacın var mı?’ diye sordum.’Bana sen ne iş yapıyorsun’ diye
sordu: Gazeteciğim’ dedim.’ Bana nasıl yardım edeceksin’ dedi.’Ben de ba-

kalım Allah neler gösterecek’ dedim
ve bana: ‘şu anda çocuğa makarna
alacak param yok’ dedi. Ben de ona:Bir arkadaşım var ona git sana yardımcı olacak. İsmi Aydoğan Deveci
Eczacı dedim ben onu şimdi telefonla
arıyacam sen onun yanına git diye
adresi verdim sana yardımcı olsun.
Sen git onla görüş ve daha sonra saat
birde Mevlana önünde buluşalım dedim……
Yazımı bekleyin...
Yorumlarınızı da bekliyorum…..

HABERE ATILAN İMZA
www.zedhaber.com
www.zedhaber.tv
wwwzedlife.net
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ÇOCUĞUN senin
AYNANdır

Sema KAVAK
Psikolog

Kendine dönüp baktığında ne görüyorsun? Görmek istediğin kişiyi görebiliyor musun? ya da olmak istediğin şey için ne ya da neler yapıyorsun?
Kendin için yeterince mücadele edebiliyor musun? Hangi savaşlarından
galip çıktın? Hangi meydanda kaybettin farkında mısın?
Sen daha kendini tanımadan, kendini fark etmeden dünyaya getirdiğin
çocuğunu tanıdığını iddia ediyorsun
ya, yanılıyorsun, üzgünüm…
Belki de toplum olarak hepimizin en
büyük imtihanıdır çocuk… çünkü biz
kendimizi daha büyütmeden, bir çocuk büyütmeye çalışıyoruz ve maalesef ki çok da başarılı olamıyoruz.

Kendin için yapman gerekenleri
yap, olmak istediğin şey için mücadele et… sonra çocuğundan iste!
Çünkü sen ne isen çocuğun O!
Çocuklar sizin kendiniz için planladığınız ve gerçekleştiremediğiniz
hayallerin eylem alanı değiller!

İşin aslı bunu başarmak istiyor muyuz, ondan da emin değilim… çünkü
başarmak için doğru adımlar ve yollar izlenirken, olanı önce olduğu gibi
kabul edip, neler yapılacağı üstüne
çalışılır. Ancak bizler olanı görmek
yerine olmasını istediğimize odaklanıp, başarıyı imkansız kılabiliyoruz.

6

l

Başarısızlığımızın sürekliliği ise çoook geçmişe dayanıyor.
Bugünlere gelirken de içimizde binlerce çiçek açtırıp, soldurduk. Büyümesine fırsat verilmedi ya da biz
yanlış toprakta ektik o çiçeği… ama
o çiçek hep içimizde bir yerlerde
bekledi bizi.
Öyle bir bekledi ki, bir çocuk hayali
ile yeniden yeşerdi… kucağına almadan hayaller kurmaya, planlar
yapmaya başladın bile ve farkında
olmadan daha kendi hayallerinin
bile farkına varamamış çocuğunun
kucağına kendi hayal bohçanı koyuverdin… tıpkı sana yapıldığı gibi…
Kendi iç dünyandaki savaşı başlamadan bitirdin çünkü o savaşı senin
için göze alması gereken birini dünyaya getirdin.

O, olamadığın kadar neşeli, girişken,
sosyal, mantıklı, akıllı çalışkan, üretken, yapıcı, sağduyulu, güçlü, enrjik
ya da okuyamadığın üniversiteyi
okuyan kazanamadığın parayı kazanan sporda başarılı, müzikte yetenekli… ve daha niceleri…
Kulağa hoş geliyor değil mi? kesinlikle evet. Ancak gerçek hayatta
işler bu kadar da basit değil. Çünkü
siz, çocuğunuz için en büyük modelsiniz. Bunun dışında ondan bir başka şey olmasını istemek beklemek
mutsuzluk kapısını aralamaktan
öteye gidemez maalesef.

■

®

■■

■ "" ■

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"

�DAK@ĞLU.
DDK bır DADAKOĞLU AYAKKABI kuruluşudur

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

T : (+90.332) 346 4 490
F : (Ekim
+90.332)
2019346 4 490
E : info@ddkisguvenligi.com
W: www.ddkisguvenligi.com
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ÇOCUKLUĞUNU

N. Yıldız
ERDAL

YİTİREN ANNE BABALAR
“Bir gün zengin olursam yeniden çocukluğuma döneceğim .”

Nasrettin Hoca’ya bakar gibi bakardık.
Herkes ona “Deli Fuat”adını takmıştı.

“Döneceğim”demiyor,”çocukluğumu
satın alacağım” diyor.

Bize, balon dağıtsa büyük bir heyecanla ilk o şişirir ve en yükseğe atma
yarışması düzenlerdi.Bizimle bilye bile
oynadığını hatırlıyorum.Ancak sadece
bizi eğlendirmek için miydi?Yoksa kendi de mi eğleniyordu?Biz ,onun da bizim kadar eğlendiğine inandığımız için
de onu çok severdik.

Hayatın ona verdiği rollerden,sorumluluklardan bıkmış,yorulmuş biri söylüyor bunu.Evlenmiş,çoluk çocuğa karışmış ve başını kaşıyacak vakti olmayan
biri.Anne de, baba da olabilir bu kişi.
İşçi,doktor,ev kadını,şoför,profesör,terzi,öğretmen...Olabilir.
......
“Ben çocuk olmayı seviyorum anne
,hiç büyümek istemiyorum”Bu da bir
çocuğun sözü.Okula gitmek istemeyen,sabah altı buçukta kaldırılıp,servise yetişmesi için acele ettirilen bir
çocuğun.Uyumak mı istiyor,evde çizgi
film mi seyretmek istiyor yoksa okuldan ve derslerden mi soğumuş?Oyuncaklarını mı bırakmak istemiyor?
Neden büyümek istemiyor?
Üstü kapatılır bu soruların ve “çocuk
kalmak isteyen çocuk” duymazdan
gelinir.Hatta anne- baba, çocuğun bu
sözlerine tepki gösterip,tembellikle
bile suçlayabilirler.Bir an önce büyümesinin, okullarda başarılı olup ,diploma alıp ,hayata atılmasının gayreti
içindedirler.
Onlarda da kabahat yoktur aslında.
Onlar da gönülsüzce büyümek zorunda kalmış,kendi ana- babalarının
beklentilerini boşa çıkarmamışlardır.
Rollerini oynamaktadırlar.
Büyümek ,çocukluğunu adeta başka
bir ülkede bırakmaktır bizim topraklarda.Büyümemekse delilikmiş gibi algılanır.
Annemin bir dayısı vardı ve ne zaman
bir araya gelsek,çocukça şakalar yapar,
bizi güldürürdü.Onu her gördüğümüzde etrafında çember olur,ona adeta
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Keyifli,içindeki çocuğu yaşatan ve çocukları mutlu etmek isteyen biriydi.
Sanki anne baba olmak,bir yandan da
içindeki çocuğu öldürmek gibi algılanıyor bizim toplumumuzda.Ya da içimizdeki çocuksuluğu hortlatıyoruz.Bebek
diliyle konuşup,çocuğu şımartıyoruz.
Rol yapan şey suçluluk duygumuz
mu?
Bazen bir yakınımın çocuğuna hediye almak için oyuncak mağazalarında
dolaşırken şuna tanık oluyorum:anne-babalar sadece refakatçi gibi ,çocuğun bir oyuncak seçmesini bekliyorlar.
Çocuk şaşkın şaşkın,seçeceği oyuncağı
belirlemeye çalışırken,anne ve baba da
heyecansız ve sönük bakışlarla kasaya
yöneliyor.Çocuğuyla o oyuncak hakkında konuşan ebeveynlere çok nadir
rastlıyorum.
Belki de hayat, anne babaları bu hale
getirmiştir.Ancak hiçbir mazeret içimizdeki çocuğu yaşatmamak için yeterli sebep değildir.
Bazen “keşke büyükler için de bir
oyuncak mağazası olsa ve insanlara
çocukluğunu hatırlatsa” diye düşünürüm.Tabi ki televizyonlardan,playstationlardan,otomobillerden bahsetmiyorum.Ne yazık ki günümüz büyüklerini
en heyecanlandıran oyuncaklar bunlar.
Hatta “ÇOCUĞUMLA OYNUYORUM”
parkı olsa mahallelerde.Anne ve baba-

yı da oyuna dahil edebilen, içinde doğa
olan ,doğal oyunlar...Ne güzel olurdu.
Bugün çoğu anne- baba çocuklarını
parka götürse de orada çocuğunu sadece izlemekte ya da telefonuyla oynamaktadır.Bir köprü kurmak ve çocuk
oyunlarına katılmak ne kadar önemlidir oysa.
SON OLARAK...

Okuduğum bir anekdotu paylaşmak
istiyorum.Bir grup mimar, bir hafta sonu, toplantı yapmak için, içinde,
borular,tekerlekler,kütükler olan bir
eski fabrika bahçesini seçerler.(Tehlikeleri ortadan kaldırarak.)Oraya, evde
bırakmak istemedikleri çocuklarını da
getirip önce bahçeyi tanıtıp,oradaki
nesnelerle şekiller,modeller yapmalarını;buranın bir oyun parkı olduğunu
belirtirler.Bir yandan toplantı yapıp bir
yandan da çocuklarını gözlemektedirler.
Birkaç saat içinde çocukların o malzemelerle harika şekiller,desenler yaratıp
farklı oyun düzenekleri kurduklarına
tanık olurlar.Sanki çocuklar da bir çeşit
mimarlık yapmışlardır.
Buraya birkaç kez daha gelip,çocukları
bahçeye saldıklarında çok daha farklı
şekiller yarattıklarına tanık olurlar.
Bu mimar grubu daha sonra bir arazi
satın alıp burayı bir tasarım parkına
dönüştürürler.
Keşke Türkiye’de de bu tür girişimler,yaklaşımlar olsa.Büyükler bazen çocuk, çocuklar büyük olabilse.
Şunu unutmamak gerek:Sağlıklı ve
mutlu çocuklar yetiştirmek için bizler
de bir zamanlar çocuk olduğumuzu
unutmamalıyız.Ki çocuklar büyümekten korkmasınlar...
Sağlıkla kalın.
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“ASANSÖRE
BİR KADINLA
ASLA BİNME”
Bugün belki kadın okurlarımızı üzeceğiz
hatta eşimi kızımı anamı bile böyle yazdık diye kızdıracağız. Ama kızmaca yok.
Konulara ve gelişmelere öyle tek taraflı
bakmada yok. Hep empati yapacağız.
Kendimizi karşımızdaki insanın yerine
koyacağız.
Sonra şöyle geri çekilip hangisi doğru,
hangisi yanlış diye? Sakince değerlendireceğiz.
Hani geçenlerde 8-10 iş adamının hatta
bunların nerede ise hepsi torun sahibi
olan insanlarımızın Evliya Çelebi Parkı’nda spor yaparken yine bu parkta spor
yapan bir hanımefendi ile gerçek nedenini polisin ve hukukun ortaya çıkartacağı üzücü olayı yazmıştık yaaa.
Meğer olay konuyu sadece bize aktaran
abimizi değil pek çok insan bu durumdan mustarip imiş. Yani erkekler bayanın
tavrından tek kelime ile tırsımışlar.
O yazının ertesi günü çok sevdiğim saydığım bir abim ile görüşürken kendisinin
bu tür durumları bildiğini ve bu yüzden
de ikamet ettiği süper lüks güvenlik sitenin asansörünü dahi yakın zamana kadar eğer bir bayan ile asansöre binecekse asla binmediğini dahası bu durumdan
kaçındığını belirtiyordu. Ve “Allah’tan
yakın zamanda asansörlere kamera takıldı da eğer şimdi öyle bir durum ile karşılarsam binebiliyorum” diyordu.
Aynı abimiz yanılmıyorsam akşam saatlerine doğru “Bu kadını pek sevmem
ama bak konuştuğumuz konu ile ilgili
ne yazmış” diyerek aşağıda sizlerle paylaşacağım Sema Maraşlı’nın 18 Aralık
2018 günü “HİÇBİR ERKEĞİN ŞEREFİ
GÜVENCE ALTINDA DEĞİL”… başlıklı
yazısını gönderdi.
Okudum. Sonra bir daha okudum.
İsterseniz gelin bir daha okuyalım.
“İstanbul sözleşmesi ve bununla bağlantılı olarak çıkarılan 6284 sayılı kanun
maddesi ile hiçbir erkeğin namusu şerefi
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hürriyeti garanti altında değil. Erkeklerin
insani hakları, kadınların iki dudağı arasında. Bir kadın “şu erkek bana cinsel istismarda bulundu” dediği anda tecavüz
ya da elle taciz bile olması gerekmiyor,
erkeğin hayatı orada bitiyor.
Kadının delil, belge, şahit sunmasına da
gerek yok. Adam o gün kadının dediği
yerde olmasa bile ceza alıyor, örnekleri var. Az buz bir ceza da değil çoğu on
yıl dan yirmi yıla kadar olabiliyor. Suçsuz erkek cinsel istismar suçu ile hapse
girdiği için tecavüzcülerle aynı koğuşta
kalıyor, dışarıda ailesi perişan anne-baba-kardeşleri, hanımı-çocukları sevdiklerinin suçsuz yere utanç verici bir suç
isnadı ile içerde olmasından dolayı perişan oluyorlar.
Bu kanun maddesi sebebiyle memlekette iftira yeni kazanç kapısı oldu. Binlerce kadın iftira atıp ya da kız çocuklarına
iftira attırıp sonra karşı taraftan yüksek
miktar paralar istiyorlar. Karşı taraf bu
parayı verse bile kurtulamıyor vicdanlı
bir hakime denk gelmemişse dava devam ediyor.
Cezaevlerinde binlerce iftira mağduru
erkek var. Bütün deliller erkeğin masum
olduğunu gösterdiği halde ki normalde
suç isnat eden ispat etmek zorunda olduğu halde, suç isnat edenin hiçbir delili
olmadığı halde, binlerce erkek iftiradan
cezaevinde yatıyor.
Aile Bakanımız ve Adalet Bakanımız bu
kanun maddesini sık sık dile getiriyorlar
ki duymayan kalmasın. Bütün feminist
kadınlar ve feminist erkekler de kadın
beyanının esas olmasını destekliyorlar.
Güya şiddete karşı kadınları koruyormuş. Ne hikmetse kanun çıktığından
beri kadına şiddet arttı fakat hâlâ ısrarla
kanun savunuluyor.
Şimdi benim anlamadığım şey bu kanun
maddesi uygulamada sadece halkı mı
kapsıyor yoksa siyasileri ve tanınmış in-

Uğur Özteke

sanları da kapsıyor mu?
Mesela Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a
bir kız “Bilal Erdoğan bana cinsel tacizde
bulundu” dese delil ve ispat istenmeden
Bilal Erdoğan’a da cinsel istismardan yirmi yıl ceza verilecek mi ve tecavüzcülerle
aynı koğuşa konulacak mı? Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan: “Kadın
beyanı esastır, bunca masum erkek hapis yatıyorsa, bizim evladımız da yatsın,
yeter ki feminist kadınların rızasını kazanalım.” diyecekler mi?
Kadın haklarının kuvvetle savunucularından KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan kendi eşi Selçuk Bayraktar için bir kadın “Selçuk Bayraktar
bana cinsel istismarda bulundu” dese
Sümeyye Erdoğan “Kadınları korumak
zorundayız, kadın beyanı esastır, kadınlar bu konuda yalan söylemez, bu iftira
olamaz, bir kadın böyle deniyorsa yapmışsındır sen, gidip paşa paşa tecavüzcülerle aynı koğuşta yıllarca yatacaksın,
ben çocuğumu bu utançla büyütürüm
yeter ki feminist kadınlar bizden razı olsun…” diyebilecek mi?
Ya da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e
bir kadın “Abdülhamit Gül, cinsel istismarda bulundu.” dese Abdulhamit Gül
“Kadınlar kırmızı çizgimizdir, kadın beyanı esastır, bir kadın söylüyorsa doğrudur.” deyip masum olduğunu ispat
etmeye çalışmadan gidip ömrünün kalanının cezaevinde gerçek tecavüzcülerin
içinde geçirmeye razı olur mu?
Ya da Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
kendi kocası, ağabeyi ya da herhangi bir
yakını cinsel istismar suçlamasına maruz
kalsa yine “kadın beyanı esastır” deyip
kanun maddesini savunacak mı?
Ya da binlerce erkeğin evinden atılması ve iftiraya maruz kalmasına sebep
olan 6284 kanun maddesine hiç itirazı
olmayan ve Ak Parti’nin yanlışlarını ve
günahlarını da destekleyen MHPlilerin

Şehirden

başına böyle bir şey gelse bunu kendileri
için de kabul edebilecekler mi?
Mesela bir kadın çıksa: “Devlet Bahçeli beni
taciz etti, bana cinsel istismar da bulundu”
dese yine “kadın beyanı esastır” denilip delil ve belgeye bakılmadan Sayın Bahçeli’ye
yirmi yıl cinsel istismar cezası verilecek mi?
Sayın Bahçeli bin bir emekle ve çabayla ördüğü ömrünü, haysiyetini ve şerefini sadece bir kadının beyanı ile tecavüzcülerle aynı
koğuşta bitirmek ister mi?
Ya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
yarın onun başkanlıktan ayağını kaydırmak
için bir kadının “Kemal Kılıçdaroğlu bana
cinsel istismarda bulundu.” iftirasına maruz
kalsa kendi için de “Kadın beyanı esastır,
kadınlar yalan söylemez, kanunumuz böyle,
yeter ki feminist kadınlarımız mutlu olsun”
deyip ömrünün kalanını hapiste tecavüzcülerle geçirmek ister mi?
Ya da diğer bakan ve milletvekilleri, kendileri, eşleri ve evlatları için bu kanun maddesinin uygulanmasını kabul ederler mi?
Ya da 6284’ün kuvvetli savunucularından
ve Ak Parti’nin akillerinden olan gazeteci-hukukçu Nihal Bengisu Karaca, kendi
eşine ya da oğluna bir kadın cinsel istismar
iftirası atsa “Kadınları korumak zorundayız,
kadın beyanı esastır, bu arada iftiraya uğrayan, başı yanan, hayatı sönen, ömrü hapiste çürüyen erkekler problem değil, bir kadın
cinsel istismar var diyorsa vardır, ben kadına inanırım, benim kocama da oğluma da
böyle bir suç isnat edilirse kendilerini aklamaya uğraşmasınlar, hapiste tecavüzcülerle
aynı koğuşta ömürlerini çürütebilirler.” diyebilir mi, içi sızlamadan titremeden. Nihal
Bengisu Karaca’nın tacizci kocası ve tacizci
oğlu etiketi ile yaşamak ister mi Nihal Hanım? Eğer kendi için istemez ise başka bir
kadın, başka bir erkek ve başka bir oğul için
de istememeli.
Bu yukarıda adı geçenlerin namusu, haysiyeti, hürriyeti kıymetliyse, suçu ispat edilmemiş her vatandaşın namusu, haysiyeti
ve hürriyeti kıymetlidir.
Ne buyuruyor âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın Resulü:
“Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş
olmaz.”
Kendisi için şeref, haysiyet, hürriyet, adalet
isteyen bir Müslüman eğer diğer mümin
kardeşleri için bunu istemiyorsa gerçekten
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iman etmiş sayılmaz.
Bu yazıda kendilerinin ya da sevdiklerinin
isminin yanında taciz, cinsel istismar gibi
kelimeleri bile görmekten rahatsız olanlar
nasıl olur da başkaları için buna razı olurlar.
Öğrencisine onu istediği yüksek notu vermediği için hapis yatan öğretmenler, öğretmenlerin tuzak kurduğu müdürler, hastasının iftirası ile hapis yatan doktorlar,
akademisyenler, eski karısının iftirası ile
hapis yatan kocalar, sevgilisinin ayrılmayı
kabullenmeyip istismar iftirası attığı gencecik delikanlılar, dinsizlerin tuzak kurduğu
imamlar… Gömleği arkadan yırtılmış binlerce Yusuflar hapiste sadece kadın beyanı ile
beş yıl, on yıl, yirmi yıl ağır ceza ile gerçek
tecavüzcüler ile aynı koğuşta yatıyorlar. Aileleri dışarıda perişan.
Şu anda bu ülkede hiçbir erkeğin namusu,
şerefi ve hürriyeti garanti altında değil sadece bir kadının birkaç cümlesine bakıyor.
Kadına şiddeti bitirmek bahanesi ile erkeklere yapılan bu zulümler aynı zamanda bu
erkeklerin hanımına, annesine ve kızına
da yapılıyor. Onları sevdiklerinde ayırıyor
ve bu utançla yaşamak zorunda kalıyorlar.
Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir zulüm
yok.
Adaleti sağlamanın yolu başkalarına zulmetmekten geçemez. Bizim 6284’e ihtiyacımız yok. Kanunlar insanı korumak zorunda. İnsanın içinden kadını çekip alır ona ayrı
kanunlar yaparsanız bu demektir ki kanunlarımız insanı korumuyor, biz bari kadınları
koruyalım. Ortaya çıkan durum bu. O halde
atın o diğer kanunları, kadınları da erkekleri
de çocukları da koruyan ortak bir kanun yapın şu zulümler bitsin artık. Yoksa hepiniz
risk altındasınız.
Nihal Bengisu Karaca’nın 6284’ü savunduğu bir yazısının sonuna aldığı bir söz ile
yazıyı bitirmek istiyorum. Bu söz aslında Nihal Hanım’ın kendi yazısını çarpıklığını, tek
taraflılığını ve adaletsizliğini de göz önüne
seren “İlmin Kapısı”ndan muhteşem bir söz.
6284’ü destekleyen ve bu zulme sessiz kalanlara ithaf ediyorum.

