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CİNSEL İSTİSMAR NEDİR? 
EBEVEYNLERİN GÖREVLERİ 

NELERDİR? NASIL ÖNLENİR? 

Zeki Dursun 
Zed Haber 
Ajansı

Çocuk İstismarı,0-18 yaş aralığında ki 
çocuklara psikolojik veya fiziksel olarak 
kötü davranılmasıdır. Bu istismarlar fi-
ziksel, duygusal, cinsel ve ihmal olarak 
gerçekleşebilir.  Fiziksel İstismar onlara 
bakmakla yükümlü anne, baba, bakı-
cı gibi kişiler tarafından fiziksel açıdan 
zarar görmesi, bedensel bütünlüğünün 
bozulmasıdır. 

Duygusal İstismar ve İhmal ise çevrede-
ki yetişkinler tarafından gerçekleştirilen, 
çocuğun kişiliğini zedeleyici, duygusal 
gelişimini engelleyici eylemler olarak 
tanımlanmaktadır. Çocuğa bağırma, 
reddetme, aşağılama, küfür etme, yalnız 

bırakma, korkutma duygusal istisma-
ra örnektir. İhmal ise çocuğa bakmakla 
yükümlü kişinin bu yükümlülüğü ye-
rine getirmemesi beslenme, giyinme, 
tıbbi, sosyal ve duygusal gereksinimler 
ya da yaşam koşulları için gerekli ilgiyi 
göstermemesi gibi çocuğu fiziksel ya da 
duygusal yönden görmezden gelinmesi 
anlamı taşır.

Cinsel istismar da psikososyal gelişimini 
tamamlamamış 0-18 yaş aralığında ki 
çocuklara psikolojik veya fiziksel olarak 
yetişkin bir kişi ya da akranı olmayan 

kişiler tarafından cinsel haz amacıyla 
zorla ya da kandırılarak cinsel etkileşi-
me maruz bırakılmasıdır. Cinsel İstismar 
yüzde 77 olasılıkla aile, yüzde 11 diğer 
akrabalar, yüzde 5 bakımla ilgisi olma-
yan kişiler, yüzde 2 ise çocuğun bakımı 
ile ilgilenen diğer kişiler tarafından uy-
gulanmaktadır.
Kurbanın cinsiyeti ne olursa olsun fail-
lerin çoğu erkektir ve kurban tarafından 
kim oldukları bilinmektedir. İstismarcıla-
rın bir çoğu da çocukluklarında ya cinsel 
istismara uğramışlardır ya da ev içerisin-
de şiddet olgusu vardır.

Cinsel istismara uğrayan 0-3 yaş çocuk-
larda yeme ve uyku bozuklukları, yaban-
cılardan korkma, üzerini giyip çıkarırken 
sorun yaşamaya başlama başlar. 3-6 yaş 
çocuklarda bebek gibi konuşma, parmak 
emme, bebeklik dönemine geri dönüş, 
içe kapanma, sözel ifadede azalma, an-
neye daha bağlı olma, gece ıslatmaları, 
dışkı kaçırma, yeme ve uyku bozukluk-
ları, sık ve devamlı cinsel oyun oluşur.  
6-12 yaş çocuklarda da Sosyal içe kapan-
ma, tek başınalık, evden veya okuldan 
kaçma, obsesifkompulsiyon, kendinden 
küçüklere cinsel istismarda bulunma, 
durup dururken ağlama görülür. 13-18 
yaşlarda ise fobiler, madde bağımlılığı, 
evden okuldan kaçma, ciddi yeme bo-
zuklukları, aşırı sinirlilik, rastgele cinsel 
ilişkide bulunma, kronik cinsel enfeksi-
yonlar, psikoz ve özkıyım şeklinde ken-
dini gösterebilir.

İstismar konusunda hikaye uyduran ço-
cukların sayısı çok azdır. Çocuğunuz is-
tismar hakkında size bir şeyler söylüyor 
veya göstermeye çalışıyor olabilir. Böyle 
bir şeyi hissettiğiniz anda ona bağırma-
dan, kızmadan dinlemeye ve ne dediğini 
anlamaya çalışın. Bir defa bile olsa istis-
mara uğramış çocuğun ruhsal bütün-
lüğü zedelenir ve bu çocuğa yetişkinlik 
dönemedinde kalıcı hasarlar bırakabilir. 
İstimarın uzun ve kısa döneminde de et-
kileri görülür.

Cinsellik hakkında yaşına göre bilmesi 
gerekenden daha az bilgiye sahip olma-

sı çocuğunuzun cinsel istismara maruz 
kalma riskini arttırabilir. Çocuğunuzun 
olası tacizlere karşı kendini koruyabil-
mesi bakımından gerekli cinsel bilgileri 
bilmeye ve öğrenmeye ihtiyacı vardır. 
Örneğin çocuğunuz size ‘Ben nasıl doğ-
dum?’ gibi bir soru sorduğunda ‘seni 
leylekler getirdi’ demek hatalı ve yarar-
sız bir açıklamadır. Bunun yerine çocu-
ğun yaşına göre açıklama yapılmalıdır. 
Örneğin ‘biz annenle birbirimizi severek 
evlendik daha sonra çok sevdiğimizdey-
se sen oldun’ gibi. Eğer çocuğunuzun 
yaşı bu açıklamadan tatmin olmayacak 
kadar büyükse ‘Annenin yumurtalarıyla 
benim tohumlarım birleşti ve bu birleş-
meden yaklaşık 9 ay sonra sen doğdun’ 
diyebilirsiniz. Eğer çocuğunuzun yaşı 
daha büyükse cinsel birleşmenin ne ol-
duğunu bu konuda yazılmış ve görsellik 
içeren kitaplardan yararlanarak onunla 
birlikte okumalı ve ona gerekli açıklama-
ları yapmalısınız. Çocuğunuza zamanın-
da ve doğru bilgiler içeren cinsel eğitim 
vermek çocuğunuzu cinsel istismardan 
korur ve yetişkinlik döneminde de sağ-
lıklı bir cinsel hayatı olmasına katkıda 
bulunur.

 Çocuğunuzun özel alanı olduğunu öğ-
retin ve bu alana öncelikle siz girmeyin. 
Çocuğunuz fiziksel yeterliliğe ulaştı-
ğında genital bölgesini siz değil kendisi 
temizlemelidir. Çocuklarınıza vücudu-
nuzun özel bölgelerinin doğru adlarını 
öğretin. Otobüslerde ‘haydi kızım/oğlum 
‘amcanın-teyzenin-dayının’ kucağına 
otur şeklinde onu yabancılara güvenme-
ye teşvik edici hareketlerde bulunmayın. 
Sadece yabancıların tehlikeli olduğuna 
odaklanmayın. Unutmayın ki çocukların 
çoğunluğu tanıdığı ve güvendiği kişiler 
tarafından istismar edilmektedir. Çocu-
ğunuzun Cinsel İstismar’a uğradığından 
şüphelenirseniz, onu yargılamadan din-
lemeye hazır olun. Çocuğunuza inandığı-
nızı hissettirin. Ona her türlü yardım için 
hazır olduğunuzu sözle belirtin. Çocuğu-
nuz ve gerekirse kendiniz için uzman-
lardan (psikologlardan, psikiyatrlardan, 
çocuk gelişimi uzmanlarından, sosyal 
çalışmacı vb.) yardım desteği alın.