yazarlarımız böyle bir durumda iken biz saf
erkeklerin durumu ne olacak dersiniz?
Vallahi ben bu konuları bilmiyordum. Okudukça korktum.
Madem böyle bir mevzuya girdik izninizle
bir de şu konuyu dile getirmeden geçemeyeceğim. İşte bilmem ne sözleşmesiymiş,
bilmem ne maddesiymiş anlamam. Hani
kavga eden eşler sonunda mahkemeler erkeklere evden şu kadar süreç uzaklaştırma
veriyor yaaa.
Bir gün Konya merkezde Beşyol bölgesinde
böyle bir kavgaya tanıklık ettim. Sivil, resmi
bir sürü polis geldi. Erkeğin eşine yaklaşmama konusunda mahkeme kararı varmış.
O anda anladığımız kadarı ile adam eşine
yaklaşmış bir şeyler söylemiş belki de tehdit etmiştir.
Neyse polisler geldi adamı yaka paça aldılar
götürdüler. Bu arada kalan ekiple ayaküstü durumu öğrenmeye çalışırken orta yaşlı
tecrübeli bir sivil polis, “Uğur abi bu durum
çok yanlış. Erkek üç ay uzaklaştırma almış.
Gideceği, yatacağı bir yer yok işi gücü yok.
Kahveye gitse arkadaşları arasında rencide
ediliyor. Allah korusun bu durum biraz daha
derinleşti mi kadını dövmeler hatta kadın
cinayetleri ortaya çıkıyor” diyordu özetle.
Tamam biz erkekler kabayız. Anamıza şefkat gösteririz, kızımıza, gelinimize acırız
ama eşimize geldi mi o erkek biz olmayız;
biz gideriz yerimize bambaşka biri geliverir.
Burada erkekler saf temiz masum, kadınlar
kötü asla demiyorum.
Dahası bu işlerin en başta ilk sorumlusu biz
erkeklerizdir. Ancak sözleşmeler ile Avrupalı olacağız derken o merhametli erkek halimiz erkeklikten, o saf tertemiz kadınlarımız
saflıklarından temizliklerin oluyor ve yeri
geldi mi kadın erkek demeden insanlığımızı
unutup vicdansız canavarlar oluveriyoruz.
Bence bunların önüne geçmenin ilk adımları olarak önce insan sonra İslam daha sonra
da şerefli Türk olarak küçük yaşlardan eğitim şart diye düşünüyorum.
Bir kusur işlemiş isek de af ola.

“Zulüm kılıcını çeken, aynı kılıçla öldürülür.”
Hz. Ali
Kadın yazarların dahası kalemleri konuşmaları ve açıklamaları ile sık sık Türkiye’nin
gündeminde kendi görüşlerine uygun binlerce insanın olduğu ve takip edilen kadın
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ŞİDDETE MARUZ KALAN,
ŞİDDET UYGULUYOR
Şiddet, öğrenilmiş bir davranış kalıbıdır
Kırıkkale’de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, kadına
yönelik şiddeti bir kez daha gündeme
getirdi. Şiddet uygulayan bir kişinin
kesinlikle sağlıklı olmadığını belirten
uzmanlar, şiddete şahit olan ya da
şiddete maruz kalan kişinin şiddet uyguladığına dikkat çekiyor. Uzmanlar,
şiddetin öğrenilmiş bir davranış kalıbı
olduğunu vurguluyor.
Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri
önünde bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut, kurtarılamayarak yaşamını
yitirdi. “Ölmek istemiyorum” diye feryat eden Emine Bulut ile “Anne lütfen
ölme” diye ağlayan kızının görüntüleri,
Türkiye’yi ayağa kaldırdı.
Kişilikleriyle ilgili sorunlar bulunabilir
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL
Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, şiddet
olaylarının altında psikopatolojik etkenlerin bulunabileceğini söyledi. Yrd.
Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, şiddete
yönelen, şiddet uygulayan ya da benzer cinayetleri işleyen kişilerin kişilikleriyle ilgili sorunların bulunabileceğini
ifade etti.
Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin,
“Psikopataloji nedir? Şiddet eğilimli
kişilerin kişilikleriyle ilgili sorunlar olabilir. Bu tür cinayetleri ve şiddet olaylarını gerçekleştiren kişilerin antisosyal
kişilik bozukluğu olabilir, narsistik kişilik bozukluğu olabilir. İlişki kurmakta
güçlük çeken bir kişilik olabilir ya da
daha ağır psikiyatrik rahatsızlıklarda
hastalığın etkisi altında kalan bir kişi
şiddete yönelebilir” dedi.
Psikopat kişiliklerde vicdan geni yoktur Psikopat kişiliklerde vicdan geninin
olmadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr.
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Sinem Zeynep Metin, “Bu tip şiddet
eğiliminde olan kişilerin psikolojisi nasıldır? Birincisi psikopat kişiliklerde de
görülen vicdan geninin olmaması olabilir. Bu kişilik tipinde beynin vicdanla
ilgili bölgesinin çalışmadığını biliyoruz.
Bu kişiler madde kullanımı etkisi altında olabilirler. Madde bağımlılığıyla
kontrolsüz bir şekilde davranmaya
meyilli olabilir. Kimi zaman alkol ya
da madde kullanan kişilerin hastalıklarının ileri dönemlerinde özellikle eşlerine yönelik kıskançlık hezeyanları
gelişebilir. ‘Bu kadın bana ait’, ‘Benden
başka kimseyle birlikte olamaz’ şeklinde düşünceler ortaya çıkabilir. Şiddeti,
şiddete maruz kalmış, şiddeti bir baş
etme ve sorun çözme mekanizması
olarak öğrenmiş ve böyle bir aile ortamında büyümüş kişilerin yapacağı bir
davranış şekli olarak değerlendirebiliriz” dedi.
Şiddet, öğrenilir ve tedavi edilmelidir
Şiddet uygulayan bir kişinin kesinlikle sağlıklı olmadığını vurgulayan Yrd.
Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, şunları
söyledi:
“Şiddet uygulayan bir kişi, sonrasında pişman oluyorsa bu demektir ki
geçmişinde buna maruz kalmış, başa
çıkma yöntemi olarak öğrenmiş ve bazen istemsiz ve kontrolsüz bir şekilde
uyguluyor ve sonra pişmanlık yaşıyor.
Gündelik yaşantıda kesinlikle sağlıklı,
sosyal hayatta sosyal uyumu iyi gözüken ama evde eşine ve çocuklarına
şiddet uygulayan, iş yerinde altındaki
kişiye mobbing uygulayan kişinin sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Şiddet
normalleştirilecek bir şey kesinlikle değildir. Şiddet uygulamak eğitimle ilişkili
değildir, iyi eğitim almış kişiler de şiddet uygulayabilir. Kişinin bilgisi, görgüsü ve maddi imkanlarıyla ilişkili değildir. Bu öğrenilmiş bir davranış kalıbıdır.
Bazı kişilerde genetik olarak doğuştan
ya da hastalıkla ilişkili olarak şiddete
eğilim vardır. Bu kesinlikle tedavi edil-

mesi gereken bir durumdur. Hiçbir koşulda bu nomal kabul edilemez.”
Kendinden güçsüze şiddet uyguluyor
Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, şiddet uygulayan kişinin sadece kadına
değil, gücünün yettiğine şiddet uyguladığını, bunların içerisinde de çocukların ve hayvanların da bulunduğuna
dikkat çekti.
Kırıkkale’de yaşanan cinayete tanık
olan kız çocuğunun doğru bir şekilde
tedavi edilmesi gerektiğini ve yakın
çevresinin desteğinin önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep
Metin, “Çocuğun yaşadığı travmayı atlatması çok güç olacak. Düzgün tedavi
ve terapi ile aile desteği çok önemli. Ailede kendisine bakım verecek anneanne, dayı, teyze ya da hala gibi bireylerle
düzgün ve sağlıklı bir ilişki kurarsa, tedavi görürse ve terapi de alırsa yaşadığı travmanın etkileri hafifletilebilir”
dedi.
Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, şiddete maruz kalan ya da şiddete şahit
olan kişinin çekingen, ürkek ve toplumdan kaçıngan bir şekilde hayatını
sürdürebileceğini, psikiyatrik hastalıkların ilerleyen yaşamında ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Ekim 2019

l

13

SİHİRLİ KELİMELERİ
UNUTTURMAYIN
Hızla değişen
dünyaya uyum
sağlayan bireylerin yetişmesinde
ailenin önemi oldukça büyüktür.
Bireylerin ilk eğitim aldıkları yer,
en başta aileleridir. Biz bireylerin
anne karnında
başlayan eğitimimiz yaş kaç olursa olsun sonlanmayacaktır.

Ebeveynlerin
çocuklar
üzerindeki etkisi ve önemi büyüktür. Ebeveynler
de kendi çocukluklarından
çok farklı bir dönemde yaşaması onlara da büyük
sorumluluklar yüklemektedir. Günümüz çocuklarının,
ebeveynlerinin çocukluklarından çok çok farklı bir
dönemde yaşıyor olması,
istek ve gereksinimlerinin
farklı olması, aileleri de birçok konuda ne yapacağını
bilemez hale getirmiştir.
Bu sebeple, anne babalar
bir taraftan çağa ayak uydurma çabasında olmaları
gerekirken, bir taraftan da
kendilerini
geliştirmeye,
yenilemeye ve güncellemeye ihtiyaçları vardır.

Sevgi
KAYA

Ebeveynlerin eğitilmesi kaçınılmaz olurken, bir taraftan da aldıkları güncel eğitimlerle çocuklarıyla vakit
geçirmeleri gerekmektedir.
Hele ki okulların açılacağı
şu günlerde, topluma karışacak olan, belki de ilk
kez bu kadar farklı kişilik
görecek olan miniklerin şu
dönem de dışarıdan gelebilecek tüm uyarıcılara
açık oldukları bu dönemde
ailelere muazzam görevler
düşüyor.
Bu dönemde atılacak olan
iyi temeller, yaşanılacak
olan deneyimler çocuğun
hayatının birçok alanında
olumlu ve olumsuz yönde
etkili olacaktır.
Ailenin verdiği eğitim ile
başlayan potansiyel gelişim ise çocuğun içinde bulunduğu çevre tarafından
da çocuğun gelişimi doğru
orantılı olarak şekillenecektir.
Aileler, çocukların içinde
bulundukları durumda onların nasıl desteklenmesi
gerektiğini bilirlerse buna
en uygun olan tutumu
sergileyebilirlerse çocuklar
sağlıklı bir kişilik gelişimi
göstereceklerdir.
Sizin de fark ettiğiniz üzere
son yıllarda sadece çocukların eğitimi değil, anne-baba
eğitiminin çok daha önemli
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olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple; eğitim kurumlarında
öncelikle anne-baba eğitiminin önemine yer veriliyor ve bu eğitimle ailelerin
çocuklarıyla bilinçli iletişim
kurmaları amaçlanıyor.
Eskiden beri bu böyle değil
midir? Eğitimin alındığı kurum geçmişten günümüze
hep aynıdır, aile de başlar.
Bu sebeple anne-babalar önce kendi eğitiminize
öncelik vermeli, kendinizi
yeterli bulduğunuzda dünyaya pırıl pırıl çocuklar getirmelisiniz. Dünyaya getirdiğiniz bireylerin eğitimini
de asla ihmal etmemelisiniz.
Kendi sınırlarını bilen, gelişime-öğrenime açık, kendi
düşüncelerini özgürce söyleyebilen, her zaman takdir
beklemeyen, kendi sorumlulukları da olan ve bunu bilen, mutlu, sağlıklı, terbiyeli
çocuklar yetiştirmelisiniz.
Çocuk eğitimi sürecinde de
sizlerde; sevgi, saygı, sabır,
güven ve ilgi kelimelerinin
sihirli olduğunu unutmayın
ve unutturmayın.
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AİLE İÇİ İLETİŞİM

(Ebeveyn ve çocuk iletişimi)
İletişim; kişiler arasında yer alan düşünce
ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir.
İletişim, her şeyden önce bir duygu ve
düşünce alışverişi olduğu için kişiler, çevresindekilerle kurmuş olduğu ilişkilerde
dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Dikkatli ve
duyarlı bir iletişimde, her düşüncenin
söylenmeye ve dinlenmeye hakkı vardır. O halde benim için anlamsız olan bir
düşünce, bir başkası için anlamlı olabilir.
Bu temel üzerine oturtulmuş kişiler arası
iletişim, çok daha dinamik ve demokratik
olacaktır.
Ebeveyn ve çocuk iletişiminin temellerini
eşler arasında oluşturulan iletişim oluşturmaktadır. Aile, başlangıçta evlilikte
oluşan bir müessesedir. Evlilik ise karşı
cinsten insanın bir araya gelerek oluşturduğu, toplumsal bir kurumdur. İki insan birlikte yaşamak zorundadır. Evliliğin
sürekliliği ve aile kurumunun devamlılığı
için karı-kocanın davranış ve konuşmalarını karşılıklı olarak yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.
İletişim, aile içerisinde yaşayan kimselerin sosyal ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle iletişimin teknik ve
yöntemlerini aile üyeleri, özelliklede anne-baba mutlaka öğrenmelidir. Böylece
ailede daha sıcak ilişkiler kurulacaktır.
Değerli okuyucular anne çocuk arasındaki ilk iletişim emziklilik evresinde başlamaktadır. Yapılan araştırmalar emziklilik
evresinin bebeğin beslenmesi sürecinden
ziyade anne ile çocuk arasındaki ilk iletişim temellerinin atıldığı dönem olduğu
yönündedir. Bu dönemde niteliksiz olan
emziklilik evresi anne ile çocuk arasındaki
kaygılı ve güvensiz bağlanmanın temellerini oluşturmaktadır. Bu evre çocuğun
dünya ile ilgili ilk şemalarını oluşturduğu
dönemdir. Peki emziklilik evresinde anne
ile çocuk arasındaki iletişimin nitelikli olması için neler yapılmalı? Öncelikle anne
emzirme esnasında ter kokmamalı, aşırı
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heyecanlı ve öfkeliyken bebeği emzirmemeli, bebek dört aylık olduğunda emzirme eyleminin loş ve sessiz bir ortamda
yapılması sağlanmalı. Bebekler dünyayı
anneleriyle kurdukları iletişime göre algılamaktadır. Anne denilen varlık güvenilir
yani çocuğun ihtiyaçlarını zamanında ve
nitelikli karşılıyor ise çocuk dünyayı güvenilir algılayacaktır. Bu güven duygusu
da iletişimi başlatan en önemli unsurdur.
Güvensiz kimlik yapısında olan çocuklar
çevreleriyle iletişimi keserler.
Anne ile çocuk arasındaki ilk iletişim dokunsal ve görsel iken sonraki yıllarda
konuşmayı öğrenen çocuklar farklı bir
iletişim yolu öğreneceklerdir. Çocukla iletişim de Aktif dinleme, iletişimin temel bir
tamamlayıcısıdır. Aktif dinleyici olduğunuzda; çocuğunuza iletişim kanallarınızın
açık olduğunu söylersiniz. Çocuğunuzun
duygu ve düşüncelerini paylaşma ihtiyacı
veya arzusu olduğunu kabul edersiniz ve
anlayışlı davranırsınız.
Son yıllarda çocuklarda görülen iletişim
problemlerinde televizyon tablet ve telefonların olumsuz etkisi ile ilgili birçok
araştırma vardır. Hatta bu uyarıcıların
çocuklarda gecikmiş konuşma, dikkat eksikliği ve otizm gibi bir çok engellere de
sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır.
Çocuklarla iletişim için çocuğun yaş ve
gelişim özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Örneğin 2-7 yaş civarında egosantrik
(benmerkezci) evredeki çocuğun nasıl
düşündüğü dünyayı nasıl algıladığı hakkında bilgi sahibi olmayan ebeveynler,
çocuklarını bencillikle suçlayıp bunu bir
iletişim engeli olarak algılayacaklardır.
Yine ergenlik döneminde benlik karmaşası hakkında bilgi sahibi olmayan ebeveynler çocuklarını asi, dengesiz olarak
nitelendirip iletişim engellerini kendileri
yaratacaktır. Bu gibi engelleri aşmak için
ebeveynlerin çocukların yaş ve gelişim
özelliklerini bilip takip etmeleri ve aktif
birer dinleyici olmaları şarttır.