Kalemden
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İDam  Sema KAVAK
Psikolog 

İnsan yaşamını sürmek için planlan-
mış bir canlıdır. Yaşamını tehdit ede-
cek bir durum karşısında kaldığında 
önce çözüm arayışına girer, eğer 
çözüm arayışı olumsuz ise savaşma 
yoluna gider. Bu durumu kendi ya-
şantı durumlarınızdan da test etme-
niz mümkündür.

Tabi öyle durumlar yaşar hale geldik 
ki, bir ruh hastasının ya da tercihleri-
ni bilinçli bir şekilde kötüye kullanan 
bir insanın yaşattıklarından dolayı 
artık bizler de sağlıklı düşünemez 
hareket edemez hale geldik.

Kadına taciz, tecavüz ve şiddeti ko-
nuşurken, hayvanlara yapılanlarla 
karşı karşıya kaldık ve şimdi… Canı-
mızdan ciğerimizden vurdular bizi… 
Kendini savunamayacak, tercihlerini 
ifade edemeyecek kadar küçücük 
çocuklara yaşatılanlarla yüzleştik.

Bu öyle bir acıydı ki acı, bizi sağlıklı 
düşünmekten uzaklaştırdı. Şahsen 
ben bile, ağzıma gelen her tür kötü 
sözü söylemek bir yana bu insanla-
rın yaşamaması gerektiğini bile dü-
şündüm… Ama keşke onu ve onun 
gibileri öldürmek bu durumlara çö-
züm getirse. 

Bu eylem içinde olanlar zaten yaka-
lanacağını düşüncesini akıllarına bile 
getirmiyor. Getirebilir durumda olsa 
adaletin verdiği cezadan, inancın 
getireceği cezadan korkar ve durur-
du…

Onu hiçbir şey artık durduramaz-
ken sizce idam durduracak mı? Öyle 
olsa idam cezası olan ülkelerde suç 
oranlarında düşme görülürdü ki ma-
alesef böyle bir düşüş söz konusu 
değil.

Peki nedir çözüm? Öncelikle işlenen 
suç ve mağdur bu kadar deşifre 
edilmemeli, suçlunun yakalan-
dığı ve cezalandırıldığı haberleri 
paylaşılmalı. Bir kayıp, taciz ya da 
tecavüz, TV programı konusu ol-
mamalı. Emniyet ve adalet men-
suplarının görevlerini, bu görev 
dışında bulunan insanlar üstlenme-
meli. Görseller gazete, sosyal med-
ya ve TV ekranlarında gösterilme-
meli… Ancak suçlu kişinin deşifre 
edilmesi, yakın çevresinde bulunan 
insanların rahatsızlık duymasına ne-
den olacaktır. Bunun için çevresinde 
bu tür eğilimleri olan insanların en 
yakınları tarafından ihbar edilmesi 
sağlanabilir ve tabi ki uzun vadede 
kalıcı çözüm için eğitim. 

  Bunun ilk yeri de aile ancak bu 
kısmı kontrol edemeyeceğimiz için 
okul öncesi dönemde ve ilk öğre-
timde çocuklara nakış gibi değerle-
rimizi işlemeliyiz. Bunları işlerken de 
doğru rol modelleri olmalıyız. Söy-
lediklerinizle, yaptıklarınız örtüş-
meli yoksa eğitim ile de bu sorunu 
çözemeyeceksiniz. Çünkü üzülerek 
söylemeliyim ki, sanayi teknoloji 
ve bilim devrimlerinin yaşanma-
sıyla, dijitalleşen ilişkiler yüzünden, 
insanların ihtiyaç duyduğu ilişkiyi, 
sağlıklı bir şekilde giderme becerisi-
nin gelişmemesinden kaynaklı hay-
vana, çocuğa, kadına; taciz tecavüz 
ve şiddet olaylarını duymaya devam 
edeceğiz. 

Birini Öldürme Düşüncesi İçine Girebiliyorsan, 

Ondan Farkın Nerede Kaldı?

İDAM – insanın en ilkel 
isteği olarak adlandırı-
lırken;  İDamı istemek 
HAZza dayalı çözüm 
arayışından başka bir 
şey değildir.

Köşe Yazısı
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KAYBOLAN 
ÇOCUKLAR  VE GÖZDEN 

KAÇIRDIKLARIMIZ
N. Yıldız 
ERDAL 

Son günlerde sosyal medyada ve ha-
berlerde en çok üzerinde durulan konu 
“Kaybolan Çocuklar.” Konu o kadar sık 
vurgulanıp, üzerinde duruldu ki nere-
deyse  çoluğunu çocuğunu  büyütmüş 
anne ve babalarda dahi bir parano-
ya duygusu oluşturdu.Müge Anlı’nın 
programlarını izleyenlerde görülen kay-
gılanma ve buluttan nem kapma duru-
mu giderayak toplumun geneline yayıl-
dı. Ancak korkmak ve endişelenmek bir 
tedbir biçimi değildir, aksine insanların 
soğukkanlı tedbirler almalarını engelle-
yen bir durumdur.

Haberler, olan bitenler, kaybolan ço-
cukların hazin sonları, özellikle medya-
nın daha da dramatize ettiği kaybolma 
hikayeleri, çocukların birer KAYIP  ÜN-
LÜ’ye dönüştürülmeleri. Leyla, Eylül, 
Ceylin... Korku ve kaygı katsayımızı 
ikiye üçe katlıyor.. Her ihtimalden bir  
suçluluk duygusu devşiriyoruz.

Oysa bu, yeni bir hikaye değil, yıllar-
dır süren, önü alınamayan bir sorun. 
Dünyada her beş dakikada 1 çocuk; 
Türkiye’de her 24 saatte, 7 ila 8 çocuk 
kayboluyor. Her yıl  kaybolan çocuk 
miktarı dünyada 3 milyon, Türkiye’de 3 
bin civarında.

Konu, önemsiz bir konu diyemeyiz an-
cak yeni hortlayan bir sorun da değil. 
Burada eleştirdiğimiz: Medyanın bir  
hikayeyi  öne çıkarırken, asıl önemli  
nedenleri ve olguları  görünmez hale 
getirmesi, bir tür yanılsama yaratması.