Pedagog. Dr.
Cengiz ÇELİK

Aktif Bir Dinleyici Olabilmek İçin;
-Dinlemek için zaman ayırın. Dikkat dağıtan öğelere mümkün olduğunca engel
olun.
-Kendi düşünce ve bakış açınızı bir yana
bırakıp, kendinizi çocuğunuzdan bilgi alacak şekilde hazırlayın
-Duyduğunuz mesajı dinleyin, özetleyin
ve çocuğunuza tekrarlayın. Buna ‘’yansıtıcı dinleme’’ denir.
-Çocuğunuz konuşurken göz kontağınızı
sürdürün. Başınızı sallayarak ara sıra kapı
aralayıcı veya ‘’ Evet… Anlıyorum…’’ gibi
tarafsız tepkiler katarak ilginizi gösterin
-Kendi fikir ve beklentilerinizle uyuşmasa
da çocuğunuzun söylediklerini kabul edin
ve saygı gösterin.
-Karşılaştığı problemleri çözmesi için çocuğunuza olanaklar yaratın. Cesaretlendirin ve kendisine yol gösterin.
-Çocuğunuzu dinlerken onun boy mesafesinde durun ona yukarıdan bakmayın
vücudunuzu ona doğru yöneltin.
-Eğer çocuğunuz sizle iletişim kurmak
istiyor ve siz uygun değilseniz şu an
meşgul olduğunuzu ama (ona belirli bir
zaman vererek) daha sonra onu dinleyeceğinizi ifade edin ve zamanı geldiğinde
dinleyin.
-Çocuğunuz sosyal ortamda mahrem bir
soru sorduğunda onu azarlamak yerine
bunun çok özel bir konu olduğunu ve
ebeveyn ve çocuk arasında özel bir şekilde konuşulması gerektiğini söyleyin.
-Unutmayalım iletişimin dili İLGİ dir. Ve
bu da BİLGİ nin içinde gizlidir. Tek başına
sevgi nitelikli bir iletişim için yeterli olmayacaktır.
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EBEVEYN TUTUM
VE DAVRANIŞLARININ
ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Elif
DOLAPOĞLU

Ebeveyn tutum ve davranışlarının çocukları ne
ölçüde etkilediği genel bir merak konusudur.
Çocuk üzerinde genetik faktörlerin mi
yoksa yetiştirme biçiminin mi daha etkili olduğu sorgulandığında her ikisinin
de etkisinin olduğu gözlemlenmektedir. Eğitmenler olarak bizler bir çocuğun ilk eğitimcisinin ailesi olduğunu
gözlemleriz. Örneğin bir anne çocuğunun yemek seçtiğini ya da kıyafet
seçtiğini söylüyorsa muhakkak ailede
ebeveynlerden birinde bu özellik vardır. Çocuk anne ve babasının hem ona
karşı olan tutumunu , hem birbirlerine
karşı olan davranışını , hem de çevreye
karşı olan tutum ve davranışlarının sıkı
takipçisidir. Taklit yoluyla da hemen
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öğrenir ve bu davranışları o da sergiler.
Hırçın , etrafına zarar veren çocukların
aileside genelde şiddet söz konusudur.
Ya da evde şiddet içerikli dizi ya da
film izleniyordur. Ebeveyn her ne kadar daha küçük olduklarını çok bir şey
anlamadığını düşünse de özellikle hem
görsel hem işitsel algılarımızın açık olduğu okul öncesi çocukluk dönemi onların her şeyi gözlemleyip algılayacağı
dönemdir.
Özellikle anne ve baba arasındaki konuşmalar , birbirlerine gösterdikleri saygı ve sevginin boyutu çocukta

olumlu ya da olumsuz etkiler gösterir.
Anne ve babanın kendi çevresine karşı
olan tutum ve davranışlarını da çocuk
taklit ederek öğrenir.Biz çocuğun davranışlarına bakarak az çok anne ve babanın çocuk üzerindeki etkisini hemen
görürüz. Çocuk anne ve babanın aynasıdır. Atalarımızda bu yüzden sanırım
``Armut dibine düşer`` demişler.
Ebeveyn çocuğuna her konuda rol model olduğunu bilerek davranmalı , küçük yaşlardan itibaren onların tüm olan
biteni algıladığını unutmamalıdır. İlk
öğretmen anne-babadır.
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AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI VE
HAVA KALİTESİ FARKINDALIĞI DÜZENLENDİ
Konya Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK,
Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı
kapsamında vatandaşların soluduğu havanın ve
dolayısıyla yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen “Avrupa Hareketlilik Haftasi ve Hava Kalitesi Farkındalığı (CityAir) Projesi” çerçevesinde
İlimizde düzenlenen etkinliklere katıldı.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği
ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde
gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir hafta boyunca; Hava Kalitesi Eğitici Eğitimi, ilkokul öğrencilerine yönelik güvenli
yürüyüş ve bisiklet kullanımı etkinliği, Ahilik
Haftası kapsamında yürüyüş, temiz hava kalitesini destekleyici elektrikli ve doğal gazlı otobüs
sergisi, öğrencilere yönelik “Temiz Hava Merkezi” gezisi, sosyal medya etkinliği, Sille’de uçurtma etkinliği, piknik organizasyonu, Bisikletinle
Gel sinema etkinliği ve Arabasız Gün Etkinliği
yapıldı.
Etkinliklerin 4. günü gerçekleşen; Ankara’dan
Konya’ya bisikletlerle gelen grubun karşılanması
ve Temiz Hava İçin Renkli Eller Etkinliği’ne Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya
Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
Christian Berger, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
Mehrali Ecer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Konya Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile
çok sayıda davetli katıldı.
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KONYA’NIN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ
GÖREVİNE BAŞLADI
Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile
Konya’ya atanan İl Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın, görevine başladı.
Aydın emniyet müdür yardımcıları ve
şube müdürleri tarafından Konya Emniyet
Müdürlüğü binası önünde törenle karşılandı.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın daha sonra
makamına geçerek görevine başladı.
1961 yılında Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde
doğdu. 1979 yılında Polis Koleji, 1983 yılında
Polis Akademisinden mezun olduktan sonra;
Ankara, Van, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Sivas ve
Emniyet Genel Müdürlüğünde değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 2005 yılında 1. Sınıf
Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmiştir.
Tekirdağ Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken 19.09.2019 Tarihli ve 2019 / 320
Sayılı Kararname ile Konya İl Emniyet Müdürü
olarak atanmıştır. İl Emniyet Müdürümüz evli
ve bir çocuk babasıdır.
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ÇOCUK İHMAL
VE İSTİSMARI
İNSANLIK SUÇUDUR!
Çocuk İhmal ve İstismarı; Dünya
Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre çocuk ihmali ve istismarı; 18 yaşın
altındaki çocukların sağlığını, sağ
kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz
yönde etkileyen fiziksel/duygusal/
cinsel istismar, ihmal ve diğer sömürü türleriyle sonuçlanan kötü
davranışlardır.
Çocuk İstismarı Çeşitleri:
1.Duygusal İstismar:
Çocuğu sözel yolla psikolojik yaralamaya duygusal istismar denilmektedir. Duygusal istismara
örnek olarak; bağırma, etiketleme,
alay etme, suçlama, ilgi göstermeme, çocuk yokmuş gibi davranma,
tehdit etme, küsme, isim takma,
utandırma olarak sayılabilir. Duygusal istismar genel olarak diğer
istismar türleri ile birlikte görülebilmektedir.2.Fiziksel İstismar:
Kaza dışı çocuğun bedeninde sıklıkla yara izleri gözlemlenir. Fiziksel istismar; vurma, ısırma, tokat
atma, tekme atma, boğma, fırlatma, dövme, çocuğun üzerinde
sigara söndürme gibi zarar verici
davranışları içermektedir.
3.Cinsel İstismar:
Çocukta cinsel istismar yetişkinin
çocuğu cinsel herhangi bir davranış için kullanmasıdır. Pornografiye maruz bırakma, çocuk pazarlama, teşhir, çocuğu çıplak olarak
izleme, ensest ilişki, dokunma cin-
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sel istismar kapsamındadır.
4.İhmal Etme:
Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamamadır. Çocuğu gözetimsiz
bırakmak, güvenli ortam sağlamamak, yemek-su gibi beslenme
ihtiyaçlarını sağlamamak, mevsime uygun kıyafet giydirmemek,
terk etme, temizliğinin sağlanmaması ihmal etme davranışlarından
sayılmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bildirimlere göre erişkinlerin
çocukluk dönemlerinde yaklaşık
%25’inin fiziksel istismara uğradığı, kadınların %20’sinin, erkeklerin %8’inin çocukluklarında
cinsel istismara maruz kaldıkları
belirtilmektedir. Ayrıca dünyada
her yıl 15 yaş altında 31000 çocuğun yaşamını çocuk istismarı
nedeniyle yitirdiği bildirilmektedir. Ülkemizde UNİCEF tarafından yapılan çocuk istismarı ve aile içi şiddet
konulu araştırmasına
göre 7-18 yaş grubu
çocuklarda, duygusal istismarın %51,
fiziksel istismarın
%43, cinsel istismarın %3 oranında
görüldüğü saptanmıştır.
Ülkemizdeki çocukluk çağında istismar
ve ihmal olaylarının yaygınlığına ilişkin toplumsal
tarama çalışmalarının sayısı-

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

nın az olduğu ve bunun nedeninin
ise olayın belirlenmesinin zorluğu
ve rapor edilmesindeki yetersizliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Fiziksel istismarın hala
ebeveynler tarafından bir disiplin
aracı olarak kullanılması da bildirimi engellemektedir. Bildirilen
vakalar ise genellikle ağır yaralanmalar ya da ölüm olarak hastanelere getirilmektedir.
Çocuk İhmal ve İstismarının önlenmesinde, öncelikle ebeyenler çocuklarına ilgi göstermek,
bakmak, ihtiyaçlarını karşılamak,
eğitimlerine önem vermek, korumak ve kollamak ile yükümlüdür.
Çocuğa yönelik aile içi ve dışı her
türlü istismara karşı ülkemizde
yasal caydırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması ve sürdürülmesi büyük önem
arzetmektedir.”

ÇOCUĞUNUZU DÜNYADA
EN İYİ SİZ YETİŞTİRİRSİNİZ.
Sevgili anne babalar şüphesiz çocuklarımız hayatımızın en önemli varlıklarıdır.Çocuklarımızla geçirdiğimiz zamanlar bizler için en özel ve en güzel
zamanlardır.Onlarla bağ kurmak,onları anlamaya çalışmak ve çocuklarımızı hayata hazırlamak en önemi
görevlerimizdir.Ebeveyn çocuk arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa
çocuklarımız o kadar özgüvenli ve
mutlu bireyler olarak yetişeceklerdir.
Doğru iletişim kurmak,aileden farklı
kişilik özellikleri olabileceğini göz ardı
etmemek,ayrı bir birey olduğunu kabul etmek güçlü bağ kurmanın en
önemli kriterleridir.Şüphesiz onları
yetiştirirken biz de ebeveynler olarak zaman zaman hata yapabiliriz.
Önemli olan aynı hataları tekrarlamadan,çocuklarımızı desteklemek ve
gelişimlerine yön vermek için çabalamaktır.Unutulmamalıdır ki ebeveynler çocuklarını yetiştirmeden önce
kendilerini yetiştirmeye,geliştirmeye
çalışmalıdırlar.
Çocuğunuzu dünyada en iyi siz yetiştirsiniz.Çünkü onu en çok siz
sevdiniz.Çocuğunuzu
büyütürken
ebeveyn olarak geçmişte bir takım
hatalar yapmış olabilirsiniz.Ama
hatasız da bir çok şey yaptınız. Bir
uzman sizin yaptığınız hataları yapmadan yetiştirebilir onu ancak; bu
uzman sizin çocuğunuzu sizin kadar çok sevebilirmiydi?Şüphesiz ki
HAYIR!!! Anne babaların genelde
sayılabilir miktarda hatası ama sayılamayacak kadar çok doğru davranışı olur.Önemli olan geçmişte hata
yapmış olmak değil,gelecekte aynı
hataları tekrarlamamaktır. ÖNEMLİ
OLAN GELİŞMEKTİR...
Sevgili anne babalar gelişmenize
destek olacak,çocuklarınızla güçlü
bir bağ kurmanızı ve doğru iletişim-
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de olmanızı sağlayacak bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum:
1) Çocuklarınızla yakın temas halinde
olun.Sarılmak,sevginizi göstermek
için özel zamanlar,doğru davranışlar
beklemeyin.Sevginizi hissettirmek,sarılmak,öpmek,okşamak
onlarla
bağınızı güçlendirmenin en etkili yoludur.
2) Cep telefonu,tv.bilgisayar gibi teknolojik cihazların aranıza girmesine
müsade etmeyin.Teknolojik cihazlar
ile boş zaman geçirmek yerine çocuklarınızla kaliteli zaman geçirin.
3) Çocuklarınızı gerçekten dinleyin.
Orada ve o anda olun.Tüm benliğinizle dinleyin.Söyleyeceklerini bitirmesine izin verin.Göz temasını asla
ihmal etmeyin.
4) Özellikle ergenlik döneminde bir
çoçuğunuz varsa onu anlamaya çalışın ve empati kurmaya özen gösterin.
5) Çocuklarınızı asla başkalarıyla KIYASLAMAYIN.Hiç birimiz diğerimizden üstün değiliz;ancak farklıyız.Her
bir çocuğu diğerleri ile kıyaslamadan,genelleme hatasına düşmeden
kendi yapısına,şartlarına,imkan ve
kabiliyetlerine göre değerlendirmeliyiz.

“Anne-baba her bir çiçeğin kendi
renginde ve kokusunda açıp gelişmesi için gerekli bakımı yapan bahçıvan gibidir. O çiçek hangi renkte
ise o şekilde açacaktır. Onun rengini
değiştirmeye çalışmak, onun rengini
beğenmemek veya onu istediğimiz
renge boyamaya çalışmak yanlış olacaktır.”

FATMA ÖZGÜR
Esentepe Koleji Rehber Öğretmeni

BİR ÇOCUKTAN MEKTUP!

Sevgili annem ve babam;
Bana sahip olduğunuzu sandıkça
hata yapıyorsunuz. Benim sadece
ben olduğumu kabul edin. Saçım,
gözüm, kaşım size benzeyebilir ama
benim sizden farklı bir kişiliğim ve
eğilimlerim var. Beni dilediğiniz gibi
şekillendirebileceğinizi ve ya tamamen size ait olduğumu düşündükçe
yanılıyorsunuz. Ben size bunun tam
aksini ispat ettikçe de hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Lütfen beni anlayın.
Beni kendi ufkunuza değil, benim
yapımın ihtiyaç duyduğu ufka doğru
kanatlandırın. Beni sevin ama kontrol etmek için değil. Beni uyarın ama
öfkeyle değil. Hatta gerektiğinde
beni cezalandırın ancak cezalandırırken bile gözlerinizde sevgiyi görebileyim.
Söylediğiniz bir şeyi yapmadığımda
bunu neden yapmadığıma-yapamadığıma bakıp beni anlamaya çalışın.
Mizacımın öncelikli ihtiyaçlarını bilerek onları vermek konusunda gayret
edin. Ve size zor gelen (üzen, rahatsız eden, öfkelendiren) yönlerimi
beni yargılamadan ve başkalarıyla
kıyaslamadan söyleyin. Değişmem
konusunda bana sabırlı bir şekilde
yardım edin!
Daima mutlu çocuklar yetiştiren
mutlu ebeveynler olmanız dileğiyle…

l
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Prof. Dr. Cumhur Çökmüş

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

KONYA GIDA VE TARIM
ÜNİVERSİTESİ YİNE İLK
SIRALARDA
YÖK, ÜNİVERSİTELERİN KARNELERİNİ AÇIKLADI, KONYA
GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
ÖNE ÇIKTI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı kategorilerde değerlendirildiği “Üniversite Yıllık İzleme
ve Değerlendirme Raporu” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Vakıf
üniversiteleri için belirtilen veriler
incelendiğinde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin yeni kurulmuş
bir üniversite olmasına karşın pek
çok alanda ülkemizdeki diğer vakıf üniversitelerinden önde olduğu görüldü. Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi; doluluk oranı, öğretim
elemanı başına düşen uluslararası
hakemli bilimsel dergilerdeki (SCI,
SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI
endeksli dergiler) bilimsel makale
sayısı, öğrenci başına düşen basılı
ve elektronik kitap sayısı, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal veya endüstriyel proje sayısı
kategorilerinde ülkemizdeki vakıf
üniversiteleri arasında ön sıralarda
yer aldı.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ BAŞARISINI TESCİLLEDİ
2018 yılı için yayımlanan rapora
göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi %98 doluluk oranı ile doluluk
oranı açısından ülkemizdeki tüm
vakıf üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı. Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesinin bu yıl gerçekleştirilen üniversite giriş sınavı sonrasındaki tercih ve yerleşme verilerine
göre doluluk oranı ise %100 oldu.
Raporda Konya Gıda ve Tarım Üni-

26

l

versitesinin öne çıktığı bir diğer
nokta ise bilimsel yayınlar kategorisi oldu. Bir üniversitenin ürettiği
bilginin başlıca göstergelerinden
kabul edilen, uluslararası platformlarda uzman hakemlerce incelenerek yayımlanması kabul edilen üniversitelerin sıralanmasında önemli
bir yer tutan bilimsel makalelerin
sayısı açısından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi vakıf üniversiteleri
arasında ön sıralarda yer aldı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğretim elemanı başına düşen uluslararası hakemli bilimsel dergilerdeki
yayın sayısı ile Türkiye’deki vakıf
üniversiteleri arasında 16. sırada
yer alırken, 2010 yılından sonra kurulan vakıf üniversiteleri arasında
ise 2. sırada yer alarak önemli bir
başarı sağladı.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR
YÖK’ün yayımladığı yıllık izleme ve
değerlendirme raporunda Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesinin kütüphanesine verdiği önem de somut şekilde ortaya çıktı. Öğrenci
başına düşen kitap sayısında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi vakıf
üniversiteleri arasında 9. sırada yer
alırken 2010 yılından sonra kurulan
vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Basılı kitaplara ilaveten elektronik yayın sayısında da
önde yer alan Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi, öğrenci başına düşen
elektronik yayın sayısında vakıf
üniversiteleri arasında ilk 5 içinde
yer alırken Türkiye’deki devlet üniversiteleri dâhil tüm üniversiteler
dikkate alındığında 16. sırada yer
aldı. Konya Gıda ve Tarım Üniver-

sitesinin öne çıktığı bir diğer nokta
öğrencileri tarafından yapılan sosyal ve endüstriyel proje sayısı oldu.
Öğrencilerinin yaptığı sosyal veya
endüstriyel proje sayısı bakımından
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ülkemizdeki vakıf üniversiteleri
arasında ilk 20 içerisinde yer alırken
2010 yılından sonra kurulan vakıf
üniversiteleri arasında 6. sırada yer
aldı.
REKTÖR PROF. DR. CUMHUR
ÇÖKMÜŞ: KURUCU BAŞKANIMIZ SAYIN RECEP KONUK’UN
ÇİZDİĞİ YOLDA İLERLİYORUZ
Raporla ilgili açıklamalarda bulunan
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,
“YÖK tarafından yayımlanan rapor, üniversitemizin gerek bilimsel
araştırma ve bilgi üretme kapasitesi, gerekse kütüphanesine verdiği
önemi somut şekilde ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sosyal ve endüstriyel projeler
de kayda değer bir sayıya ulaşmış
durumda. Biz henüz genç bir üniversiteyiz, kuruluş kanunumuz
2013 yılında yayımlandı, ilk öğrencilerimizi ise 2016 yılında kabul ettik.
Bu tarihler de göz önünde alındığında üniversitemizin daha henüz
yolun başındayken yakaladığı bu
başarının eğitim ve araştırmaya
verdiğimiz değeri objektif şekilde
ortaya koyduğunu düşünüyorum.
Bu yeterli diye düşünmüyoruz, yapılanma ve gelişme çalışmalarımız
Kurucu Başkanımız Sayın Recep
Konuk’un verdiği destek ile devam
ediyor, kendisinin çizdiği yolda ilerleyerek her geçen gün daha da iyi
bir konumda olmak için hep birlikte
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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EBEVEYN VE
ÇOCUK İLİŞKİSİ
Ebeveyn çocuk ilişkisi bir bireyin hayatı
boyunca kuracağı ilişkinin referans noktasını oluşturur. Çocuklarınızla aranızda
ne kadar az mesafe varsa yani; “-Sus sen
çocuksun, anlamazsın.” gibi onları incitecek ifadeler kullanmak yerine iyi davranışlar sergilediğinde takdir ve ilgi göstermemiz uzun vadede kendiyle barışık,
aidiyet ve değer yargıları olan üretken
bir kişi olma yolunda çocuklarımız için
önemli bir adım olacaktır. Tam tersi bir
durumu düşünelim. Çocuğa sürekli emir
yağdıran, sürekli nasihat veren, yapacak
yeterlilikte olmasına rağmen ona herhangi bir sorumluluk vermeyen, sürekli
akrabanın çocuğuyla, komşunun çocuğuyla kıyaslayan bir ebeveyn yapısı…
Şüphesiz ki bunlara maruz kalan çocuklar “-Ben aptalın tekiyim, başaramam.”,
“-Ben kimim ki.”, “-Ben ne sevmeye ne
de sevilmeye layığım.” gibi düşüncelere
kapılacaktır. Böyle davranışlarla “aslan
babam”, “iyi kalpli annem” profilini lütfen
yıkmayın. Bırakın kendilerine ait fikirleri
ve yaşam alanları olsun. Bunu yaparken
tabii ki denetimi de elden bırakmayın.
Destekleyin ama şımartmayın. Yaptığı
davranışların sorumluğunu üstlenmeyi
ve bir şeyleri başarmanın duygusunu
bırakın tatsın. Bu sayede birçok sorun
henüz oluşmadan önlemini almış olursunuz. Diğer yandan çocuğunuz yaşıtlarından bir adım önde olacaktır. Hayatta
böyle değil mi? Her zaman bir adım önde
olmalısınız.
Anne, baba, çocuk ilişkilerini etkileyen
önemli bir diğer etmen ise kültürümüzün ataerkil toplum yapısıdır. Neden mi?
Ataerkil toplumlar için anne ve babanın
onayı, onların hakkı, desteği elzemdir.
Özellikle aile içi ilişkilerde küslük gibi bir
şey söz konusu olamaz. Bundan dolayı
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CENNET ÜNLÜ
ÖZEL MİS KOLEJİ
REHBER ÖĞRETMENİ

büyüğün küçüğü hoş görmesi, küçüğün
de büyüğüne saygı duyması şarttır. Bundan dolayı yaptıkları ufak tefek hataları
görmezden gelin. Önemli gördüğünüz
durumları ise “-Acaba şöyle yapsak daha
mı iyi olurdu.” gibi daha yapıcı cümleler
kurun ve sergilediğiniz tavırlarda tutarlı
olun. Çünkü bir gün ayrı diğer gün ayrı
konuşup davranmamız çocukta güvensizliğe sebep olacaktır. Böylece çocuk
sizin açık arayan değil açık kapatan bir
anne ve baba olduğunuz kanısına varacak ve aile çocuk ilişkisi daha samimi ve
güvenilir bir aşamaya geçecektir. Özellikle ergenlik döneminde kural tanımazlık ve değer vermeme gibi davranışların
altında yatan gerçek belki de budur.
Üzücü olan diğer bir durum ise; yollarını
ayırmış anne ve babaların çocukları... Çocuğa isteği dışında bir rol biçilmiştir artık
anne ve babanın eksiliğini az veya çok
yaşayacaktır. Belki ebeveyn ve toplum
ile ilişkilerini kesecek kendinden ve herkesten nefret edecektir. İnsanın olmadığı
meslekler seçecektir. Şiddete meyili artacaktır. Ne korkunç bir senaryo değil mi?
Bir çocuktan Fransızca bilmediği halde
Fransızca bir filmi izleyip anlamasını beklemek... Lütfen ama lütfen çocuklarımıza
bunu yaşatmayalım. Bunun için değişime önce kendimizden başlamalı ve sağlıklı iletişim yolları geliştirmeliyiz.
Çocuklarınıza boş zamanlarınızda uğraştığınız bir hobi muamelesi yapmaktan
kaçının. Günümüz dünyasında çalışan
anne ve babalar o kadar yoğunlar ki
kendi hayatlarını bile erteliyorlar. Çocuklarımıza da farkında olmadan –öyle
umuyorum- araya sıkıştırılması gereken
bir iş misyonu yüklemiş oluyoruz.. Peki
tavsiyemiz nedir? Daha makul bir seçenek olarak: Birlikte bir şeyler atıştırırken

ya da içerken fark etmez; bir Pazar günü
planı yapın ve bu plana riayet edin. Çocuğunuzun sizinle birlikte ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz. Çocuğumuza
verebileceğimiz en değerli şey sanırım
birbirini seven ve birbirine vakit ayıran
ebeveynler olacaktır. Çünkü biz sağlıklı
iletişim kuramazsak sosyal medya sizin
için anne ve baba rolünü üstlenecektir!
Çocuklarımız. En değerli varlıklarımız.
İstikbalimiz. Ne kadar güzel sıfat varsa
onlara layık. Ne kadar büyüseler de hep
çocuk kalacaklar değil mi?
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KARATAY BELEDİYESİ
“UNUTANLARI” UNUTMADI
FİDANLAR VE ÇINARLAR “DÜNYA ALZHEIMER GÜNÜ”NDE BULUŞTU

Karatay Belediyesi
tarafından “Dünya
Alzheimer Günü”
dolayısıyla Karatay
Belediyesi tarafından tamamlanan
Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi’nde
bir program düzenlendi. 2006’dan bu
yana Konyalılara
hizmet veren merkezin çok güzel işlere
imza attığının altını
çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca, “Merkezimiz,
hem Alzheimer
hastalarımızın hem
yaşam kalitesi artırıp
hayatın içine daha
fazla dâhil olmalarını sağlıyor hem de
hasta yakınlarımızın
kendilerine daha
fazla zaman ayırmalarına vesile oluyor.
Önümüzdeki süreçte bu alana yönelik
yeni projelerimizi de
hayata geçireceğiz”
dedi.
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21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde
Karatay Belediyesi, Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi’nden faydalanan hastaları unutmadı ve bir kutlama programı düzenledi.
Karatay Belediyesi tarafından yapımı
tamamlanan ve Türkiye’de bir ilk olan
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ndeki programa ilgi de bir hayli yoğun
oldu.

BAŞKAN SOYER İZMİR’İN MUHTARLARIYLA BULUŞUYOR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne kadar 11 metropol ilçenin mahalle muhtarlarını ağırlamaya başladı.
19 Ekim’de ise 30 ilçenin muhtarlarıyla
bir araya gelecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey bürokratları şehrin
muhtarlarıyla buluşmaya başladı.
Önümüzdeki iki hafta boyunca önce 11
merkez ilçe, daha sonra ise 30 ilçenin
tamamından gelen muhtarlarla buluşacak olan Başkan Tunç Soyer ve ekibi, muhtarlardan gelen öneri ve şikâyetleri dinleyecek.
Bugün İzmir’in Karşıyaka ilçesinin
muhtarıyla başlayan görüşme turu, 19
Ekim Muhtarlar Günü’ne kadar merkez ilçe muhtarlarıyla devam edecek.
19 Ekim 2019’da ise 30 ilçenin muhtarları bir araya gelecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin
Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Karşıyaka’nın 17 mahalle muhtarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe,
ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Yıldız Devran, Aysel
Özkan, Eser Atak, Suphi Şahin ve ilgili
bürokratlar yer aldı. Başkan Soyer,
muhtarlardan gelen ulaşım, asfalt, yol
ve mazgal çalışmalarıyla ilgili talepleri
tek te k not aldı.
“Muhtarlar Günü” olarak kutlanan 19
Ekim günü 30 ilçe muhtarlarıyla bir
araya geleceğini belirten Başkan Soyer, 19 Ekim’e kadar her sabah başka
bir ilçenin muhtarlarıyla bu görüşmeleri sürdürecek.
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GIDA AMBALAJLARI
Merhaba sevgili okurlarım,
Sizlere bu
yazımda, hayatımızın merkezinde bulunan
plastik esaslı
ambalajlardan
bahsedeceğim.
Şuan tükettiğimiz ya da
marketlerden
satın aldığımız
hemen hemen
tüm gıda maddeleri bir ambalaj içerisinde
beğenimize ve
tüketimimize
sunulmaktadır.

Ambalajlı gıdaları tüketirken
dikkat edilmesi gereken bazı
hususlar bulunmaktadır. Ambalajlar hakkında yazılabilecek
çok fazla şey olduğunu uzun
yıllardır ambalaj üretiminin
tamda mutfağında bulunan
biri olarak söyleyebilirim. Bunlardan bazılarını bu yazımda
ele alacağım. Sağlığımızı korumak için güvenli gıdalar tüketmeliyiz. Güvenli gıda, her
türlü bozulma ve bulaşmaya
yol açan etkenden arındırılarak
tüketime uygun hale getirilmiş
gıdadır. Gıdaların korunması ve
güvenli hale getirilmesinde en
büyük etken olan ambalajlar,
bu evrede hayatımıza girmektedir.
Tüketici olarak, ambalajlanmış
bir gıda maddesi satın alırken
dikkat edeceğimiz birkaç ayrıntı, sonrasında yaşayacağımız
birçok problemi bir anda bertaraf edecektir.
Bu ayrıntılar tabii ki de, yine
ambalajın üzerinde yer alan
bilgilerdir. Bu bilgiler paket içerisindeki gıdaların künyesidir.
Ambalaj üzerinde yer alan her
bilginin Türk Gıda Kodeksinde(TGK) yeri vardır. (Etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme
yönetmeliği)
Bu Yönetmeliğin amacı, algı
farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin
üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemektir.
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Kalite Müdürü
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Bu yönetmelik gereği her gıda
üreticisi firmaya ait bir işletme
kayıt numarası bulunmaktadır.
Bu numaranın kontrolü tüketici
tarafından yapılmalıdır.
Üretim ve son kullanma tarihi
kontrolleri bilinci artık yerleşmiş diye düşünüyorum.
Bunların yanı sıra gıda üreticisinin hijyen şartlarına uygun
üretim yaptığına, belirli bir sistem dahilinde faaliyet gösterdiğine ve Türk standartlarına
uygun ürünler ürettiğine dair
belgelendirme logoları bulunur. Bunlardan bazıları, ISO
22000:2005, ISO 9001:2008
ve TSE logolarıdır. Bu logoları
ambalaj üzerinde görmek bu
ürünleri birilerinin denetlediğini ve bu denetim sonucunda
kalite ve
gıda güvenliği kriterlerine uygun olduğundan bu logoları
kullanmalarına izin verildiği sonucu çıkmaktadır.
Üretim tesisleri denetlenmiş
ürünlerin, diğerlerine göre
daha güvenli gıdalar olduğu
net bir bilgidir.
Ambalaj malzemeleri ürünleri
ısı, ışık, nem, darbe ve herhangi
bulaşma riskine karşı korumak
amacıyla kullanılmaktadır. Kısaca ambalaj ürünü korumak
için alınmış bir tedbirdir. Ürünlerin yapısına göre en iyi ambalaj seçilmelidir ki ürünü en
güvenli şekilde korusun…

Plastik ambalaj materyalleri az
malzeme ile çok ambalaj üretilebildiğinden ve kolay şekil
alabildiğinden tercih sebebi
olmuştur. Plastik esaslı flexible
ve rigit ambalajlar bulunmaktadır. Bu ambalajların çeşitleri
şöyledir. Pet, Pvc, Pp, Ps, Pe,
Hdpe, Ldpe, Pc, Pa.
Bu plastiklerin kullanım alanları
farklı farklıdır. Ve her ambalajın
hangi yapıda olduğu ambalaj
üzerinde tüketiciye bildirilmelidir. Geri dönüşüm sembolleri
içerisinde bu ambalaj tipini teşhis edebilirsiniz.
Plastik ambalajlar, uygun şekilde kullanılırsa yani içerisindeki
ürünü en iyi koruyacak kimyasal bulaşma olmayacak, tipte
malzeme seçilip uygun tüketildiğinde (son tüketici ambalaj
içerisinde gıda maddesini mikro dalgada ısıtmazsa) hayatımızı kolaylaştırır ve sağlıklıdır.
Toplamda şunu söyleyebilirim,
dünya standartlarına uygun
gıda üretimi yapan firmalar az
çok bilinmektedir. Bu markaların ürünleri tüketildiğinde ambalajlanmış korumalı ve en güvenli gıdayı tüketmiş olacağız.
Sağlıklı günler dilerim.

BAŞKAN SOYER MAKİNE İMALATÇILARI İLE BULUŞTU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, MAKTEK İzmir Fuarı’nın
açılışına katıldı.
On yedi ülkeden 370 firmanın yer aldığı MAKTEK Fuar’ına (Takım Tezgahları, Metal-Saç İşleme Makineleri,
Tutucular-Kesici Takımlar, Kalite Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM
Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı) katılan Başkan Soyer, “Hedefimiz,
İzmir’in tarihsel geçmişini yeniden gün
yüzüne çıkarmak ve ülkemizle beraber
dünyada yaşanan ekonomik kırılganlıklara karşı, şehrimizi dirençli kılmak.
Canlı, yaşayan bir ekonomiye sahip
olmak için dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcı ve inovasyonları İzmir’e
çekmeyi hedefliyoruz. Ancak bununla
birlikte İzmir’in inovasyon ve yenilik
üreten bir şehir olma sını amaçlıyoruz”
şeklinde konuştu.
Takım tezgahları sektörünün en büyük
buluşma platformlarından biri olan ve
dört gün sürecek MAKTEK Fuarı kapsamında sektör, 500 milyon dolarlık iş
hacmi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, İzmir Valisi
Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP Genel
Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TÜYAP
Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü,
Makina İmalatçılar Birliği (MİB) Emre
Gencer, Takım Tezgahları Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı
Fatih Varlık da açılış törenine katıldı.

diyesi ekonomiyi salt teknik bir konu
olarak ele almıyor. İzmir’in bu kimliğini
gün yüzüne çıkarmak için ekonomiyi,
mevcut yaklaşımların gölgesinden çıkarak değerlendiriyor.
Çünkü eko nomik kırılganlıklar; şehirlerde yeni yaklaşımlar geliştirmemizi
ve ekonomiyi; doğayla, demokrasiyle,
kültür sanatla ve daha birçok hususla
beraber ele almamız gerektiğini gösteriyor bize. Bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir strateji
hazırladı. Hedefimiz, İzmir’in tarihsel
geçmişini yeniden gün yüzüne çıkarmak ve ülkemizle beraber dünyada
yaşanan ekonomik kırılganlıklara karşı, şehrimizi dirençli kılmak. Canlı, yaşayan bir ekonomiye sahip olmak için;
dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcı
ve inovasyonları İzmir’e çekmeyi hedefliyoruz. Ancak bununla birlikte, İzmir’in inovasyon ve yenilik üreten bir
şehir olmasını amaçlıyoruz.”
İzmir çekim alanı olacak
Teknoloji ve sanayide, yenilikçi fikirlerle gelişme gösteren ve dünya genelinde farklı birçok sektör için bir çekim
alanı olan bir İzmir tahayyül ettiklerini
belirten Soyer, “Bunu sağlamanın yolu
ekonomiyi tek başına değil, İzmir için
düşündüğümüz diğer tüm stratejik
hedeflerimizle, bir bütün olarak ele almak” dedi

MAKTEK İzmir Fuarı’nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye, ulusal güvenliğini
teminat altına alacak kararlı adımları
atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü
bir zemin hazırlıyor. Türkiye’ye yönelik
uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir
göstergesi. Önümüzdeki dönem, Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikâyesine inşallah tüm dünya şahit olacak”
dedi.
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih
Varlık, bu yıl fuarda teknoloji odaklı
ürünlerin ön planda olduğunu belirterek, savunma, havacılık ve otomotiv
sektörleriyle ilgili yeni teknolojilerin
görücüye çıkacağını söyledi.

Hedef İzmir’in tarihsel geçmişini yeniden gün yüzüne çıkarmak
İzmir’in dünyanın en zengin ve en gelişmiş şehirlerinden biri olma özelliğine sahip olduğunu ve bir liman şehri
olarak 1800’lerde dünyadaki ticaretin
büyük bir kısmının burada gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Soyer sözlerini
şöyle devam ettirdi: “Böyle bir geçmişe ve potansiyele sahip İzmir’in; ekonomik gelişimini ve geleceğini, mevcut
olan ile tarif etmenin eksik olduğu
kanaatindeyiz. İzmir Büyükşehir Bele-
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TOHUMDA BÜYÜK OYUN: KIYAMET AMBARI
KIYAMET AMBARI NEREDE? HANGİ GİZLİ GÜÇLER ONLARI SAKLIYOR? TOHUMLAR, HANGİ KIYAMETİ BEKLİYOR?
DÜNYADAKİ TÜM GDO’SUZ TOHUMLAR NEDEN BURADA SAKLI TUTULUYOR? BU DEPO DÜNYAYI ELE GEÇİRME
PLANININ BİR PARÇASI MI?

Gelin tüm bu sorulara birlikte cevap bulalım.
Kıyamet ambarı Norveç ve Kuzey Kutbu
arasında bulunan Svalbard buzulları üzerinde 2008’de inşa edilmiş olan ve içinde
500 milyona yakın bitkinin tohumunun
saklandığı mahzenin adı. Tam adı ‘Svalbard Küresel Tohum Deposu’ olan ‘Kıyamet Ambarı’ (Doomsday Vault) bitkilerin
soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir
sığınak olarak inşa edildi.

Kim mi inşa etti?
Yeni dünya düzenini kurmak için uğraşan
ve nefesi yetmeyen David Rockefeller...
Rockefeller ailesi on yıllar süren bir planın
parçasıydı. Bu plan ‘Proje’ olarak adlandırılan, üstün ırk yaratma planıydı.
Hitler ve Naziler buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler’in öjenik çalışmaları da bugün
Svalbard’a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmiş
durumda. Onun yarım kalan projesini bugün de devam ettiren güçler var. Bu depo
her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve
depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildi.
Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini
bir araya getirmeyi hedefleyen ambarın
amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi
veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını
sağlamak. Buraya kadar her şey gayet iyi
niyetli görünüyor.

Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil.
Buzlaşmış kayalıklarının altında ‘dünyayı
ekonomik ve genetik olarak ele geçirme’
planları yatıyor. Bu ambarı Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) işletiyor. Örgütün 150 milyon
dolarlık bir finansmanları var. Roma’da
kurulan bu örgütün başında Kanadalı
Margaret Catley-Carlson bulunuyor. Carlson, 1998’e dek NewYork merkezli Nüfus
Konseyi’nin de (Population Council) başkanıydı. Bu konsey John D. Rockefeller’ın
nüfus populasyonunu düşürmek amacıy-
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la 1952’de kurduğu, aile planlaması adı
altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey örgütün bir diğer finansörü kendini Asya ve
Afrika’daki çiftçilere yardıma adayacağını
beyan eden Microsoft’un kurucusu Bill
Gates! Dünyanın en büyük vakıflarından
birini kuran petrol devi Rockefeller buraya
ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre
ve Kanada’dan da devlet fonlarını aktarıyor. Yani özetle, GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) tohumları
az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere yayarak tarlalardan
orijinal tohumların kökünü
kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü
için kutuplarda buzdan bir adaya
saklıyor.
Peki, dünyanın pek çok ülkesinde ‘zaten
var olan’ tohum depolarına ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard’a muhtaç kalınacaktır?

Planlı bir felaket bizleri bekliyor...
Bunu anlamak için Amerikan bombardımanından sonraki Irak’a bakmak yeterli.
Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl
önce buğday tarımının doğduğu yerdi.
Ebu Garib’de yüzlerce yılda geliştirilen
buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir
tohum bankası bulunuyordu. Amerikan
bombardımanından sonra tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. Düşünün,
dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO
destekli Svalbard’da bir araya getirilip
kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek
çok kolay olacak! Rockefeller, tarafından
fonlanan öjenik (üstün ırk yaratma) lobisinin 1920’den beri biricik amacı ‘negatif
öjenik’tir.

Yani istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok edilmesidir.
20 yıllık kısırlaştırma projesi sayesinde
genetiği değiştirilmiş tohumlar insan-

larda kısırlığa sebep verecekti ve vermeye çoktan başladı bile. BM Dünya
Sağlık Örgütü Nikaragua, Meksika ve
Filipinler’de 15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı
aşılanması için bir kampanya başlattı.
Erkekler de tetanoz olabilirdi ama aşı
erkeklere yapılmadı.
Neden? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) yalnızca çocuk doğuracak
yaştaki kadınlara aşıları yaptı. Araştırmalar sonucunda
doğal bir hormon olan hCG,
tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla ile birleştiğinde kadınların
hamile kalmasını engelleyen antikorları ürettiği ortaya
çıktı. Rockefeller Vakfı 1946’da
‘Yeşil
Devrim Hareketi’ni başlatarak Hibrid tohumlarla tekel tuzağını
devreye soktu. Hibrid tohumlar üreyemedikleri için çiftçilerin mecburen her sene
tohum alması gerekiyor. Hibrid tohumlar
ve bu tohumların ihtiyaç duyduğu kimyasal gübreler, çiftçileri tarım ve petro
kimya şirketlerine bağımlı hale getirdi. Bu
gübreler Rockefeller kontrolündeki büyük
petrol şirketlerinin ürünü.