HANGİ SORUN DAHA BÜYÜK, HANGİ 
SORUN DAHA YAKINIMIZDA, HAN-
Gİ SORUN DAHA AZ ÖNEMLİ, HANGİ 
MESELENİN ACİLİYETİ VAR?? Hangi 
meseleyi unutmalı ve derine gömmeli-
yiz? Hangi delilleri yerin altından çıkar-
malıyız? 

Hangi meseleler büyütülüyor? Çözüm 
üretilmediği halde. Ya da İDAM  gibi 
kavramlarla asıl sorun iyice görünmez 
hale getiriliyor Ki idam cezası hiçbir 
ülkede ‘suç caydırıcılığı’ sağlamamış, 
çözüm olmamıştır. Bununla ilgili kapı 
gibi (sağlam) raporlar olsa da  üzerinde 

durulmuyor. Daha önce denenmiş, gidi-
lip dönülmüş yolları tekrar arşınlıyoruz. 
Her şeye, her sefer sıfırdan başlıyoruz. 
Politikanın bunda payı çok. İdam bir çö-
züm değil ancak idamdan bahsetmek 
prim yapıyor.

Oysa biz daha düne kadar öldürülen 
kadınlar için endişeleniyor ve şiddete 
maruz kalan kadınların foroğrafları-
na tanık oluyorduk. Çocuklarının gözü 
önünde, en acı biçimde yaralanan, 
öldürülen  kadınlara öğrenilmiş çare-
sizlikle bakarken sorunun nereye va-
racağını, nasıl bir çözüm bulunacağını 
merak etmeyi sürdürdük.

Son günlerde  “öldürülen kadınlar” ha-
ber olmuyor. Sanki artık kadınlar ölmü-
yor. Haber olmadığında haberimiz de 
olmuyor.

Mesele neyin haber olduğu ve neyin 
olmadığı. Böylece bazı haberlere odak-
lanırken bazılarını önemsiz hale getiren 
medya, vicdanlarımızı ve gerçek anlayı-
şımızı yeniden şekillendiriyor. Geçtiği-
miz ay, bir aylık süre içinde 40 kadının 
öldürüldüğünü okuduğumda şaşkına 
döndüm. Nafile!

Kaybolan kadınlar geri dönmeyecekler.
Bundan önce sık sık  gündeme getiri-
len sorunlardan biri de “bonzaiden ölen 
gençler”di. Gün geçmiyordu ki akşam 
haberlerinde ya da gazatelerde  sokak 
ortasında baygın ya da ölmüş gençle-
rin fotoğrafları  olmasın. Yürüdüğümüz 
yollarda uzanmış yatan  ölü gençler.
Suçlu hap, esrar, çakmak gazı, bonzai 
oldu. Başka suçlular aramak için zama-
nımız, sabrımız yoktu.

Kendi çocuklarımızı ne kadar koruyarak  
yetiştirsek de, tehlikenin güvenli bölge-
lerimizi  zorladığını anladık. 

Bugün sokak ortasında bayılmış ya da 
ölmüş gençlerin haberleri yok. Bir anda 
uyuşturucu kullanma olayı  bitmiş gibi. 
Oysa daha birkaç gün önce okuduğum 
gazetenin küçük bir sütununda  çak-
mak gazı  çektiği için ölen bir çocuktan 
bahsediliyordu.

Medya, kaybolan çocuklara dikkatimizi 
çekerken ne yazık ki asıl delilleri göster-
miyor. Gerçeklere ışık tutmuyor. Nere-
deyse görmemizi de engelliyor.

Oysa kaybolan çocukların büyük ço-
ğunluğu kaçırılmış, çalınmış, öldürül-
müş çocuklar değil; Kendi isteği ile 
kaçmış çocuklar. Çekip giden çocuklar. 
Evini, kardeşlerini, mahallesini terk edip 
bir korsan gibi  tehlikeli sulara açılan 
çocuklar.

Aile içi iletişimden mahrum, okullarda 
da yeterli sevgi ve ilgi görememiş bir 
anlamda göz göre göre elimizden kaçır-
dığımız çocuklar. Çocukluğunu kaybe-
den çocuklar.

Asıl sorun bu belki de. Türkiye’de çok 
sayıda çocuk, çocukluk kavramından 
uzak. Doğadan uzak, sevgiden uzak, 
ilgi ve şefkatten uzak.

Doğru mahallede doğmayan, doğru 
ebeveynleri olmayan, doğru okullara 
gidemeyen, hayatın adeta tesadüflerle 
örüldüğü bir boşlukta kendine yol çiz-
meye mecbur olan çocuklar... Yeterince 
tanımadığımız ve  sahip çıkamadığımız 
çocuklar, gençler, kadınlar... Asla geri 
dönmeyecekler.

Sayısı 22 milyonu aşan çocuklarımızın 
gelecekleri, kaybolup kaybolmayacak-
ları, ne şekilde var olacakları şansa ve 
tesadüflere  bırakılmamalıdır.

Köşe Yazısı
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Merhaba sevgili Zed Life okuyucuları;

Zed Life dergisinin 22. sayısında tekrar 
birlikteyiz. Görünen şu ki yazılarımız-
la karşınıza gelmeye başlayalı uzun 
zaman olmuş. Bizi takip edip okudu-
ğunuz için sizlere teşekkür etmek is-
tiyorum. Zeki beyin öndeliğinde giden 
bu derginin okunacak birçok yönü 
var. Köşe yazarları oturmuş durumda, 
gündemi takip eden konular ele alın-
makta gerek siyası gerek sosyal birçok 
noktaya değinilen bir dergi başarıları-
nın devamını diliyorum ve emeği ge-
çen herkese buradan teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Gündem olarak seçim sonrasında-
yız, birden fazla yeni partinin ortaya 
çıkması, birbirine uç partilerin bir-
leşme gerçekleştirmesi, oy olarak Ak 
Parti’nin bir düşüş göstermesi ancak 
Cumhurbaşkanımıza olan güvenle bu 
düşüş oranının yine de sonuçta bir 
farklılık göstermemesi başarıyla so-
nuçlanmasına sebep olmuştur. Seçim-
de MHP’nin taban kısmının duruşunu 
değiştirmediği gözlenmiştir. HDP’ye 
bakacak olursak aslında ben bir du-
rumdan Meclise girmelerine sevindim. 
Çünkü aslında Kürt-Türk ayrımı yapıl-
mıyor diye söylense de ki ben bu ka-
nıdayım sonuçta aynı bence hepimiz 
kardeşiz. Aynı coğrafyayı paylaşıyo-
ruz. Ancak bir ayrıştırmaya gidilmesi 
söz konusu. Meclise girmelerine se-
vinme sebebim ise Kürt kardeşlerimiz 
biz silahla savaşla bir savunma istemi-
yoruz. Biz savunmamızı sözlü olarak 
hukuk yolunda savunmak istiyoruz 
dedi bir bakıma. CHP’de ise parti ola-
rak bir düşüş gözlense de Cumhurbaş-
kanı adayında bir oy yükselmesi göz 
önüne geldi.

Piyasalara bakacak olursak ramazan 
ayı, seçimlerin olacağının açıklanma-
sı ve döviz oranındaki artış piyasanın 
durgun olmasına büyük etki etti. Bir-
de bunların yanı sıra ülkemizde algı 

operasyonu yaratmak isteyen buna 
Feto mu denir ne denirse işte dolar 
10’u bulur, 8’i bulur gibi bir çok söy-
lentiler dolaştı. Zaten dış ülkeler de 
bizim ekonomik karmaşaya girmemizi 
isteyen ülkeleri açıkça görebilecek du-
rumdaydık. 15 temmuz darbesinden 
sonra ekonomi darbesi algısı yara-
tılmaya çalışılsa da bunda da başarılı 
olamadılar. Seçimden sonra her şey 
yavaş yavaş yerleşmeye başladı.

24 Haziran’dan sonra işler açılmaya 
insanlar yatırım yapmaya başladı. Bu-
rada benim dikkat çekmek istediğim 
konu hepimiz işimize iyi sarılalım ve 
en iyi şekilde işlerimizi yapmaya ça-
lışalım. Oluşturulmaya çalışılan algı 
operasyonlarını kulak ardı edelim. Ben 
ülkenin bekasının sadece yöneticiyle 
değil vatandaşla da olacağını düşü-
nüyorum. Çünkü bizim sanayicimiz 
iyi çalıştığı sürece, diğer sektörlerdeki 
arkadaşlarımız iyi çalıştığı sürece yö-
neticinin çokta yapacağı bir şeyin kal-
mayacağını düşünüyorum.

Sanayi sektöründe olarak ben devleti-
mizden bu anlamda daha fazla destek 
beklemekteyim. Çünkü ihracatımızı ne 
kadar arttırırsak ekonomi olarak da, 
siyasi olarak da güçlü bir ülke oluruz. 
Baktığımız zaman Çin nasıl bu kadar 
güçlendi? Kendi üretip dışarıya pazar 
sahası olarak açılarak. Bugün Çin gıda 
sektöründe de giyim, teknoloji, sanayi 
sektörlerinde de adından sıkça bah-
settirmektedir. Bizim de böyle olma-
mız için üretimlerimizi artırmamız ge-
rekmektedir. Bununla ilgili devletimiz 
sanayiciye ama işini iyi yapan sana-
yiciye, ehliyetli olan sanayiciye faizsiz 
kredi imkanı sunması gerekiyor. On 
yıllık beş yıllık bir faizsiz kredi imkanı 
sunup bunun hesabını soracak. Gere-
kirse cezalandıracak. Ancak ilk başta 
sanayicinin üretim yapabilmesi için 
onu desteklemesi gerekli diye düşü-
nüyorum.

Ayrıca üretim yapabilmesi için maki-
ne desteği sağlamasının yanında yer 
temini için de bir destekte bulunmalı. 
Bunun içinde faizsiz kredi uygulama-
sına geçilmeli diye düşünüyorum. Bu 
tarz çalışmalar ekonomiyle alakalı bir 
tür alt yapı çalışmasıdır ve ekonomiyi 
iyileşmeye götürür.

Tüm bunların yanı sıra sanayi ve ti-
caret odalarımız iyi çalışıyor. Ancak 
sektöre adım atacak kardeşlerimizi iyi 
analiz etmeleri gerektiğini düşünüyo-
rum. Her türlü süzgeçten geçirilerek 
öyle ehliyet verilmelidir. Bu analizden 
sonra verilen kredilerin tamamı sek-
törüne doğru orantılı olacaktır. Son 
zamanlarda gündeme oturan, aslında 
gündemden inmediği gibi dikkatleri 
bir anda olan olaylarla çeken tecavüz 
konusuna değinmek istiyorum. Oku-
yucularımızın affına sığınarak birçok 
olan olaylar karşısında halkımızı genel 
kanısı ölümcül bir sonuca bağlanma-
sı yönünde. Zanlılarla ilgili bende bu 
kanıdayım. Çünkü bir yaptırım ya-
pılması gerekiyor ki artık bu üzücü 
olayların tekrarı yaşanmasın. Ama 
bununda bir noktada ana kanalına gi-
rilmeli diye de düşünüyorum. Neden 
Avrupa ülkelerinde az da Türkiye’de 
bu kadar fazla? Bu toplumsal olaylar 
neden oluyor? Bir insan neden bu ka-
dar küçük çoçuğa bu tarz bir eylemde 
bulunuyor? Devletimiz bu anlamda 
psikolojik bir takım çalışmalara da de-
ğinmeli, yapmalı diye düşünüyorum. 
İnsan kaybetmeye değil insan kazan-
maya yönelik çalışmalar yapmayı des-
tekliyorum.

Beni okuduğunuz ve takip ettiğiniz 
için hepinize tekrar teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

Huzurlu, sağlıklı, bereketli çalışmalar 
diliyorum.

TÜRKİYE 
GÜNDEMİNE BAKIŞ Yunus 

DEREBAĞ

Köşe Yazısı
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‘Memleket isterim.’ diye baş-
lar Cahit Sıtkı TARANCI‘ Kuş-
ların çiçeklerin diyarı olsun. 
Kardeş kavgasına bir niha-
yet olsun. Olursa bir şikayet 
ölümden olsun.’ diye bitirir. 
Bunlar güzel temenniler. Peki 
siz nasıl bir memleket istiyor-
sunuz? Şüphesiz hepiniz Cahit 
Sıtkı’nın istediklerini istiyor-
sunuzdur. Memleketini seven 
herkes ister bunları ancak son 
zamanlarda yaşananlar bize 
memleketimizin ne derece is-
tediğimiz gibi olduğunu sor-
gulatıyor.

Kaçırılan çocuklar, işkenceye uğ-
rayan hayvanlar, ailesini katleden 
babalar, çocuğunu öldüren anneler, 
intihar eden işsiz gençler, atanama-
yan öğretmenler, bir yerlere kapak 
atmaya çalışan insanlar, gelecek 
kaygısı ve daha sayılacak birçok 
şey. Şimdi en önemli sorunumuz 
masum meleklerin canına kıyılması 
onlara işkence edilmesi…

Kan ile ecnebilerden alınmış bu top-
rakların masum meleklerin kanıyla 
kirlenmesi hakka reva değildir. Bize 
emanet edilen bu topraklara böyle 
bakmak bize yakışmaz.  İşte şimdi 
diyoruz; Memleket isteriz toprağın-
da masum çocukların günahı olma-
yan.

 İsteriz istemesine ama biz istedik 
diye bu sorun çözülecek değil elbet. 
Bir çözüm illaki lazım. Peki nedir bu 
çözüm? 