Yeşil devrim aslında bir ‘kimyasal darbe.
Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin yüksek miktardaki gübre ve ilaç girdisini
finanse etmeleri mümkün değil. Bu yüzden bu şirketlere muhtaç duruma geldik.
Bugün bankalara ve tefecilere borçlanan
çiftçiler genellikle topraklarını kaybettiler.
Büyük bir tekelleşme tehdidiyle karşı karşıyayız. Amaçları tüm tohumları patentlemek ki kendilerinden izinsiz kullanılamasın. Sonra küçük çiftçileri adım adım lisans
parası ödemeye mahkum edecekler, ödemeyenlere de patent ihlalinden ceza verilecek. Plan işlerse tüm dünya birkaç tohum devinin kölesi olacak. Ayrıca pirinç,
mısır, buğday ve soya gibi dünyanın temel gıda üretimi için patentli tohumların
üretimi korkunç bir biyolojik silah olarak
da kullanılabilir. Genetik müdahalelerle
öldürücü gıdalara çevrilebilirler.

YASAN
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BEM-BİR-SEN İTFAİYE HAFTASINI KUTLADI
Bem-Bir-Sen
Konya Şubesi Yönetimi,
İtfaiye Haftası
dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığını ve Selçuklu, Karatay,
Meram Sancak
İtfaiye merkezlerini ziyaret
ederek, tüm
itfaiyecilerin
haftalarını kutladı. Kaynak:
BEM-BİR-SEN
İtfaiye Haftasını Kutladı

B

em-Bir-Sen Konya Şubesi
Yönetimi, İtfaiye Haftası
dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını
ve Selçuklu, Karatay, Meram
Sancak İtfaiye merkezlerini
ziyaret ederek, tüm itfaiyecilerin haftalarını kutladı. Bem
Bir-Sen Konya Şube Başkanı
Mehmet Büyükaslan, “Osmanlı’dan günümüze kadar gelen,
25 Eylül 1923’te belediyelere
devredilen itfaiyecilik kutsal bir
meslektir.
Yangın, deprem, sel felaketi,
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trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir
saniye bile düşünmeden zor
durumda olan her canlıya, 7/24
fedakârca koşan ve hayat kurtaran Ateş Kahramanlarımızın
İtfaiye Haftasını kutluyorum”
dedi.
Şube Başkan Yardımcıları Latif Erdoğan ve Şaban Dişçi’nin
de yer aldığı ziyarette konuşan
Bem-Bir-Sen Şube Başkanı
Büyükaslan, “Sizin şahsınızda
bütün itfaiye teşkilatımızın ku-

ruluş yıl dönümü haftasını kutluyorum. İtfaiye çalışanlarımız
kendi canları pahasına vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar.
Gece gündüz demeden çalışan
kahraman
itfaiyecilerimizin
başarılı çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyoruz. Bizler de
Bem-Bir-Sen olarak itfaiye çalışanlarımızın canları pahasına
verdikleri hizmetin karşılığında kazanımlarını artırmak için
gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” diye
konuştu.

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE
ANNE VE BABA OLABİLMEK

Ç

ocuğun kişiliği önce ailesi, sonra
okulu ve daha sonra da yaşadığı
çevre tarafından şekillendirilir. Kişiliğin temelleri 5-6 yaş aralığında ailesi
tarafından atılmaktadır. Bu nedenle
bireylerin kişiliğinin gelişmesinde sosyal çevre içinde en önemli yer ailesidir.
Anne ve babanın tutumları çocuk üzerinde kişilik yaratmaya başlar. Anne ve
babaların çocuk gelişiminde sergileyebileceği dört temel tutum vardır. Gelin,
isterseniz bunlara bir göz atalım.
1) AŞIRI KORUYUCU ANNE- BABA
TUTUMU: Çocuğuna karşı büyük bir
sevgi duyan aşırı kollayıcı anne baba
tutumudur. Bu tutumu sergileyen anne
ve babalar çocuğunun her istediğini
yapar. Çocukları ise içe dönük, kendine güvensiz, sorumluluk alamayan ve
yardıma muhtaç tipler olarak karşımıza
çıkar.
2) AŞIRI OTORİTER ANNE- BABA
TUTUMU: Çocuğu sürekli kontrol altında tutan ve kurallara sıkı sıkıya bağlı
olan aile tutumudur. Ailenin her bireyi
özellikle de çocukları bu kurallara bağlı
kalmakla mükelleftir. Kurallara uymayan çocuklara ağır cezalar verilir. Çocuk,
anne ve babasına boyun eğer. Otoriter
anne ve baba en ufak bir disiplinsizlikte cezalara başvurur. Dövme, azarlama,
ayıplama, kınama, bağırma en sık görülen cezalardır.
3) DEMOKRATİK AİLE TUTUMU: Bu
tutumu sergileyen anne ve babalar,
çocuklarına karşı hoşgörülüdür. İlişkilerinde sevgi ve saygı esastır. Çocuklarının isteklerini diledikleri şekilde ifade
etmelerine karşı tahammüllüdürler. Aile
içinde gerginlik yerine ılımlı ve sıcak bir
hava vardır. Çocuklarda söz hakkı vardır. Aile içinde belli kurallar vardır. Ancak bu kurallar dayak, korkutma ya da
baskıyla sürdürülemez. Ailenin amacı
çocuğu sindirmek ve bastırmak değil,
ona sorumluluk vermektir.
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4) İLGİSİZ ANNE - BABA TUTUMU:
Kontrolü anne ve baba tarafından gevşek bırakılmış bir tutum çeşididir. Ebeveyn çocuğunu maddi ve manevi olarak
yalnız bırakır. Anne ve babanın ilgisizliği
çocuğu kontrol altında tutmayı zorlaştırır. Çocuk, kendi kararlarını kendi alır.
Bu kararların doğruluğunu ya da yanlışlığını ayırt edemez.

Mine Güler
Özel Gündoğdu
Koleji Rehber
Öğretmeni –
Eğitim Uzmanı

Sonuç:
Çocuklar için en iyi anne baba tutumu
ne tam sert ne de gevşek bırakan dengeleyici bir tutum sergileyen, özgüveni
yüksek karar verme noktasında başarılı kendi ayakları üzerinde durabilecek
davranışları sergileyen çocukların rol
model alabileceği anne baba tutumudur.

Onlar adına karar vererek girişimlerde bulunmayalım.

Peki, BİZ ne yapalım?
-Çocuklarımızın gerçekçi ve başarabilecekleri amaçlar edinmelerine rehberlik
edelim, fırsatlar yaratalım./Çocuklarımıza ne yapacaklarını söylemek yerine,
onlara mümkün olduğunca seçenekler
vermeye ve seçimlerine rehberlik etmeye çalışalım./-Çocuklarımızın kendi
başlarına yapmak için çabaladıkları işlerde ufak tefek hatalarına karşı hoşgörülü olalım. ./Çocuklarımıza cesaret
kırıcı değil, destekleyici yaklaşımlarda
bulunalım./Çocuklarımızın
etkinliklerinde iyi birer gözlemci olalım ve sabırlı
davranalım./Kendi kararlarını vermelerine ve sorumluluk almalarına fırsatlar
tanıyalım.-/İçine kapanık, kendine güvensiz, sessiz ve alıngan çocuklarımızın bu yönlerini değiştirmelerine fırsat
verecek etkinlikleri yapmaları için onları
destekleyelim; ancak onlar adına karar
vererek girişimlerde bulunmayalım.

Çocuklarımıza ne yapacaklarını söylemek
yerine, onlara mümkün olduğunca seçenekler vermeye ve seçimlerine rehberlik etmeye çalışalım.
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KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR!
Jeostratejik konumu ve tarihte yüklendiği misyon itibariyle sürekli üzerine hesapların
yapıldığı güzel ülkemizde terör faaliyetleri azalsa da maalesef devam etmektedir. Bu
konuda çaba gösteren askeri ve mülki erkânımıza Allah güç kuvvet versin. Gayretlerini
arttırsın inşallah. Bu uğurda can veren şehitlerimize Allah (C.C.)’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve selamet dileriz.
Tarihleri boyunca da emperyalist
gaye güden milletler eksik olmamıştır ve olmayacaktır. Bu milletler ve
devletler, modern (!) ve gelişmiş (!)
dünyada, çoğunlukla kendileri müdahil olmaktan ziyade, taşeron örgütler üzerinden amaçlarına ulaşmaya
çalışmaktadırlar. Kendileri müdahil
olacaklarsa da müdahale edecekleri
ülkeye demokrasi getirme (!) bahanesiyle girip, o ülkeyi ve bölgeyi kan
gölü haline getirmekte kendi hedefleri uğruna bir beis görmemektedirler.
Bu taşeron örgütler, ülkemizin gençlerinin bazı zaaflarından yararlanarak
çoğunlukla da zorla kendi ortamlarına
çekerek insan gücü oluşturma gayretinde bulunmaktadırlar.
PKK terör örgütü de etnik unsurlara
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dayalı olarak, benzer metotlarla aileleri ve gençleri mağdur etmektedir.
Ergen yaşta ve sosyopsikolojik açıdan
henüz oturmuş bir zihinsel yapıya kavuşmamış gençlerimizin, zihinlerinin çeşitli nedenlerle
bulandırılarak veya zorla
dağa kaçırılması kabul
edilemez. Diyarbakır’da
bu konudan mağdur
ailelerimiz, bir siyasi
parti il binasının önünde başlattıkları eylemle,
çocuklarına kavuşacakları günü beklemektedir. Ailelerimizin sayısı
da her geçen gün artmaktadır. Hem
toplum sağlığımız hem de gençlerle
ailelerinin ruh sağlığı açısından, bu
eylemin ailelerimizin çocuklarına bir

an önce kavuşacakları yönünde neticelenmesi en büyük beklentimizdir.
Devletimizin ilgili makamlarının gerekenleri bir an önce yapmaları ve ailelerimizin özlemlerini gidermelerini
bekliyoruz. Bu konuda sivil
dayanışmaya da büyük ihtiyaç vardır. Merkez Konsey
Örgütümüzün de ailelerin
çağrısına duyarsız kalmamalarını beklediğimizi ve
daha önce farklı konuda ve
yanlış bir beyanla “halk sağlığı sorunu” olarak nitelendirdikleri problem yanında
“gerçek halk sağlığı sorununun gençlerimizi dağa kaçırma” olduğu yolunda beyanla, mağdur ailelerin
yanında yer almaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla
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İNTERNETTEKİ GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR
Ebeveynlerin %84’ü çocuklarının internetteki güvenliğinden endişe ediyor
Fakat bunu konuşmaya vakit ayırmıyor.
Kaspersky’nin yeni global araştırması, aile içinde internet güvenliği
hakkında konuşmamanın yarattığı
zorlukları ortaya koydu
Kaspersky tarafından pazar araştırma şirketi Savanta’ya yaptırılan
ankete göre, Türkiye’de ebeveynlerin %84’ü çocuklarının internetteki
güvenliğinden endişe ediyor. Ancak
ebeveynler, büyüyene kadar çocuklarıyla internet güvenliğiyle ilgili olarak toplam ortalama yalnızca 38 dakika konuşuyor. Ankete Türkiye’den
katılanların yarısından fazlası (%64),
bu konuda 30 dakikadan az konuşuyor. Bu da okuldaki standart bir dersin neredeyse yarısı kadar bir süre.
Çocukların internetteki gizliliği ve
güvenliği ebeveynlerin en büyük
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kaygılarından biri haline geliyor. Bu
kaygılar temelsiz de değil. Kaspersky’nin düzenlediği ankete göre Türkiye’de 7-12 yaş arasındaki çocukların
%96’sında internet bağlantılı bir akıllı telefon veya tablet bulunuyor.

gunsuz davranışa yönlendiren anonim mesajlar veya içerikler alınması
(%21) yer alıyor.

Türkiye’deki ebeveynlerin yaklaşık
üçte ikisi (%69), çocuklarının internette çok fazla vakit geçirdiğini düşünüyor. Bu durum yalnızca çocuklukta
yaşanabilecek eğlenceli anları ekran
başında harcamaya değil, ayrıca sürekli potansiyel risklere açık olmaya
da neden oluyor.

Türkiye’de ebeveynlerin %83’ü, potansiyel riskleri azaltmak ve internette gezinirken karşılaşılabilecek
tehlikeleri anlatmak için çocuklara
internet güvenliğini öğretmenin,
ebeveynler ve okulların ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %87’si, ebeveynlerin bunu
yapmaya daha uygun olduğunu çünkü çocukların anne babalarına daha
çok güvendiğini belirtiyor.

Türkiye’de ebeveynlere göre en tehlikeli çevrim içi tehditler arasında; çocukların cinsellik veya şiddet içerikli
görüntülere erişmesi (%39), internet
bağımlılığı (%38) ve şiddete veya uy-

Ebeveynler üzerlerindeki sorumluluğun farkında olmasına rağmen
çocuklarına yeterli derecede yol gösteremiyor. Çocuklarıyla internet güvenliği hakkında toplam bir saatten

Haber

daha az konuşuyorlar. Kaspersky’nin
yaptığı araştırma, ebeveynlerin bu
tür konuşmalarda zorlandığını ortaya koyuyor. Türkiye’de ebeveynler
çocuklarıyla bu konuda konuşurken
en çok şu noktalarda zorlandıklarını
belirtiyor:
Tehditleri çocukların anlayacağı bir
dilde anlatmak (%53)
Çocukların tehditleri ciddiye almasını
sağlamak (%51)
Arkadaş baskısına uymamaya ikna
etmek ve/veya bunun için kendilerine
güvenmelerini sağlamak (%36)
Araştırma sonuçlarıyla ilgili konuşan
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan şunları
söyledi: “Günlük hayattaki iletişim
ve etkileşimden farklı olarak internet
üzerinden iletişim ve etkileşim zaman
ve mekan sınırlamasından bağımsız
olarak gerçekleşmektedir. Çocuklar
internet aracılığı ile yaş ve gelişim
düzeylerine uygun olmayan içeriklere erişebilir, kişisel bilgilerini istemeden paylaşabilir, siber zorbalığa veya
benzeri olumsuz deneyimlere maruz
kalabilirler. Yapılan bu güncel araştırma, ülkemizde ebeveynlerin çocukların güvenliği ile ilgili kaygılarının
olduğunu ancak bu konuda iletişim
kurmakta zorlanabildiklerini gösteriyor. İlköğretim çağındaki çocukların hemen hemen tümünün internet
bağlantılı akıllı telefon veya tablet
kullandığı göz önüne alındığında bu
konuda konuşmanın önemi daha da
belirginleşiyor. Ebeveynler çocukları
büyüdükçe onlara yaşlarına uygun
biçimde internet üzerinden iletişimin
özelliklerini anlatabilir ve kişisel bilgileri paylaşmamanın önemini vurgulayabilir. Sosyal medya kullanımı
konusunda belli sınırlar getirmek ve
çocukların vakit geçirdiği sosyal medya uygulamaları hakkında bilgi sahibi
olmak da faydalı olabilir. En önemlisi
çocuğa internet üzerinden istemediği veya onu rahatsız eden bir içeriğe
maruz kaldığında bunu öğretmeni
veya annesi/ babası ile paylaşarak
yardım alabileceği ve bu konuda eleş-
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tirilmeyeceği güvencesi verilebilir.”
Prof. Dr. Ali Evren Tufan ile aynı görüşleri paylaşan Kaspersky Tüketici
Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina
Titova, “İnternet ne yazık ki çocukların asla görmelerini istemeyeceğimiz
içeriklere erişmesine olanak veriyor.
Gizlilik ve güvenlik, ebeveynlerin en
çok kaygı duydukları konular haline
geldi. Bu konuları çocuklarla onların
dinleyip ilgileneceği şekilde konuşmanın bazen ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. İşte bu yüzden, Kaspersky olarak ebeveynlerin ve çocukların
kaygılarını ortadan kaldıracak çözümler ve tavsiyeler sunuyoruz.”
Kaspersky, çocuklarını internetteki
çeşitli tehditlerden korumak isteyen
ailelere şunları öneriyor:
Çocuğunuzun internette ne yaptığını
biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın.
Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda
konuşun. Çocuğunuzu okulda veya
geceleri sosyal medya kullanmamaya
ikna etmeye çalışın.

Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken
dikkatli davranmalarını öğütleyin.
Kaspersky Security Cloud servisimizin Aile sürümüne abone olun. Kaspersky Safe Kids çözümünü içeren bu
servis, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza internette ve ötesinde güvenlik
sağlar.
Korkular, en sık karşılaşılan tehditler,
deneyimler ve çocukların internet
güvenliğini sağlamak için taktikler
hakkında daha fazla bilgi için hazırladığımız raporu okuyabilirsiniz.

Günlük hayattaki iletişim ve etkileşimden
farklı olarak internet
üzerinden iletişim ve
etkileşim zaman ve mekan sınırlamasından
bağımsız olarak
gerçekleşmektedir.
l
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ÇOCUK VE EBEVEYN
İLİŞKİSİ
İ

nsan dünyaya tamamen savunmasız bir şekilde gelir. Hiçbir işini kendi
başına yapamaz; ne beslenebilir, ne
kendini koruyabilir, ne de kendini
ifade edebilir. Yani doğada 1 tek gün
dahi geçiremez. Bu şekilde olan bir
bebeği ebeveynleri her gün, her an
ihtiyaçlarını karşılar ve ona hayat
olurlar.
Anne ve baba çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra en
az bunun kadar önemli olan, çocuğa
“eğitim” de verirler. Verilen bu eğitim
ilerde çocuğun toplumdaki yerini,
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hayata bakışını ve sadece insana has
olan “karakter”ini oluşturur. Eğitim;
kalıp gibi çocuğa sınırlar vererek şekil
almasını sağlar. İnsan olmamızı sağlayan duygularını öne çıkarır. Anne
baba bu eğitimleri veremezse çocuk
adeta kanadı kırık bir kuş yavrusunun hayata başladığı gibi başlar.
Sağlığı yerinde bile olsa karakteri,
zihni kötürümdür. Anne babanın
çocuğa miras olarak iyi bir karakter
bırakması, maddiyat bırakmasından
çok daha önemlidir.
Günümüzde ki cinayetlerin, hırsızlık-

Prof.Dr.Ali
ACAR

ların ve kötü olan tüm eylemlerin temel sebebi çocukken verilen eğitimdir. Çocuk ailesinin gözünden bakar
hayata. Aile nasılsa çocuk da onların
yankısıdır. Dünyanın her şeyi ile ideal
bir dünya olmasının çözümü de çocuk eğitimidir.
Bir çocuğun hayatta ki en büyük şansı
doğru anne-baba, en talihsizi dolanı
da maddiyat bırakmış bile olsa eğitim
verememiş ebeveyne sahip olanıdır.
Hayallerine ulaşması veya en dipteki
insanların yanına katılması arasında bu
kadar ince bir çizgi vardır.
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MİLLETVEKİLİ HALİL ETYEMEZ:

EĞİTİME YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR
-Evlatlarımızın Geleceği İçin Eğitim Alanında Konya’ya 1.7 Milyar
Lira Yatırım Yaptık

AK Parti Konya
Milletvekili Halil
Etyemez, Konya İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük ile yaptığı
görüşmede “Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır.
Bu bilinçle çalışarak 2002 yılında
Konya’mızdaki bin
190 olan okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim kademesindeki okul
sayısını 2 bin 51’e
çıkarttık. 11 bin
787 yeni derslik kazandırdık. 452 bin
210 öğrencimizin,
daha az kişinin
bulunduğu sınıflarda kaliteli eğitim
almasını sağladık.”
dedi.
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AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile makamında görüştü.
2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm
öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı
olmasını dileyen Milletvekili Halil Etyemez, ildeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Eğitimin bir ülkenin geleceğinin temeli olduğunu belirten Milletvekili
Etyemez, bu temelin sağlam olmasının bilgi üreten, sorgulayan, bilimsel
gelişmeleri takip eden, vatanına ve
milletine sevdalı nesiller yetiştirmekten geçtiğini söyledi.
BÜTÇENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ EĞİTİME
Eğitime yatırımın, geleceğe yatırım
olduğunu vurgulayan Halil Etyemez,
“Bu bilinçle çalışarak eğitim sistemimizde başarılı çalışmalara imza attık.
Ülkemiz bütçesinin önemli bir kısmını
eğitim öğretime ayırarak, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın bütçesini 7 buçuk milyardan 114 milyara çıkarttık.
Okullarımızın teknolojik alt yapısını
yenilerken meslek liselerine ayrımcılık
yapılmasına neden olan katsayı sistemini sona erdirdik. Kitapları öğrencilerimize ücretsiz dağıtırken, kitaplardaki ideolojik unsurları ayıkladık.
Şüphesiz eğitim sistemimizin temel
direği evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, ülkemizin geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizdir. Son 17 yılda
632 bin öğretmen ataması yaparak
eğitim kadromuzu daha da güçlendirdik.” dedi.

ÖĞRENCİLERE KALİTELİ EĞİTİM
Eğitim alanında yapılan yatırımlardan
Konya’nın da payına düşeni aldığını
kaydeden Etyemez, son 17 yılda Konya’ya 1.7 milyar lira eğitim yatırımı yapıldığına dikkat çekti. Etyemez, “2002
yılında Konya’mızda bin 190 olan okul
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki okul sayısını 2 bin 51’e çıkarttık. Derslik sayısını 10 bin 876’dan
22 bin 663’e çıkararak Konya’mıza
11 bin 787 yeni derslik kazandırdık.
Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 22, ortaöğretimde
18’e düşürdük. Öğretmen sayımızı
16 bin 710’dan 32 bin 383’e çıkararak öğretmen başına düşen öğrenci
sayısını ilkokulda 16, ortaokulda 14,
ortaöğretimde ise 11’e düşürdük. 452
bin 210 öğrencimizin, daha az kişinin
bulunduğu sınıflarda kaliteli eğitim almasını sağladık. Öğrencilerimizin her
alanda başarılı olması için okullarımızı
238 spor salonu, bin 612 laboratuvar
ve 841 kütüphane ile donattık.” diye
konuştu.
Milletvekili Halil Etyemez, İl Milli Eğitim Müdürü Büyük’ün ardından Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar
ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Karatay İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Sami
Sağdıç’ı ziyaret etti. Milletvekili Etyemez, Sami Sağdıç’a görevinin hayırlı
olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
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ERKEK İNTİHAR ORANI
KADINLARDAN 2.5 KAT DAHA FAZLA
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Kâmil Alptekin,
12. İntiharı Önleme
Günü Sempozyumu’nda önemli noktalara değindi. “İntihar Davranışında
Cinsiyet Paradoksu:
İstatistikler ve Bazı
Açıklamalar” konulu
sunumunda Alptekin,
ülkemizde intihar
davranışının cinsiyete
göre dağılımıyla ilgili
tespitlerde bulunarak
erkek intihar oranlarının kadınlardan
2.5 kat daha fazla olduğunu söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kâmil Alptekin,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
İntiharı Önleme Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Freud-Lacan Psikanaliz
Derneği iş birliği ile düzenlenen “12. İntiharı Önleme Günü Sempozyumu’nda”
önemli noktalara değindi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda “İntihar Davranışında Cinsiyet Paradoksu: İstatistikler
ve Bazı Açıklamalar” konulu sunum yapan Alptekin, ülkemizde intihar davranışının cinsiyete göre dağılımıyla ilgili de
ilginç tespitlerde bulundu.
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“İlerleyen Yaşlarda Erkeklerin, Genç Yaşlarda İse Kadınların İntihar Hızında Artış
Görülmekte”
“2007-2016 yılları arası TÜİK istatistiklerinden elde ettiğimiz verilere göre
Türkiye’nin yaşa standardize intihar
hızı yaklaşık yüz binde 7’dir.” diyen
Alptekin, “Bu oran Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği oranın (yüz binde 11.4)
altında olsa da hiç de hafife alınmamalıdır. ErkeKlerin intihar hızı kadınlarınkinden 2,5 kat daha fazladır. İlerleyen
yaşlarda erkeklerin, daha genç yaşlarda ise kadınların intihar hızlarında artış
görülmektedir. Medeni durum bakımından intihar hızı boşanmış ve eşi ölmüş erkeklerde daha yüksektir. Coğrafi
bölgelere bakıldığında Ege, Akdeniz ve
İç Anadolu Bölgesi’nde erkekler, Doğu
ve Güneydoğu Bölgesi’nde kadınlar intihar davranışı için risk grubunu oluşturmaktadır.” şeklinde konuştu.
“Son Yıllarda Psikiyatriden Etnografiye
Doğru Bir Açılım Görülüyor”
İntihar davranışının Türkiye’deki görüntüsünün de “cinsiyet paradoksu”
teorisini doğruladığını öne süren Prof.
Dr. Alptekin, “Erkeklere oranla kadınlar
daha fazla intihar düşüncesi taşır ve
girişimde bulunur. Toplamda daha az

intihar davranışı sergilemelerine karşılık erkekler, daha fazla tamamlanmış
intihar gerçekleştirirler. Hastalık/oran/
yaygınlık ve ölüm kriterleri açısından
çelişik ve tersine olan bu durum ‘cinsiyet paradoksu’ olarak adlandırılır. Günümüze kadar cinsiyet paradoksuna
yönelik açıklamalar her iki cinsin; ruhsal bozukluklar, intihar yöntemi seçimi,
kişilik özellikleri, yardım arama davranışları ve toplumsal cinsiyet rollerine
ilişkin farklılıklarını temel almıştır. Son
yıllarda ‘klinikten sahaya’ şeklinde
özetlenebilecek bir anlayışla psikiyatriden etnografiye doğru bir açılım görülmektedir.” dedi.
“İntiharlar Farklı Anlamlar Taşıyabilir”
İntiharın toplumlarda farklı anlamlar taşıyabileceğini aktaran Alptekin,
“İntihar davranışı erkekler özelinde
kimi zaman gücü, canlılığı, serüveni ve
gençliği baş tacı yapan modern toplumlarda yetersizlik, güçsüzlük ve aşağılık bir şey olan yaşlanmaya ‘gözü pek
bir yanıt’, kadınlar özelinde ise gündelik
toplumsal yaşam içerisinde sürdürülen
özneler arası mücadelede bir strateji, geleneksel kültürün sömürücü ve
ataerkil yanlarına bir toplumsal direniş
gibi daha önce hiç düşünülmeyen anlamlar taşıyabilir.” ifadelerini kullandı.
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EĞİTİMDE
ANNE-BABA FAKTÖRÜ
Eğitim, bireye belli
bilgi ve davranışlar
kazandırarak onu
yaşadığı toplumun
uyumlu bir üyesi haline getirme
sürecidir. İnsanoğlunun hayata
gözlerini açtığı an
itibariyle başlayan
bu süreç, ancak
ömrün nihayete ermesiyle son bulur.
Seyit Ali BÜYÜK
Konya İl Milli Eğitim Müdürü

Beşikten mezara kadar süren eğitim sürecinin en yoğun olduğu dönemler ise,
bireydeki davranış ve ahlaki değerlerin
büyük ölçüde yerli yerine oturduğu çocukluk ve ilk gençlik dönemleridir.
Bu dönemlerde ailenin, özellikle anne
ve babaların çocukları üzerinde çok
büyük etkileri vardır. Çocuğun önündeki en büyük rol model, ebeveynidir.
Okulda ya da farklı bir dış mekânda
öğrenilen bilgi ya da edinilen davranışın kalıcılığı, anne-babanın yaklaşım ve
tavırlarıyla birebir alakalıdır.
Çocuğun hayata dair ilk tecrübelerini
yaşadığı, pek çok tutum ve davranışı
geliştirdiği ortam olan ailenin baş aktörleri anne ve babalar, eğitim sürecinin de en önemli sacayaklarından birini
oluştururlar. Evvela onların omuzlarında taşıdıkları bu önemli vazifeden ha-
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berdar olmaları gerekmektedir.
Çocuklarına her şeyden önce davranışlarıyla örnek olmalıdırlar. Davranışa bürünmemiş ya da tam aksi uygulanmakta
olan nasihatlerin, çocukların dünyalarında bir karşılığı olmayacaktır.
Unutmamalıyız ki kendimizde olmayan
erdem ve eylemlerin çocuklarımızda
var olmasını beklemek, hakkaniyetli bir
beklenti değildir.
Bir diğer önemli husus ise ebeveyn tarafından çocukların “değerli” görüldüklerini hissetmeleri konusudur. Çocuk ve
gençlerin fikirlerini, önerilerini küçümsemek, yok saymak ya da keskin dille
reddetmek, onlarla anne babaları arasında bir mesafenin oluşmasına sebep
olur. İleride kapanması mümkün olmayan yaraları açmamak için, anne ve

babaların -belli dengeleri de korumak
koşuluyla- gerektiğinde çocuklarıyla
bir “arkadaş” gibi olmaları gerekir.
Bilinçli ve temel değerlerimizle barışık
bir anlayış içerisinde çocuklarına yaklaşan anne ve babalar, okullarımızda
verilen eğitim-öğretimin de başarılı bir
şekilde yürütülmesine en büyük katkıyı
sunanlardır. Öğretmenlerin, kitapların
ve sosyal çevrenin hedeflerine ulaşması, anne babanın desteği olmadan
mümkün olmayacaktır.
Özetle mensubu olduğu millet ve medeniyete sevgiyle bağlanacak ve insani
değerleri içerisinde daima diri tutacak
bir birey, ancak iyi bir eğitim sürecinin
sonucunda ortaya çıkacaktır. Birçok
noktadan etkilenen ve desteklenen bu
süreçte ise anne ve babanın rolü çok
büyüktür.

l
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BAŞKAN KAVUŞ,
TANTAVİ KÜLTÜR MERKEZİNDE
KLASİK TÜRK-İSLAM SANATLARI
SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ
Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, Tantavi Kültür
ve Sanat Merkezinde
Destegül Güzel Sanatlar Merkezi tarafından
gerçekleştirilen ‘Klasik
Türk-İslam Sanatları Sergisi’ni ziyaret
etti. Türk İslam Sanatlarının medeniyetimizin en önemli
parçası olduğunu
hatırlatan Başkan Kavuş, ruh güzelliklerini en güzel şekilde
yansıtan sanatçılara
teşekkür ederek,
“Böylesi önemli bir
sergiye ev sahipliği
yapmaktan dolayı
büyük mutluluk ve
onur duyuyoruz” diye
konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin ev sahipliğini yaptığı ‘Klasik
Türk-İslam Sanatları Sergisi’ni ziyaret
etti. Ziyaretinde çeşitli okullardan sergiyi gezmeye gelen çocuklarla karşılaşan Başkan Kavuş, öğrencilerle sohbet
edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan
Kavuş, öğretmenlere de kültür ve sanat adına böylesi önemli bir sergiye
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Başkan Kavuş, “Sanat,
Medeniyetimizin Yeniden İnşasi Yolunda En
Önemli Aktör
yeni neslin ilgisini çekmek adına düzenledikleri bu geziler dolayısıyla teşekkür etti.
BAŞKAN KAVUŞ; ‘TÜRK-İSLAM SANATLARI,
MEDENİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ PARÇASI”
Başkan Kavuş daha sonra Destegül
Güzel Sanatlar Merkezi tarafından gerçekleştirilen sergiyi gezdi. Sergilenen
eserlerle ilgili Destegül Güzel Sanatlar
Merkezi Eğitmenlerinden bilgi alan
Başkan Kavuş, sergide yer alan Hüsn-i
Hat, Tezhip, Minyatür, Çini ve Ebru
eserlerin her birini ayrı ayrı inceledi.
Eserlerin yapımı ve merkez hakkında
da bilgi alan Başkan Kavuş, kendilerini
ve ruh dünyalarını sanatla en iyi şekilde ifade ederek sergiye katılan tüm sanatçılara gösterdikleri başarıdan dolayı
teşekkür etti. Özellikle hat ve tezhip
gibi sanatların şu an zirveyi yaşadığını
hatırlatan Başkan Kavuş, ‘Medeniyetimizin yeniden ihyası yolunda Türk-İslam Sanatları en önemli rolü üstleniyor.
Bu nedenle bu ve buna benzer bize ait
sanatlarla ilgilenen sanatçıları teşvik
etmek sadece bir sanat faaliyeti değil,
bir milletin yeniden doğuşuna destek
vermek anlamı taşıyor’ diye konuştu.

‘BÖYLESİ ÇALIŞMALAR, ŞANLI GEÇMİŞİMİZİ GELECEKTE YAŞATMAK ADINA ATILMIŞ ADIMLARDIR’
Tüm Konyalıları 30 Eylül tarihine kadar
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde
sanatseverleri ağırlayacak olan ‘Klasik
Türk-İslam Sanatları Sergisi’ni gezmeye davet eden Başkan Kavuş, sözlerini
şöyle sürdürdü; “Medeniyetimize ait
tüm güzel şeyleri yaşamak, yaşatmak,
geleceğe aktarmak sadece kurum ve
kuruluşların değil bu milletin her bir
ferdinin asli görevlerinden biridir. Geçmişten miras aldığımız kültür ve sanat
dünyamız yaşatmamız ve geleceğe
aktarmamız gereken bu güzelliklerin
başında geliyor. Biz Tantavi Kültür ve
Sanat Merkezinde böyle bir sergiye ev
sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Çünkü bu sıradan bir ev sahipliği değil bizim fikir dünyamızın bir
yansıması ve göstergesi. Okullarımızın
ve öğrencilerimizin yoğun bir şekilde
sergiyi gezdiğini ve sanatlarımıza ilgi
gösterdiğini görmek bizleri geleceğimiz
adına ümitlendirdi. Onların dünyasında
sanatımız adına bir ışık yakabilirsek bu
sanat dalları dünyanın son gününe değin yaşayacaktır. Kültür ve sanatımız
ayakta durdukça bu millette var olmaya devam edecektir. Bunda Meram
Belediyesi olarak payımızın olmasından
büyük mutluluk duyuyoruz”

Haber

MERAM BELEDİYESİNDEN
KİRA YARDIMI MÜJDESİ
Riskli alan ve rezerv yapı alanı olarak
ilan edilen 4 mahallede kira yardımı
alamayan 433 kişi daha Meram Belediyesinin girişimleriyle kira yardımı
almaya hak kazandılar. Ekim ayından itibaren Meram Belediyesinden
verilecek yardımların hak sahiplerine
hayırlı olmasını temenni eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, girişimlerine olumlu yanıt veren
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da
teşekkür etti.
Riskli alan ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen mahallelerde kira
yardımı alamayan bazı hak sahipleri
Meram Belediyesinin girişimleriyle
kira yardımı almaya hak kazandılar.
Daha önce bu haktan yararlanamayan Şükran Mahallesinden 288,

Ekim 2019

Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrunisa
Mahallelerinden de 145 kişiye Ekim
ayından itibaren Meram Belediyesi
tarafından kira yardımı verilmeye
başlanacak.
“HAK SAHİPLERİ EKİM AYINDAN İTİBAREN KİRA YARDIMI ALMAYA BAŞLAYACAK”
Belediyenin girişimlerinin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nda sonuç verdiğini ve kira yardımı alamayan 433
kişinin daha kira yardımı almaya hak
kazandığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yardımın bu kişi ve ailelere hayırlı olmasını diledi.
Girişimlerinin mağdur olan bu kişi

ve aileleri bu mağduriyetten kurtardığının müjdesini veren Başkan
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Belediyemizin girişimleri ile daha önce
riskli alan ve rezerv yapı alanı olarak
ilan edilen ve daha önce kira yardımı alamayan Şükran Mahallesinden
288, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrunisa Mahallelerinden de 145 kişi
için kira yardımı talebimize, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığımızdan olur aldık.
Hak sahiplerine Ekim ayında Meram
Belediyesi tarafından kira yardımı
verilmeye başlanacaktır. Girişimlerimize olumlu yanıt veren Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve Bakan Murat
Kurum’a teşekkürlerimi iletiyorum.
Kira yardımı ilgili hak sahiplerine hayırlı olsun.”
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BAŞKAN TUTAL’DAN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal 19 Eylül
Gaziler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Tutal, mesajında şu ifadelere
yer verdi: “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklalini koruma uğruna
canları pahasına kahramanlık ve fedakârlık gösteren gazilerimize sahip
çıkmak, yaşadıkları sıkıntıları bir nebze
olsun azaltmak boynumuzun borcudur. Vatanımızı canından aziz bilen

şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize layık oldukları saygıyı göstermek,
onurlu ve vakur bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak en önemli
sorumluluklarımızdan biridir.
Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar
yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı

değerleri korumak ve savunmak için
en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan
abideleridir. Bizler, aziz şehitlerimiz ve
gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde
millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve
bu vatan toprakları üzerinde onlardan
aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye’yi imar ediyoruz. Var olduğu
günden bu yana, vatanını ve değerlerini
canından aziz bilmiş, varlığına yönelen
tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs
gererek, omuz omuza mücadele etmeyi
ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her
zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti
içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan
gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum”dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ
HİZMETTE SINIR TANIMIYOR
Seydişehir Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerin sokaklarında
asfalt kaplama,yama, yeni
yol açma ve düzenleme,
kaldırımlarda kilitli parke
taşı döşeme, park, yeşil
alan ve refüjlerde temizlik çalışmaları,drenaj
hattı yapımı, drenaj ızgaralarının bakım, onarım
ve temizliği, çalışmalarına
devam ediyor.
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Merkez ve kırsal mahallelerde Seydişehir Belediyesi asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt
yama, park-bahçe çalışmalarını bütün
mahallelere yayarak Seydişehir’in her
mahallesini şantiye alanına çevirdi.
Şehrin muhtelif mahallelerinde ekiplerin asfaltlama, kaldırım, parke yol,
yol açma, yollara dolgu, asfalt yama,
park-bahçe çalışmaları gibi altyapı ve
üstyapı çalışmalarına aralıksız devam
ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2019 yılı içerisinde
programa alınan altyapı çalışmalarında bütün imkanların seferber edildiğini
kaydetti.
Asfalt çalışmaları ile birlikte park, bahçe, yol açımı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Tutal; “ merkez
ve kırsal mahallelerde hemşehrilerimize en iyi hizmeti verebilmek için mesai kavramı gözetmeksizin ekiplerimiz

sahada çalışıyorlar.Halkımıza layık
olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehrimizi modern bir kente
dönüştürmek adına çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Birçok alanda hizmet
ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz.Hemşehrilerimizin hayır dualarını
alabilmek için gece gündüz demeden
çalışıyoruz” dedi.

Şehirden

KAYIP CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Atatürk Caddesinde Nuri Yılmaz’ın
Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği içerisinde
bir miktar para ve kredi kartlarının olduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.
Kayıp cüzdanın sahibinin bulunması
için harekete geçen Seydişehir Belediyesi Zabıta ekipleri kimlik tespiti
yaptıkları Alperen Buğdaycı’yı arayarak bilgi verdi. Cüzdanın bulunduğu bilgisini alan Buğdaycı Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne
geldi.Cüzdanın sahibi olduğu belir-

lenen Alperen Buğdaycı’ya tutanak
karşılığında cüzdanı teslim edildi.
İçerisinde kredi kartları ve bir miktar
parası bulunan Buğdaycı cüzdanın
kaybettiğini fark edince endişeye

kapıldığını fakat zabıta ekipleri tarafından aranınca mutlu olduğunu
belirterek cüzdanını bularak teslim
eden duyarlı vatandaş Nuri Yılmaz
ve Seydişehir Belediyesi Zabıta
ekiplerine teşekkür etti.