İdam mı yoksa ağırlaştırılmış hapis 
cezası mı. Hayır hiçbiri değil. Hiçbir 
idam cinnet geçirip ailesini katleden 

babalar sorununu, atanamayan öğ-
retmenler sorununu ya da kaçırılan 
çocuklar sorununu aşıp bizi bu yük-
lerden kurtarmaz. Biz insanları as-
manın yollarını değil sorunlarımıza 
çözüm getirecek yolları arayıp bul-
malıyız. Böylelikle geçici değil kalıcı 
bir toplum düzeni sağlayabilelim. 

Peki bu sorunları nasıl çözebili-
riz? Evet zor bir mesele ama önce 
nitelikli araştırmalar ile sorunun 
temel nedenine ulaşılmalı. Hangi 
sosyo-ekonomik gruba ait kesimin 
nasıl sorunları var diye araştırmalı. 
Bu sorunlar ortaya çıktıktan sonra 
bizim neden bu halde olduğumuz 
daha iyi ortaya çıkacaktır. Daha 

sonra bu sorunların giderilmesini 
sağlayacak kültürel, eğitisel, eko-
nomik, faaliyetler ile toplumun psi-
kolojik durumu iyileştirilerek daha 
sağlıklı bir toplum yapısı oluşturul-
maya çalışılmalıdır. Benim inancım 
saygı kavramını benimsemiş ihti-
yaçlarını karşılayabilen sağlıklı bir 
toplum yapısı oluşturmak yolundan 
geçer. Evet ben memleket isterim 
kimsenin ben ne olacağım deme-
yeceği, kimsenin çocuğunu evinin 
önüne korkmadan çıkaracağı. Ben 
atalarımızın kanlarıyla yıkanmış bu 
toprakların çocuklarımızın kanıyla 
yıkanmayan bir memleket isterim.

MEMLEKET 
İSTERİM

İmren
ÇELİK

Köşe Yazısı
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İbni Haldun; “coğrafya kaderdir” der. 
Evet, coğrafya;  olduğu kadarıyla kabul 
edilmesi gereken ve olduğu kadarıyla 
yetinilmesi gereken vazgeçilemez, dev-
redilemez, göz ardı edilemez bir hakikat-
tir. 

Bırakılıp gidilemez mi? 
Evet, belki bırakılıp gidilebilir. Ancak 
inanın, bırakıp gitseniz bile yanınızda o 
coğrafyanın dertlerini, sıkıntılarını, kül-
türünü, inancını alıp gidersiniz. Yani dün-
yanın öbür ucuna dahi gitseniz, coğraf-
yanızdan mutlaka bir parça sizin ile gelir. 

Bin yıllık bir coğrafyadan bahsediyorum. 
Belki kalem veya söz ile bin yıl diyorum 
ama aslında binlerce yıllık bir coğrafya. 
Buraya sonradan gelen herkes bin yıl 
boyunca sadece geldiği yerden gelenler 
ile akraba kalmadı. Buraya gelenler ile 
burada bulunanlar bin yıl boyunca çok 
yönlü kaynaştılar. Kız aldılar, kız verdiler. 
Arkadaş oldular, dost oldular, akraba ol-
dular. Artık genetik olarak geriye dönüp 
baktığımızda, birini birinden ayrıt etme-
miz mümkün değil. Yani özetle, kaderi 
kaderde erittiler. 

Anadolu coğrafyasında karar kılmak zor 
şey. Anadolu coğrafyasında karar kıl-
mak, zora gönüllü olarak talipli olmaktır. 
Sürekli hareketli, sürekli eli tetikte olma-
yı gerektirir. Bana sorsanız Anadolu’dan 
daha zoru var mı diye, derim ki yok. Ata-
lar, zoru kolaylaştırmak için çok uğraş-
tılar. Viyana’yı aşıp, Avrupa’yı İslamlaş-
tırmayı başarabilselerdi, kolaylaşacaktı. 
Ama olmadı. Geldikleri yollarda tanış-
tıkları din omuzlarına kutsal ama ağır bir 
yük yükledi. Onlar artık İslam toprakla-
rının en batı ucunda, dinin ve ümmetin 
bekçileri olacaklardı. İleri uç jandarma 
görevi onlara verilmişti. Endülüs’ün 15. 
asrın sonlarında yıkılması ile birlikte, 
daha ileride hiç kimseleri kalmadı. Gelip 
yerleştikleri ve daha ileriye gidemedik-
leri bu topraklarda “kaderin üzerinde bir 
kader” ile tanıştılar. 

İdam, ilahi hukuk nizamının olmazsa ol-
maz cezası. İdam, haksız yere cana kı-

yanlara anlayacakları dille karşılık verme 
refleksi. İdam adaleti dağıtmada terazi-
nin iki kefesini eşit kılma sanatı. 

Ancak idam’ın tüm bunlardan öte bir an-
lamı var. Çünkü bu ifadeler suç işlendik-
ten sonraki boyut ile ilgili. İlahi hukukta 
asl olan ise, suçun işlenmemesidir. Yani 
caydırıcılıktır. Bu yönü ile idam, hukuk-
taki caydırıcılık ilkesinin son raddesidir. 

Hangi yönü ile ele alırsanız alın, Allah’a 
ve onun eşsiz kitabına inananlardan hiç 
kimsenin İdam’ı ret etme hak ve salahi-
yeti yoktur. 

İdam’ın beşeri hukukta uygulanması me-
selesine gelince… Burada durum değiş-
mektedir. Hangi makam, hangi gerekçe 
ile hangi durumlarda, neyi referans gös-
tererek, hangi kriterler eşliğinde İdam’a 
karar verecek. İşte cevap verilmekte zor-
luk çekilen durum bu. 

Bir örnek ile konuyu açalım. 12 Eylül 1980 
darbesini bizim yaşımızdakiler ve bizden 
yaşça büyükler iyi bilirler. Kenan Evren, 
darbeyi yaptıktan sonra birçok insanı 
astı. İdam etti. Daha sonra konuk olduğu 
bir televizyon programında aynen şunla-
rı söylemişti. “Biz o dönem bir sağdan bir 
soldan astık” 

Her on yılda bir darbe ve benzeri sı-
kıntılarla karşılaşılan bir ülkede “idam” 
konusunda karar vermek hiç de kolay 
değil. Bir an şöyle düşünün, yasalarında 
idamın bulunduğu bir ülkede 15 Tem-
muz’u yapanlar başarılı olsalardı durum 
ne olurdu. Kenan Evren’in yaptığının kat 
kat fazlasını yaparlar mıydı, yapmazlar 
mıydı? 

İşte karar vericileri düşündüren mesele 
bu. 

Peki, akılcı bir yöntemle “idam” mesele-
sine bir çözüm bulunabilir mi? 

Mutlaka bulunur. Bulunmalı. 
Bunca askerimizi, polisimizi ve masum 
halkımızı şehit eden hainler,  küçücük 

evlatlarımıza kıyan sapık caniler, ellerini 
kollarını sallaya sallaya gezip dolaşsınlar 
mı? Veya bu hain ve sapıkları tosun bes-
ler gibi cezaevlerinde besleyelim mi? 

Buna gönlümüz razı olmaz. 
Allah’ın kitabında ölçüsünü koyduğu 
şekliyle olmak kaydıyla, mutlaka bir yol 
bulunacağına inanıyorum. 

“Kader”, “coğrafya”, “idam”.. Ne alaka di-
yeceksiniz? 

Yazayım. 
Tüm dünyanın gözlerinin bu topraklarda 
olduğu, tüm güçlerin hedefinde bu mil-
letin bulunduğu herkesin kabul ettiği bir 
gerçek.

Müslümanız elhamdüllilah. Dinimiz, cana 
kıyanlara “kısas”  öngörüyor. 

Çeşitli gailelerle yarım asrı aşkın zaman-
dır Avrupa Birliğine girmek için uğraşı-
yoruz. Avrupa Birliği yasalarında “idam” 
yok. 

Vatanın bölünmezliği ve milletin bekası 
için yoğun çaba sarf etmekteyiz. İçimiz-
deki hainler ile dışımızdaki düşmanlar 
demoklesin kılıcı gibi başımızda durmak-
ta. 

Suriyelilerin, Iraklıların, Afganistanlıların 
başları sıkıştığında sığınacakları “Türki-
ye” gibi bir ülke var, ama bizim başımız 
sıkıştığında gideceğimiz bir ülke maale-
sef yok. 

İşte böyle… Coğrafyası kaderi haline gel-
miş bir ülkede, idamda karar kılmak ko-
lay değil. 

Biz kaderde ne yazdığını bilemeyiz. Onu 
bilen Allah’tır. Ancak, biliriz ki, Allah’ın 
kanununda “idam” var. 

Başkan Erdoğan, “biraz sabredin” dediy-
se, bildiği bir şey vardır… Ancak işinin zor 
olduğunu söyleyebiliriz. Tüm zor işler de 
ona düşüyor. İmtihan meselesi…. 

REİS’İN İDAM 
İLE İMTİHANI. 

Nurettin 
BAY

Köşe Yazısı
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Güzel Türkiye’miz, bu cennet yur-
dun gönül insanları maalesef birkaç 
manyak, deli, kısaca sapığın yüzün-
den nasıl da tedirgin değil mi?

Varlıkta yoklukta, iyi günde kötü 
günde bu millet hiçbir zaman kork-
madı. İçerden dışardan ne sıkıntı ge-
lirse gelsin bu millet hiç başını önüne 
eğmedi.

Bu vatan tarihte dört koldan düş-
man askerlerinin çizmeleri altında 
işgal edilmek istendi ama olmadı.

Yakın zamanda hainler içerden Müs-
lüman ve Türk kimlikleri ile bir kez 
daha başkaldırmak istediler.

Olmadı, olmadı olamaz.   

Bu millet susar.

Bu millet görür.

Bu millet duyar.

Ama yeri ve zamanı geldiği zaman 
parmağını oynatır.

Türk milleti var oluşundan bu güne 

hiçbir zaman silaha, paraya, güce 
boyun eğmedi.

………..

Peki bu son dönemde ki cinsel istis-
mar denilen sapıklık neyin nesi?

Evet bu asil milletin, bu mübarek in-
sanların güce boyun eğmeseler de 
bazı ince hassasiyetleri vardır.

Nasıl vatan, bayrak ezan bizim ol-
maz ise olmazımız ise anamız, ba-
bamız, atamız, kardeşimiz, oğlumuz, 
kızımız hayat damarlarıdır.

Biz bu değerlerimiz için ölürüz, öldü-
rürüz.

Millet olarak son dönemlerde çok 
hızlı büyümeye başladık. 

Hayal edemediklerimizi kolayca elde 
ettik.

Sanki hormonlu bir büyüme içerisin-
de kaybolduk. 

Büyürken kendi değerlerimizi unut-
maya başladık.

Oysa bu değerler idi bizi biz yapan.

Anneleri babaları kısaca insanımızı 
son dönemde rahatsız eden canını 
sıkmanın ötesinde çıldırtan bu sa-
pıklıkların temelinde hastalıklar ya-
tıyor. Bu tür hastalıklar her dönem 
her millette her dönemde rastlanı-
labilecek bir gerçektir. Bu bilimsel 
bir durum olsa da Müslüman Türk 
milleti kendi özgü benliğine sahip 
çıkabildiği sürece hastalık kendi içe-
risinde yok olacaktır. Olmuştur da. 

…………

Tehlike sadece cinsel sapıklık konu-
sunda değil, bugün görüp de gör-
memezlikten geldiğimiz, içimiz ol-
masa da kafamızı çevirip geçtiğimiz 
en basit bir terbiyesizlik, saygısızlık, 
merhametsizlik de bir hastalıktır ve 
bizimle olmayacak özelliklerdir.

Bence hastalıklardan sapıklıklara 
bütün kötülükleri biz bize mahsus 
kendi değerlerimize sahip çıktığımız 
anda yener hatta yok ederiz.  

İSTİSMAR MI? Uğur Özteke

Köşe Yazısı
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ÇOCUK 

İSTİSMARI
Elif 
DOLAPOĞLU

Köşe Yazısı

Maalesef ülkemizde son za-
manlarda çocuk istismarının 
arttığı gözlemlenmekte. Ben 
eskiden beri olduğunu düşü-
nüyorum fakat şimdi her türlü 
haberin sosyal medya sayesin-
de hızlı yayıldığını ve ses getir-
diğini düşünüyorum.

İnsanlar arası yaşanan her so-
runun eğitimsizlikten kaynak-
landığını düşünen biri olarak 
hem kız hem erkek çocukları 
küçük yaşlardan itibaren hem 
kendi hemcinslerine hem karşı 
cinslerine aşırı baskı her his-
settikleri duyguda ayıp günah 
şeklinde karşılamak yerine 
yaşlarına uygun şekilde onlara 
anlatılması taraftarıyım.

Son zamanlarda nüfusun art-
ması, dışarıdan gelip ülkemize 
yerleşen insan sayısı artışı gibi 
etkenler ile birlikte ebeveynler  
olarak tedirgin hale geldik.

Eğitim kurumlarının ve kali-
tesinin  artmasının elzem ol-
duğunu düşünüyorum. Tabi 
toplum olarak da küçük yaş-
lardan itibaren başlayan eğitim 
sürecini artık lüks ya da gerek-
siz olarak değerlendirmekten 
çıkıp eğitimin erken yaşlardan 
itibaren bir gereklilik olduğunu 
düşünmemiz gerekli olduğu 
kanaatindeyim.

Çocuklarımızı ayıp, günah di-
yerek bastırmak yerine onla-
rı dinlemeli ve konuşmalıyız. 