BAŞKAN TUTAL İTFAİYE PERSONELİNİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 25 Eylül-1
Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye
Haftası” dolayısıyla İtfaiye
Amirliği’ni ziyaret etti.
İtfaiye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Mehmet Tutal, yapılan çalışmalar
ile ilgili bilgi aldı.
İtfaiyeciliğin zor bir görev olduğunu
kaydeden Belediye Başkanı Mehmet
Tutal; Osmanlı İmparatorluğunda Tulumbacılar Ocağı olarak kurulan itfaiye
bugün sistemli bir şekilde ülkemizde
görevini yerine getirmektedir .Sadece
yangınlar değil,ayağı kırılan bir kuşun,-
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bir yerde mahsur kalan kedi ve köpeğin kurtarılmasına. Bunların yanında
ilçemizin Ankara -Antalya güzergahında olmasından dolayı ciddi anlamda trafik kazaları yaşanmakta.Bunlara
müdahale etme açısından kardeşlerimiz önemli bir görevi icra ediyorlar. Bu
çalışmalarından dolayı biz kendilerini
tebrik ediyoruz.İmkanları ve güçleri
doğrultusunda her yere müdahale etmeye çalışıyorlar” dedi.

Meydana gelen yangın ve kazalarda
itfaiye personelinin hayati mücadele
verdiğini belirten Başkan Tutal; Arkadaşlarımızın haftalarını kutluyor ,
görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
İtfaiye Amiri Muzaffer Kılınç ve personeli Başkan Tutal’a ziyaretlerinde
dolayı teşekkür ederek çalışmalarında
kolaylıklar diledi.
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BAŞKAN TUTAL ve YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANI BOZABALI

İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanı Mehmet Tutal
ve Konya Büyükşehir Belediyesi
Yapı Kontrol Daire Başkanı Fatih
Bozabalı ve beraberindekiler Seyit
Harun Veli Camii ve Çevresi Projesi çalışmalarını yerinde inceledi ve
projeyi değerlendirdi.
Başkan Tutal, Yapı Kontrol Daire Başkanı Fatih Mehmet Bozabalıya bölge
ve proje hakkında bilgi verdi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile sürekli istişare içinde olan ve projenin hayata geçirilmesi için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal;
projenin hızlanması için Büyükşehir
Belediyemizle sürekli istişare içinde
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olduk.Projemizde otopark sorununun
ortadan kaldırılması ve emeklilerimizin
oturup dinlenebilecekleri bir mekan
yapılmasını istemiştik. Bu nedenle hazırlanan çalışmada bazı değişiklikler
olmuştu.” dedi.

nımız Fatih Mehmet Bozabalı bey ise
bu çalışmaları hızlandırmak amacı ile
gelip yerince incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur
İbrahim Altay ve Fatih Bozabalı beye
teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Tutal; Seyidharun Veli Cami
ve çevre düzenlemesi projesi çalışmaları için hemşehrilerimiz ve çarşı
esnafımızın sabırsızlandığını biliyoruz.Seydişehir’e yakışır güzel bir proje
olması için bazı değişiklikler yapmak
durumunda kaldık.Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.Bu çalışmayı
gelişi güzel bir projeyle sonlandırmak
istemiyoruz.Tarihi önemi olan Seyitharun Camimizin ön planda olacağı
bir çalışmayı hedefliyoruz.Önümüz kış
mevsimi. İnşallah bahar aylarında çevre
düzenleme çalışmalarına başlayacağız.
Büyükşehir Yapı Kontrol Daire Başka-

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Yapı
Kontrol Daire Başkanı Fatih Mehmet
Bozabalı ,Eski Garaj ve Uludağ Caddesi arkasında bulunan alanın otoparka
dönüştürülerek Seyidharun Camiine
ve Şeyh Hacı Abdullah Efendi türbesini
ziyarete gelen vatandaşlar ve esnafların kullanabileceği bir çalıma yapılması
hakkında görüş alış verişinde bulundu.
Başkan Tutal ve Yapı Kontrol Daire
Başkanı Bozabalı restorasyonu tamamlanan Bakırcı Evini gezerken, yapım çalışmalarında sona gelinen İtfaiye
Binasında da incelemeler yaptı.

Şehirden

BAŞKAN TUTAL; “ULAŞABİLDİĞİMİZ HER NOKTAYA
HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”
Seydişehir Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçede asfalt, yol
açma, çevre temizliği ve
kaldırım çalışmalarına
devam ediyor.
Seydişehir Belediyesinin yürüttüğü
asfaltlama, kaldırım,yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, park bahçe çalışmalarını bütün mahallelere yaydı.
Şehrin muhtelif mahallelerinde Fen
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin
aralıksız çalışmalarına devam ettiğini
kaydeden Belediye Başkanı Mehmet
Tutal, altyapı çalışmalarında bütün imkanların seferber edildiğini kaydetti.
Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Tu-

tal; Sıcak asfalt çalışmalarımız, sathı
kaplama, parke taş döşeme, park ve
bahçelerimizin yapımı devam ederken
mevcut oyun gruplarımızın bakım ve
onarımlarıda yapılıyor. Daha güzel bir
Seydişehir için çalışıyoruz sloganı ile
çıktığımız yolda, yeşil alanlar, temiz bir
çevre ve yaşanılabilir bir ilçe hedefliyoruz. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz, ilçe
genelinde hemşehrilerimizden gelen
istekler ve yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor”
diye konuştu.

Seydişehir’in merkez ve kırsal mahallelerinde ihtiyaç olan hizmetleri
kazandırabilmek için canla başla çalıştıklarını kaydeden Başkan Tutal,
“Gelecek nesillerimiz ve şehrimizin
geleceği için; kalıcı köklü yatırım ve
icraatlar yapmamız gerektiğinin bilinci ile yeni projeler üretiyoruz.Çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz. Hava şartlarının müsaade ettiği
son ana kadar ulaşabildiğimiz her
noktaya hizmet götüreceğiz” dedi

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEYŞEHİR GENÇLİK KAMPI SONA ERDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi ve
Seydişehir Belediyesi tarafından
düzenlenen lise öğrencilerin
katıldığı Gençlik Kampı sona erdi.
Gençlik kampı” etkinliğinin son gecesinde kamp ateşi yakıldı. Büyükşehir
Belediyesi destekleriyle Beyşehir’de
gerçekleştirilen öğrencilerin katıldığı
gençlik kampının son gününde öğrencilerle kamp ateşi yaktı.
Değerler eğitimi konusunda bilgi verilen öğrenciler kampta birçok aktivite
ve eğitime katılırken kamp süresince
kampçılık ilkeleri, doğada yön bulma,
ip ve düğüm atma, güvenli yaşam kültürü, kardeşlik gibi eğitimler verildi.

Ekim 2019

Sportif faaliyetlerin yanında
soysal ve kültürel etkinliklerinde yer
aldığı kaydeden Belediye Başkanı
Mehmet Tutal;”her yıl lise öğrencilerimizi gençlik kamplarına götürüyoruz. Öğrencilerimiz burada değerler
eğitimi başta olmak üzere birçok
aktivite gerçekleştiriyor. Bu tür ak-

tiviteler gençlerimiz arasında birlik,
beraberlik ve kardeşlik duygusunu geliştiriyor. Gençlik kampımızın
gerçekleştirilmesinde desteklerini
esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyemize destek ve katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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KONYA’NIN İLK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
SELÇUKLU’DA AÇILDI
Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile tamamlanan Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi düzenlenen
törenle açıldı.
Selçuklu’da eğitme olan destek yeni
eğitim öğretim döneminde de artarak
devam ediyor. Selçuklu Belediyesi, KOP
İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan ve Konya’da bir ilk olan “KOP
Çocuk Kütüphanesi”nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. 4-10 yaş
grubundaki öğrencilere hitap edecek
KOP Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı
ile çocukların okumanın keyfini ve bilgiyi
keşfetmelerini sağlarken kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri ve
elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri geliştirmelerini sağlayacak.
Aydınlık Evler Aile Yaşam Merkezi’nde
gerçekleştirilen açılış törenine Konya
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram
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Kaymakamı Resul Çelik, Ak Parti Konya
İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu İlçe
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Ak
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret
Karabiber, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve Belediye
Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, basın
mensupları ve vatandaşlar katıldı.

lonu, 24 okula suni çim saha, üniversite
öğrencilerine yurt binası ve farklı mahallerdeki okul binaları gibi birçok projeye ile eğitime hizmet etmeye devam
ediyoruz. Bugüne kadar eğitim alanında
yaptığımız fiziki yatırımların toplam tutarı 127 000.000 TL “ dedi.

EĞİTİME BUGÜNE KADAR 127 MİLYON
TL’LİK YATIRIM YAPTIK

Selçuklu’daki kütüphane yatırımları ve
KOP Çocuk Kütüphanesi hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı,” Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi ile
birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılında
20 yeni kütüphanemizin de çocuklarımızın hizmetine sunulacağının müjdesini
veriyorum. Böylece yerel yönetimlerde
bir rekora imza atarak kütüphane sayımızı 78’e çıkarıyoruz. Bu kütüphanelerin
69’u okul, 8’i

Selçuklu Belediyesi’nin fiziki, sosyal ve
kültürel belediyecilik çalışmalarının yanı
sıra eğitim alanında da önemli birçok
projeyi sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı;” Selçuklu’da eğitime değer katan
ve bu yıl 8. yılına giren Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın (SEDEP) yanı
sıra Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim
Kampüsü, 8 anaokulu, 12 okula spor sa-

SELÇUKLU’YA BU EĞİTİM DÖNEMİNDE 20
YENİ KÜTÜPHANE DAHA KAZANDIRACAĞIZ

halk ve 1 tanesi de çocuk kütüphane-

sinden oluşuyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz KOP Çocuk Kütüphanemiz
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığı
işbirliği ile hayata geçirildi. 4-10 yaş aralığındaki çocuklarımızın kütüphane ve
kitapla tanışmasını sağlamaya yönelik
mekânlar oluşturulan projemizde toplam
6.000 kitap mevcuttur. Burada özel olarak oluşturulan alanlarda çocuklarımızın
okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin
heyecanını yaşamaları, kütüphanelerden
etkili biçimde yararlanabilmeleri, elektronik ve yazılı medya kullanım becerilerini
geliştirmelerini amaçlıyoruz. Digital eğitim içeriklerine ve bilgi bankalarına ulaşım için her türlü teknik donanım ve internet altyapısı sağlanmış, zekâ oyunları,
geleneksel Türk oyunları, kitap, dergi ve
diğer basılı ve dijital yayınların teminini ile
mimari proje uygulanarak çocuklarımızın
hizmetine sunulmuştur. Projelendirmede; çocuklarımızın ufkunu açacak, hayal
dünyalarını zenginleştirecek uzay teması
kullanılmıştır. Selçuklu Belediyesi KOP
Çocuk Kütüphanesi, kolay erişilebilen ve
dezavantajlı gruplarında rahat hareket
etmelerini sağlayacak niteliktedir. Geleneksel Türk oyunları, bireysel okuma
alanları, drama, resim, müzik, boyama ve
masal anlatıcılığı etkinlikleri, yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri,
görme engellilerin elektronik ortamda
ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri
bir mekân olarak planlanan Çocuk Kütüphanemiz 515.565 TL’ye mal olmuştur.
Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor,
kütüphanemizin kazandırılmasında işbirliği yaptığımız KOP İdaresi Başkanlığı ve
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,
projenin fikir aşamasından bugüne kadar
olan emeklerinden dolayı SEDEP Yürütme Kurulu ve ekip arkadaşlarıma ve son
olarak bu eserlerin kazandırılmasında
bizlere ilham veren sevgili çocuklarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.

içerisindeler. Bu projede emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak KOP
bölgesinde okuma alışkanlığının geliştirilmesi kapsamında önemli projeler yürüttüklerini ifade eden KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı;” Özellikle
çocuklarımızın okul öncesi dönemden
başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasını n önemli olduğu sonucundan yola
çıkarak proje desteklerimizde çocuklara
yönelik özel iç tasarıma sahip kütüphanelerin kurulumuna öncelik verdik.Bu
kapsamda KOP illerimizde 7 adet Çocuk
Kütüphanesi yapımı desteklendi. Bugün
açılışını yaptığımız Selçuklu Belediyesi
KOP Çocuk Kütüphanesi de bunlardan
birisi. Selçuklu Belediyesi tarafından
4-10 yaş grubu çocuklar için tasarlanan
ve içerisinde 6 bin adet yayın bulunan
bu çocuk kütüphanesi için başkanlığımız
tarafından yaklaşık 300 bin TL finansal
destek sağlandı. Bu kütüphanemizde çocuklara küçük yaşlardan itibaren birer iyi
bir okur olma bilinci ve alışkanlığı kazanmak amacıyla zengin ve güncel bir koleksiyon oluşturulmuş, eğitsel oyuncak ve
araç gereçlerle de desteklenmiştir. Gerek
ulaşabildiği çocuk sayısı, gerekse etkinlik
ve sağladığı hizmet çeşitliliği açısından
KOP Okuyor Kapsamında gerçekleştirilen projeler kapsamında müstesna bir
yeri olan bu kütüphanemizin Konya’mıza
kazandırdıkları için Selçuklu Belediyemize
ve sağladığı katkılardan dolayı İl ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize
teşekkür ediyor, kütüphanemizin hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

YATIRIMLAR KONYA’MIZIN EĞİTİM
KALİTESİNE KATKI SAĞLIYOR
KOP Çocuk Kütüphanesi’nin açılışında
bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Fatih Özgökçen

“Geçmişini iyi bilen, bugününe vakıf, geleceği için büyük hayalleri olan nesiller
geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın
çağın şartlarında tam donanımlı, kültürel dokumuza uyumlu ve ahlaklı bireyler
olarak yetişebilmeleri için eğitime yapılan
yatırımlarda büyük önem taşımaktadır.
Tarihi geçmişi ve kültürel mirasıyla yüzyıllardır öğrenen ve öğrendiklerini aktaran
ve paylaşan bir şehir olan Konya’mızda
Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımların yanı sıra hem Büyükşehir
Belediyemizin hem de diğer ilçe belediyelerimizin yoğun çalışmaları mevcuttur.
Açılışını yapacağımız KOP Çocuk Kütüphanesi de çocuklarımızın sosyo-kültürel
gelişimize katkı sağlayacak, bilgi ve becerileri ile donanımlı hale gelmelerini sağlayacak yeni nesiller olarak yetişmesine
katkı sağlayacaktır. Konya’mızın eğitim
kalitesini yükseltecek bu değerli eserin
hayata geçirilmesinde emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da
konuşmasında Konya’da yapılan eğitim
yatırımlarının önemine değinerek “Burada amacımız eğitim camiamız ile yerel
yönetimlerimizin bu projede olduğu gibi
kalkınma ajanslarımızla iş birliği yaparak
böyle tesisleri Konya’mıza kazandırarak
sayılarını arttırmaktır. Açılışı gerçekleşen
bu kütüphanemizin çocuklarımıza okuma
alışkanlığını erken yaşlarda kazandıracağına inancımız tam. Bu tesis ile çocuklarımız okuma alışkanlığını kültürle, sanatla,
ve eğlence ile kazanacaklardır. Bu tür tesislerimizin sayılarının artması çocuklarımızın geleceği için önemlidir” dedi.
Konuşmaların ardından Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi’nin açılışı
protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Açılışın ardından heyet kütüphaneyi gezdi ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük de konuşmasında 2023 Eğitim
vizyonu çocuklarımızın geleceklerini çok
iyi şekillendirmek noktasında ilk yerli ve
milli bir belge olduğunu ifade ederek,
“Bu belgenin hayata geçme noktasında
81 ilimizde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu
tarz çalışmaların hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir belediyemiz ve ilçe
belediyelerimiz yoğun bir şekilde destek
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ
Selçuk, bilim, sağlık, sanayi, bilişim gibi birçok farklı alanda yürüttüğü
çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Türkiye’nin son yıllarda hem bölgesel
hem de dünya arenasında söz sahibi
bir vizyona ve misyona ulaşması adına
daha fazla bilim ve üretme odaklı çalışmalarına yön veren Selçuk Üniversitesi,
43 yıllık geçmişiyle bilim, sağlık,
sanayi, bilişim, teknoloji, tarım gibi birçok farklı alanda
yapmış olduğu başarılı
çalışmalarla Türkiye ve
dünya için değer üretmeye devam ediyor.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin,
“Ortaya koyduğumuz vizyon ve
misyon doğrultusunda alanında uzman
akademik kadromuz ile Türkiye’nin geleceğine katkı sunacak yerli ve milli yatırımlarla ülkemizi daha ileriye taşımak ve
2023 Büyük Türkiye hedefine ulaşmak
için durmadan çalışmaktayız” dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin, göreve geldiği zamandan bu yana yürütülen faaliyetleri, yatırımları ve projeleri anlattı.
Rektör Şahin, gerek fiziki alt yapı gerekse eğitim-öğretim faaliyetleri anlamında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini
ifade etti.
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ÇOK SAYIDA PROJE TAMAMLANDI

Rektör Şahin, “Fiziki altyapı olarak kampüs rektörlük binasının tamamlanması ve rektörlüğün kampüse taşınması
projesi bizim dönemimize nasip oldu.
Öğrencilerimizin ve akademik ile
idari personelimizin faydalanacağı Keykubat Köşkü
tamamlanarak
hizmete
açtık ve onlara yeni sosyal alanlar yarattık. Yine
Tıp Fakültesi Hastanemiz
bünyesinde yoğun bakıma
ihtiyaç olduğunda hastalar
başka hastanelere sevk edilmekteydi. Sağlık Bakanlığı standartlarında
3. basamak yoğun bakım tadilatını tamamladık. Burası 48 yatak kapasitesine
sahip olup içerisinde 8 adet temas izolasyon odası, 4 adet ilaç hazırlık odası,
hasta görüşme ve bilgilendirme alanları,
personel ve doktor odaları, kirli ve temiz
depolar olmak üzere her türlü donanıma sahiptir. Bunların yanı sıra 7 yataklı
Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinin
yapımı ile 18 Yataklı Palyatif Bakım Merkezini hastalarımızın hizmetine açtık”
diye konuştu. Prof. Dr. Şahin, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakülte İnşaatı, kampüs

içinde öğrenciler için yeni sosyal tesis
inşaatı ve Veterinerlik Fakültesi Hayvan
Hastanesi’nin inşaatının devam ettiğini
belirterek en kısa sürede hizmete gireceğini ifade etti.

YENİ FAKÜLTELER KURULDU

Yeni kurulan fakülteler ve okullar hakkında da bilgi veren Rektör Şahin, “İslami İlimler Fakültesi, bilim odaklı, sosyal
ve dini alanlarda, felsefe alanlarda bilgi
üretmek, düşünceler geliştirmek ve var
olan inanç ve düşünce sorunlarına karşı çözüm bulmak amacıyla 2017-2018
öğretim hayatına başlamıştır.2017-2018
öğrenim yılında ilk öğrencilerini alan Eczacılık Fakültesi, şu an itibariyle 3 bölüm,
12 akademik personel ve 62 öğrenci ile
öğrenim gerçekleştirmektedir. Sivil Havacılık Yüksekokuluyla ise 21’inci yüzyılın en hızlı gelişen sektörleri arasında yer
alan havacılık sektörüne nitelikli eleman
kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim Fakültemizde de lisansüstü eğitim
öncelikli olarak verilecek olup, ülkemiz
öğretmenlerinin daha donanımlı hale
gelmeleri için gerekli çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak
Hemşirelik Fakültesi, Akşehir Mimarlık

ve Mühendislik Fakültesi ve Türkiye de ilk
olan Tasarım Meslek Yüksekokulunu üniversitemiz bünyesine kazandırdık” dedi.