Ebeveynler olarak da onların 
birer birey olduğunu unutma-
dan, benim çocuğum yapmaz 
kanaatinden sıyrılarak daha 
objektif düşünmeliyiz. Ço-
cuklarımızın bizden korkarak 
değil bizimle her duyguyu ve 
düşüncesini rahatça paylaşabi-
leceği tavır ve tutumları sergi-
lemeliyiz. 

Çocuk istismarına hayır.
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuklu Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şansal 
Gedik, güneş gözlüğünde ideal cam 
renklerinin yeşil, gri ve kahverengi 
olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Gedik, güneş gözlüklerinin 
özellikle yaz aylarında birçok kişi ta-
rafından kullanılması gerektiğini be-
lirtti. Uygun olmayan kalitede, yeter-
li ultraviyole (UV) koruması olmayan 
camlar ile kişinin güneş gözlüğünden 
fayda değil, zarar görebileceğini an-
latan Gedik, “Güneş gözlüğü kulla-
nımının verdiği öz güven ile güneşe 
daha fazla bakan ancak uygun göz-
lük kullanmayan kişinin retinasına 
ulaşan zararlı ışınların miktarı da ar-
tacaktır” diye konuştu.
Gedik, güneş gözlüğünün mutlaka 
yetkili bir firmadan alınması ve ser-
tifikasının ise kontrol edilerek UV 
filtreli olduğunun kesinleştirilmesi 
gerektiğine dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:

“Güneş gözlüğü seçerken görünüm-
den ziyade gözlüğün fonksiyonu ön 
planda tutulmalı. Çerçevenin yeterli 
genişlikte olmasına, göze mümkün 
olduğunca yakın durmasına dikkat 
edilmeli. Bunun yanı sıra göz etrafını 
örten, yan ve üst siperliği olan çer-
çeveler tercih edilmeli. Uzak görme 
keskinliği normal olan bir kişide gü-
neş gözlüğünü taktığı zaman görme 
düzeyinde azalma olmamalı. Camla-
rın homojen renkte olmasına ve lo-
kal renk değişikliği olmamasına özen 
gösterilmeli.”

Gözlük camı kaplamalarının UV ışın-
larını absorbe (emme) derecelerinin 
tiplerine ve renklerine göre değişti-
ğini anlatan Gedik, daha koyu renkli 
camlı güneş gözlüklerinin UV ışınla-
rını daha fazla kırdığının doğru olma-
dığını söyledi.

Gedik, çok koyu renkli camların 
renklerin seçilmesini bozabileceğini, 
kontrastın bozulmasıyla da görme 
keskinliğini azaltabileceğini kayde-
derek, “Yeşil, gri ve kahverengi, gü-
neş gözlüğü için en ideal cam renk-
leridir. Öte yandan ayna kaplamalar 
antirefle kaplamaların tersine çok 
yansıtıcıdırlar. Su ve kar gibi ortam-
larda görülen aşırı parlamaları önler-
ler. Görüntü kalitesinde bir farklılık 
oluşturmaz” dedi.

Gedik, güneş gözlüklerinin, göz sağ-
lığı için önemli koruyucu ürünler 
olarak değerlendirilmesi ve kullan-
madan önce mutlaka uzman göz he-
kiminin önerilerinin alınması gerekti-
ğini sözlerine ekledi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 
SEÇERKEN DİKKAT

PROF DR. 
ŞANSAL 
GEDİK 

Sağlık
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Bir ülkenin geleceği çocuklardır. Ço-
cuklarımıza daha iyi şartlarda daha 
iyi eğitim vermek zorundayız. Onlar 
bu ülkenin geleceğidir. Dünyada say-
gın bir yere gelmenin yolu çocukla-
rımıza verdiğimiz kaliteli eğitimdir. 
Çocuklarımız daha iyi öğrenirlerse, 
daha iyi gelişirlerse ülke olarak daha 
iyi ticaret yaparız, daha iyi ekonomik 
şartlara sahip oluruz, daha iyi katma 
değer yaratırız, daha iyi markalar çı-
kartırız. Endüstri 4.0 konuşuluyorsa 
bu konuları çocuklarımız alıp ileriye 
taşıyacaklar ve ülke olarak dünyada 
rekabet edebilir hale geleceğiz. 

Atatürk’ün “Vatanı korumak, çocuk-
ları korumakla başlar” sözü bizim 
için çıkış noktası olmalı diye düşü-
nüyorum. Atatürk ne güzel söylemiş. 
Çocuklarımıza yapacağımız yatırım 
vatanımızı korumakla eşdeğer diye. 
Çok doğru ve çok güzel bir bakış açı-
sı. Biz de bu sebeple eğitime önem 
veriyoruz. Bu sebeple eğitim yatırımı 
yaptık. Mis Kolejini kurduk. Anaoku-
lundan ilkokula, ortaokuldan Ana-
dolu lisesine kadar tüm noktalarda 
çocuklarımıza ciddi kazanımlar ver-
mek istiyoruz. Yenilikçi bir anlayışla 
çocuklarımızı nitelikli eğitimle dona-
tıp dünyada rekabet etmelerini sağ-
lamak istiyoruz.

Çocuklarımız bilgiyle donansınlar, ge-
nel kültüre sahip olsunlar, dil bilsinler 
ve Türk ürünlerini, Türk hizmetlerini 
dünyaya taşısınlar. Gururumuz ol-
sunlar. Dünyanın geldiği nokta bu. 
Bizimde ülke olarak çocuklarımıza bu 
bilinçle donatmamız lazım. 

Ancak son yıllarda çocuklarımızın 
başına gelen üzücü olaylar bizleri de-
rinden etkiledi. Çocuklarımızla daha 
sıkı ve yakından iletişim kurmalıyız. 
Sokakta yalnız bırakmamalıyız. Sos-
yal medya kullanımlarını takip etme-

liyiz. Dijital ortamın kontrol edileme-
yen yönlerini çocuklarımız bilemediği 
için kötü niyetli insanlar buralarda 
daha aktif olabilmektedirler. Bura-
larda çocuklarımızı bilinçlendirerek 
art niyetli kişilerin emellerine ulaş-
malarına engel olmalıyız. Toplumsal 
dinamiklerimiz bu art niyetli kişileri  
anında tespit edip güvenlik güçleri-
ne teslim edebilmeli. Yani aile olarak 
daha duyarlı ve ilgili olmalıyız çocuk-
larımıza karşı.

Çocuklarımıza kötü davranan kişi-
leri toplumdan el birliği ile atmamız 
lazım. Hukuk sistemi buna gereken 
en ağır cezayı vermeli. Bu kişiler top-
luma bir daha girememeli. Ateş düş-
tüğü yeri yakar olarak bakılmamalı. 
Sistem teorisi açısından değerlendi-
rilirse kötü olan er ya da geç bizi de 
etkiler. Bu sebeple en kısa zamanda 
devletimizden bu kişilere karşı daha 
detaylı cezalar ve yaptırımlar getiril-
melidir diye düşünüyorum.