“TÜM MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ TSE
BELGESİ ALMIŞTIR”

Eğitim öğretim faaliyetleri anlamında da
üniversitemizi bir üst çıtaya yükseltecek
çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Şahin, “Tüm Meslek Yüksekokullarımız Türk Standartları Enstitüsü
tarafından akredite edilerek TSE belgesi
almıştır. Selçuk Üniversitesi, yükseköğretim ile ilgili evrensel değerleri içselleştiren, akademik özerkliğe, iç ve dış paydaş
odaklılığa inanan ve bilimsel birikimini
ve enerjisini Türkiye’nin 2023 vizyonuyla
örtüştüren bir kalite politikasına sahiptir.
Bu kapsamda da kurumsal dış değerlendirme toplantısıyla tüm birimler, etkin,
verimli, rekabetçi, üstün performansa
odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve
saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacına ulaşmak için pek çok
çalışma yürütmektedir. Yine Üniversite–
Sektör iş birliği çalışmaları kapsamında
‘Sektörel Hizmetler Bilgi Sistemi’ çalışmalarını tamamlanarak 9 farklı sektörel
alana yönelik sunmuş olduğumuz test,
analiz, araştırma, projelendirme, tasarım,
danışmanlık, eğitim gibi hizmetlerin listesi ve detayları elektronik ortamda sektörlerin erişimine açtık. Sistemde bugün
itibariyle bine yakın farklı hizmet kalemi
tanımlanmıştır” diye konuştu.

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Yerli ve milli üretime önem ve öncelik
verdiklerini ifade eden Rektör Şahin, bu
kapsamda yeni araştırma ve uygulama
merkezlerini hayata geçirerek aktif olarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.
Selçuk Üniversitesinde kurulan araştırma merkezleri ise şöyle; “Uluslararası İlaç
Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma
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Merkezi, Uluslararası Göç ve Diaspora
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Nükleer Malzemeler Uygulama
ve Araştırma Merkezi, İmam Maturidi
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Dünya Kültür ve
Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Aşı Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Yenilenebilir ve Temiz
Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bitki Islahı ve Tohumculuk
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür
Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Lazer Uyarımlı Proton Terapi Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tarım ve İklim Değişikliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi”

sattır” diye konuştu. 4 bin metrekarelik
alanda 48 oda 96 yatak kapasitesiyle bir
oteli aratmıyor. Özelikle şehir dışından ya
da uzak ilçelerden gelen insanlar, yetkililer tarafından Meliha Ercan Konukevine
yönlendiriliyor.

HASTA KONUKEVİ TAMAMLANDI

Hibe proje ve faaliyetlerinde söz eden
Selçuk Üniversitesi Rektör Şahin, Beyhekim Diş Hekimliği Fakültesi Semt Polikliniği, Kampüs Camiinin Ek İnşaatlarının
Hibe İle Tamamlanması, Alâeddin Keykubat Yerleşkesi 3. Cami inşaatı projelerinin
bir kısmının tamamlandığı bir kısmının
ise yürütüldüğünü ifade etti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde, tedavi gören
hasta yakınları düşünülerek hayata geçirilen 100 yataklı Meliha Ercan Konukevi hasta ve hasta yakınlarına hizmet
veriyor. Rektör Şahin, “Hasta ve hasta
yakınları hastane başhekimliğinden ya da
müdürlüklerinden aldıkları bir yazıyla buraya başvuruyorlar ve ihtiyaç duydukları
süre kadar kalabiliyorlar. Mesai bitiminde
şehre ulaşmakta zorlanan ya da ilçelerden
gelen ama dönemeyen insanların konaklaması açısından büyük bir imkân ve fır-
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SÜ Güzel Sanatlar Fakültesİ’nde
“DEKANLIK DEVİR TESLİM TÖRENİ”
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde “Dekanlık
Devir Teslim Töreni” düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesinin Dekanlığına asaleten atanan
Prof. Dr. Ahmet Dalkıran görevi Dekan Vekili
Prof. Dr. Osman Tugay’dan teslim aldı.
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EN İYİ

“MARS’TA HAYAT” HİKÂYELERİNDEN BİRİNİ
KONYALI ÖĞRENCİ YAZDI
Bilge Çocuk
Dergisi’nin Milli
Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle
düzenlediği
“Mars’ta Hayat
Hikaye Yarışması” sonuçlandı. Yarışmaya Konya’dan
katılan Nezaket
Sena Özgüner’in hikayesi
üçüncü seçildi.
Sena, ödülünü Milli Eğitim
Bakanı Ziya
Selçuk’tan aldı.
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Bilge Çocuk dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı
işbirliğinde “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” düzenledi.
Yüzlerce ortaokul öğrencisi önce kendi illerinde ardından Türkiye genelinde
yarıştı. Yarışmaya Konya’dan katılan
İhsan Kabadayı Ortaokulu
öğrencisi Nezaket Sena
Özgüner, yüzlerce
arkadaşını geride
bırakarak üçüncü seçildi.
Güler, 5 bin
TL’lik ödülün
de sahibi oldu
İstanbul’da yapılan ödül törenine Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk
da katıldı. Mars’ta
hayatı en iyi anlatan hikayelerden birini yazan Güler,
ödülünü Bakan Selçuk’un elinden aldı.
“Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız
gerektiğini açıklıyor” diyen Selçuk, “İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız,
yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat
ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl
pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin
meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin
devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu
itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek”
diye konuştu.
Yarışma geleneksel
bir hale gelecek
Ödül töreninde
binlerce öğrenciyi ağırladıklarını
kaydeden Albayrak Medya
Grubu Genel
Müdürü
Abdullah Hanönü
ise Mars’ta Hayat
Hikaye Yarışması’nın
çocukların hayal dünyalarını ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir sosyal sorumluluk
projesi olduğuna dikkat çekti. Hanönü
yarışmanın geleneksel hale geleceğini
söyledi. Yarışmaya başvuran tüm hikayelerin tek bir kitapta toplanarak Bilge
Çocuk dergisi tarafından okuyucularla
buluşturulacağı öğrenildi.
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RASHA ZİDANE’NİN GÖZÜNDE
KONYA AŞKI
Dünyaca ünlü Mısırlı Gazeteci Yazar Zidane Konya’ya geldi
Mısır’ın en çok satan Sufi üçlemesi
“Ruh”un yazarı, gazeteci yazar Rasha Zidane, 16’ncı Uluslararası Konya
Mistik Müzik Festivali’ni izlemek üzere
Konya’ya geldi.
Hazreti Mevlana’nın 812’nci doğum
yıldönümü dolayısıyla Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
öncülüğünde düzenelen “16’ncı Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali”
ni izlemek üzere Konya’ya gelen dünyaca ünlü Mısırlı Gazeteci Yazar Rasha
Zidane Hazreti Mevlana’nın Türbesini
ziyaret etti.
Çoğunlukla Konya’ya olmak üzere dört
yıl süren gezisi sırasında Hazreti Mevlana ve Şems Tebriz-i hakkında yazılan
eserlerden etkilenen Zidane, Mısırlı
yazar gurubu ile çıktıkları kültürel ve
manevi yolculukta Konya’da buluştu.
Mısırlı tasavvuf yazarı Zidane, Konya’ya yaptığı yolculuklardan ruhsal deneyimini diğer Mevlana aşıklarına aktarmayı ve Mevlana felsefesi hakkında
daha geniş bilgi edinerek, bu sevgi
topraklarını bütün dünyaya yaymayı
amaçlıyor.
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Mısır’ın en çok satan Sufi üçlemesi
“Ruh”un yazarı Zidane’nin üçlemesinin
ilk bölümü 2016 yılında yayınlanarak
Mısır ve diğer Arap ülkelerinde büyük
beğeni topladı. Daha sonra “Yalnız
Sen” adlı ikinci bölümü yayınlanan üçleme Arap kitleleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Zidane, üçlemenin
üçüncü bölümünü ise Ocak 2020’de
yayınlamaya hazırlanıyor. Ziyaretinde,
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile de bir süre görüşen
Zidane, Konya’ya tekrar gelmekten
büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yarar, ziyaretin anısına Zidane’ye
Mevlana’nın eserlerinden takdim etti.

Haber

AKREP BURCU

Tülay Yıldırım
Regards

(24 Ekim-21 Kasım)

Grubu:
Su
Uğurlu Sayısı:
8,9,11
Uğurlu günü:
Salı
Uğurlu renkleri:
Kırmızı, siyah, bordo
Uğurlu taşı:
Yakut, Opal, Lal
Olumlu özellikleri:
Sabırlı, disiplinli, dikkatli, cesur, tutkulu
Olumsuz özellikleri:
Güvensiz, kıskanç, kindar
Tutkuları:
Başkalarıyla ilgili herşeyi bilmek.
En iyi anlaştığı burçlar:
Yengeç, Oğlak, Balık
Anlaşamadığı burçlar:

AKREP BURCU KADINI
Akrep kadını arkadaşlık ilişkilerinde
gayet iyidir. Hiç bir zaman haddini
aşmaz. Nerde ne konuşacağını çok
iyi bilir. Yardımseverdir. Çok seviyelidir. Her zaman sığınılacak liman
gibidir. Geçici değil sonsuza kadar
yaşanacak aşkın peşinden giderler. Zevkli ve seçicidirler. İmkânsız
şeylerden zevk alırlar. Akrep kadını
kendine yetebilmesini sever. Maddi
beklentisi yoktur tudumludur. Hayatı ciddiye almayan kişileri hayatlarına sokmazlar. Çiçek ve parfümden hoşlanırlar.
AKREP BURCU ERKEĞİ
Akrep burcu erkeği her ne kadar
belli etmese de herkes tarafından
bilinme ve bir eser bırakma isteğini
taşır. Kendi yağında kavrulmasını
sever. Sorgulanmaktan hoşlanmazlar. Sorgulayanları da hayatlarına sokmazlar.
Farklı dünyalarda kişilerle karmaşık
ilişkileri bulunabilir. Gizemlidirler
cazibelidirler. Sözel zekâsı gelişmiş
kişilerdir komplimanlar yaparak
insanları etkileyebilirler. Sadıktırlar. Zaman zaman şüphecidirler.
Partnerlerinin üstüne fazla düşerek
bezdirebilirler. Partnerlerine zevkli
vakit geçirtebilirler.

Terazi, Aslan, İkizler

BURCUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Uygun meslekler:

Akrepler tutkularını her şeyden çok
sahiplenirler.

Bu burcu tanımlamak gerekirse
tutkulu demek yeterlidir. Hayata
bile tutkuyla bağlıdırlar. Çok büyük
arzuları vardır.
Ama çok sadıktırlar. En güvenilir
sırdaştırlar. Duygularını asla belli
etmezler gizlerler. Sizin sırrınızı da
çok iyi tutarlar. Kuşkucudurlar ikna
edilmeleri oldukça zordur. Hırslı ve
fazlasıyla kıskançtırlar herşeyi sahiplenmek isterler. Bu hırsları tutkuları ve çalışkanlıklarıyla birleşince
iş hayatında başarılı olurlar. Çok iyi
gözlemcidirler sezgileride çok yüksektir beyin okuyabilirler. Çok dayanıklıdırlar özellikle sağlık sorunlarıyla çok rahat başa çıkarlar.
AKREP BURCU EKİM AYI
Akrep burcu maddi anlamda güzel günler yaşayacak. Talih kuşu
yakınlarda uçmaya başlayacak.
Beklenmedik ani paralar gelecek.
Yaratıcılıkları ile ön planda olacaklar. Kariyer anlamında ilerleme görülecek. Yabancılarla yurt dışı bağlantılı iş ve para kaynakları olabilir.
Akrepler kendilerini keşfetme sürecine giriyorlar. Geride kaldıkları her
konuda harekete geçiriyorlar. Sağlıklarını ihmal etmeliler. Ufak belirtileri önemsemeliler. Sinirleri gerginken tepki vermemeliler. Akrep
burcunun hayatlarında istedikleri
gelişmeler bir bir olmaya başlıyor
arkalarına bakmadan ileriye doğru yürüyecekler. Hayatınızın her
anında ve her konusunda dikkatli
sabırlı olmanız gerekmektedir.

Polis, dedektif, psikolog, terapist, borsacı, yargıç
Burcun Ünlüleri:
Leonardo Di Caprio, Bill Gates, Julia
Roberts, Hillary Clinton.
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DERYA VE ERDEM
DÜNYA EVİNE
GİRDİ
Konya’da Derya ve Erdem çifti düzenlenen
görkemli bir düğün töreni ile evliliğe ilk
adımı attı. Çifti düğünde akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Derya ve Erdem
çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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SEHER VE MEHMET
DÜNYA EVİNE GİRDİ
Konya’da Seher ve Mehmet çifti düzenlenen görkemli bir
düğün töreni ile evliliğe ilk adımı attı. Çifti düğünde akrabaları
ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Seher ve Mehmet çiftine bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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GÖKÇEN VE AHMET
SERDAR
DÜNYA EVİNE
GİRDİ
Konya’da Gökçen ve Ahmet Serdar çifti
düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evliliğe
ilk adımı attı. Çifti düğünde akrabaları ve arkadaşları
yalnız bırakmadı. Gökçen ve Ahmet Serdar çiftine bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

RENGİN VE ENGİN
DÜNYA EVİNE
GİRDİ
Konya’da Rengin ve Engin çifti düzenlenen
görkemli bir düğün töreni ile evliliğe ilk adımı
attı. Çifti düğünde akrabaları ve arkadaşları yalnız
bırakmadı. Rengin ve Engin çiftine bir ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
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SEHER VE MEHMET
DÜNYA EVİNE GİRDİ
Konya’da Neriman ve Murat çifti düzenlenen görkemli bir
düğün töreni ile evliliğe ilk adımı attı. Çifti düğünde akrabaları
ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Neriman ve Murat çiftine bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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HİLAL VE FATİH
DÜNYA EVİNE GİRDİ
Konya’da Hilal ve Fatih çifti düzenlenen görkemli bir düğün
töreni ile evliliğe ilk adımı attı. Çifti düğünde akrabaları ve
arkadaşları yalnız bırakmadı. Hilal ve Fatih çiftine bir ömür
boyu mutluluklar diliyoruz.
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MOTORCU OTOMOTİV, KIA’NIN KONYA’DAKİ TEK SATIŞ NOKTASI OLDU
Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, yetkili servis
ve satış noktalarıyla büyümeye devam
ediyor. Motorcu Otomotiv’in 5 Ekim’de
Konya Selçuklu’da gerçekleşen açılışıyla KIA’nın yetkili servis sayısı 38’e,
yetkili satıcı sayısı ise 48’e ulaştı. KIA
Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ve
Motorcu Otomotiv Genel Müdürü Can
Ağyel’in katılımıyla geçekleşen açılışa
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk
Öztürk’te katılım sağladı.
Açılışta gerçekleşen konuşmasında
KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel,
“KIA’nın yeni, modern ve konforlu satış
noktası görünümüne uygun olarak
tasarlanan Motorcu Otomotiv’in Konya’ya kazandırılmasından dolayı gurur duyuyoruz. KIA’yı Konya’da temsil edecek olan Motorcu Otomotiv’in
sadece satış hizmetleriyle değil, satış
sonrası servis hizmetlerinde de iddialı
olacağına inanıyoruz” dedi.
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MERVE VE ONUR DÜNYA EVINE GIRDI
Konya’da Merve ve Onur çifti düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evliliğe ilk adımı
attı. Çifti düğünde akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Merve ve Onur çiftine bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Ekim 2019

l

67

Konya Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, Yamaç paraşütçüleri yakından izledi
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ŞEHİRDEN
Özel Gündoğdu Koleji

Esentepe Koleji

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

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

Özel Selçuklu Formkampüs Koleji
Adres: Selçuklu, İsmail Kaya caddesi,
Sille parsana Mahallesi, Şehit Celal
Koçak Sokak No : 2, 42130 Konya
Telefon: (0332) 246 12 12

Özel Elmas Koleji

Konya Şehir Koleji

İdeal Koleji

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

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

Adres: Feritpaşa Mahallesi, telgrafçı
Hamdibey Cad, Badem Sk. No:3, 42090
Telefon: (0332) 235 25 20

Psikolog Psikoterapist Sema Kavak

Özel Selçuklu Envar Koleji

Sistem Koleji

Adres: Şemsi tebrizi Mahallesi, Şerafettin Cad. Hekimoğlu İş Mrkz. Kat:1 No:112,
Konya Telefon: 0532 714 60 14

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

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

Pema Koleji

Nesibe Aydın Okulları

Özel Türmak Koleji

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

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

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

Anadolu Gelişim Okulları

Konya Final Akademi Anadolu Lisesi

MİS KOLEJİ

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

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

Adres: Selahaddin Eyyubi, Atılgan Sk.
No:18, 42280 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 7 694

ŞEHİRDEN
Üç Boyut Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Önem Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Özel Savaş Özel Eğitim Merkezi

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

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

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

Konya Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu

Melekler Kreşi

İksir Eğitim Konya

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

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

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

Yansan Yangın Sündürme Sanayi

Başak Kuyumculuk

DDK İŞ Güvenliği Malzemeleri

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

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

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

BENİM KINAM

Yükseliş | Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

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

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

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

Canmar Market

Prof. Dr. Ali ACAR Muayenehane

Diş Hekimi Şerife Akyol Şahin

Ferit Paşa Mahallesi Kerkük Caddesi
Aktaş Sitesi Altı No:16
0 332 233 43 70 0 332 233 53 47

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

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

Nov-ibis Hotel Konya

Anemon Konya Otel

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

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

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

Bera Konya Otel

Rumi Hotel

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

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

Hich Hotel Konya

Grand Hotel Konya

Özkaymak Hotel

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

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

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

Paşapark Hotel Selcuklu | Rezidans

Dündar Otel

Hilton Garden Inn Konya

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

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

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

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

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

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

HASTANELER
Özel Medova Hastanesi

Özel Büyükşehir Hastanesi

Özel Konya Anıt Hastanesi

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

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

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

Özel Akademi Konya Hastanesi

Konya Hospital

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

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

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

Akademi Meram Hastanesi

Özel Konya Farabi Hastanesi

Özel Konya Selçuklu Hastanesi

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

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

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

Fizikon Tıp Merkezi

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Özel Eylül Tıp Merkezi

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

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

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

Medicana Konya Hastanesi

Özel Dentium Ağız E Diş Sağlığı
Selçuklu Polikliniği
Adres: Bedir Mahallesi, Çevre Yolu Cd.
No:137, 42100 Horozluhan OSB /Konya
Telefon: (0332) 251 44 44

Dr. Arazi Tıp Merkezi

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

EMLAK VE İNŞAAT
Özkumak Gayrimenkul

Okkalar İnşaat A.Ş.

Adem Bulut İnşaat

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

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

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

Kaykon inşaat

Atabey Grup

Binsa Yapı İnşaat

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

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

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

Can İnşaat

Safa inşaat

Binko Yapı

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

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

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

Uğur İnşaat

İtimat Gayrimenkul

Çizgi Gayrimenkul

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

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

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

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

HİCRETİM İNŞAAT

MİS GROUP
Mis Yapi Özkanlar Inşaat
Musalla Bağları Mh. Ahmet Hilmi Nalçacı
Cd. No: 122 Selçuklu/KONYA
0 332 246 62 37 - 265 28 06

Adres: Kurtuluş, Çoban Mehmet Sk.
No:84, 42010 Meram/Konya
T: 0 332 320 14 11 - F: 0 332 320 14 22

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

Güçlü Home Furniture

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

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

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

Mahba butik

Hüseyin Keleş Kuaför

Mado Novadan Outlet

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

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

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

Yıldız Köşkü

Gül bebe

Emiroğlu otomotiv

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

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

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

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

Adıyaman Çiğköfte

Sevda Kuruyemiş

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

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

Kahvehan

Cansın Pazarlama

Seyit DEMİR

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

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