Necip Fazıl üstadın çok güzel bir sözü 
var. “Benim inandığım sistemde; sa-
bah bir masumun öldürüldüğünü 
duyarsanız, akşam darağacında sal-
lanan birini görürsünüz” der. Yani 
burada adaletin insanların vicdanı 
olması lazımdır.  Her insan her sabah 
uyandığında benim vicdanımdan 
büyük mahkemeyi kübra yoktur di-
yebiliyorsa o zaman sorunlar çözül-
meye başlar. Birbirimize sarılmamız, 
birbirimizle diyalog kurmamız lazım. 
Vicdanları inşa etmeliyiz. 

Hiçbir aile bu tür olaylarla karşılaş-
mak istemez. Bu tip kötü niyetli in-
sanlar her dönemde olmuştur. Yine 
de olacaktır. Ancak Türk toplumu 
olarak biz bu kötü niyetli insanlara 
hep karşı çıktık, tepki gösterdik, yine 
bu tepkiyi ve karşı çıkışı gösterece-
ğiz, onları dışarı atacağız. Bunun için 

öncelikle çocuklarımızla daha sağlıklı 
iletişim kurup çocuklarımızı kötü ni-
yetli insanlardan korumalıyız.

Tabii ki asıl önemli olan husus yine 
eğitim yani iletişim eğitimidir. Bura-
da bu tür konulardan korunmak için 
değil de bu tür olayların hiç yaşan-
maması için yetişecek olan nesle iyi 
bir eğitim vermek öncelikli amacımız 
olmalıdır. Önemli olan ceddimize, 
neslimize yakışır bir hale getirmektir. 
Vatanı korumak, çocukları korumak-
la başlar diyen Mustafa Kemal Ata-
türk’ümüzün söylediklerini anlayıp 
uygulayabilmektir. Bu yüzden vatanı 
korumak sadece cephelerde savaşa-
rak değil, gençleri korumak ile başlar 
diye düşünüyorum. 

Çocuklarımıza kötü davranan, suit-
simal eden, öldüren zihniyete idam 
şart lakin benim düşünceme göre 
sonrasında gelecek rahatsızlıkla-
ra önlem veya çare değil. O yüzden 
temelden konunun tüm paydaşla-
rı olayı ele almalı ve çocuklarımızın 
eğitiminden onlara kötü davranan-
lara verilecek cezalara kadar tümünü 
yeniden ele almalıdır.  

ÇOCUKLARI KORUMAK 
VATANI KORUMAK 

DEMEKTİR

Salih 
ÖZKAN
Mis Koleji Yönetim 
Kurulu Başkanı

Köşe Yazısı
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Duyu Bütünleme Teorisinin geçmişini 
ve tanımını daha önceki sayıda sizlerle 
paylaşmıştım. Şimdi ise Duyu Bütünle-
me’de Değerledirme ve Terapi Sürecin-
den bahsedeceğim.

Dünya’daki nerdeyse bildiğimiz her şey 
bizim gördüklerimiz, işittiğimiz, dokun-
duğumuz, tattığımız, kokladığımız şey-
lerin algılanması ve yorumlanması, fikir 
yürütülmesi sayesinde oluşur.  Eğer bi-
zim görme ile, işitme ile, dokunma ile, 
koklama ile, tat ile ilgili deneyimlerimiz  
yetersiz kalıyorsa yada beyin düze-
yinde işlenmesinde, düzenlenmesinde  
sorun varsa dış dünyadaki olaylara far-
kındalılığımız azalır. Duyusal bütünleme 
eksikliğinden, Duyu Bütünleme Bozuk-
luğundan bahsetmeye başlarız.

Değerlendirme Süreci

Duyu bütünleme konusunda sertifika-
lı eğitimini almış terapistler tarafından 
terapi seanslarının başında gerekli tıb-
bi, eğitsel ve gelişimsel hikayesi sor-

gulanır, zenginleştirilmiş çevreye sahip 
Duyu Bütünleme odasında değerlendi-
rilir ve yaşadığı zorluklar, duyusal eksik-
likler tespit edilir. Duyu bütünleme bo-
zukluğunun davranışlarına yansımaları 
gözlemlenir, gerekirse özel eğitim gö-
rüşü alınır ve çocuğa özgü uygun terapi 
programı çizilir.

Terapi – Müdahale Süreci

Duyu Bütünleme metodu  çocuğun 
kendi içinden gelen uyaranlarla  (acık-
ma, ağrı, eklemlerin durumu, pozisyo-
nu),dış dünyadan gelen uyaranların far-
kında olmasını ve gelen bu uyaranların 
düzenlenmesine, doğru bir şekilde kul-
lanılmasını  sağlayan  yollardan biridir.

Duyu Bütünleme, kişinin kendi vücu-
dundan ve çevresinden gelen duyusal 
uyaranları organize eden ve vücudunu 
çevresiyle uyumlu kullanmayı mümkün 
kılan bir metottur. Bu metot da, çocu-
ğun ihtiyacı olan duyusal, nöromusku-
ler, kognitif ve sosyal uyaranlar oyun 

ortamı ile (çocuğun eğlenmesi için ta-
sarlanmış ve hedefler doğrultusunda 
planlanmış bir ortam) sağlanmaya çalı-
şılır.  Böylece çocuğun bilişsel kapasitesi 
ve farkındalık seviyesi arttırılarak çocu-
ğun kendi potansiyelinin en üst noktası 
hedeflenir. Farkındalığı arttırmak, gelen 
uyaranları düzenlenip uygun bir şekil-
de işlenmesini ve uygun cevabın açığa 
çıkmasını sağlamak için taktil sistem 
(dokunma), vestibüler sistem (denge) 
ve proprioseptif sistem (derin duyu) 
dediğimiz sistemler kullanılır.

Duyu Bütünleme seanslarıda iyi bir te-
rapist olmak için  hedefleri aklında, akti-
viteleri cebinde ve eğlenceyi yüreğinde 
tutmak gerekir.

 

DUYU BÜTÜNLEME 
TERAPİSİ

SENSORY INTEGRATİON 
THERAPY

Murat ÖZ
Fizyoterapist- Duyu 
Bütünleme Terapisti
Türkiye Fizyoterapistler 
Derneği Konya Temsilcisi
www.fztmuratoz.com
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Son günlerde medyada çıkan korkunç 
ötesi haberlerle gündemden düşmez 
olduk. Sahip olduğumuz bu “utançla” 
Dünya’da üçüncü sıradayız. Bitmek bil-
meyen insanlık suçu!,Sağlanması bek-
lenen adalet! Cennet olan Eylül, Irmak, 
Ceylin ve daha nicesi, dört gözle sağ 
salim dönmesi beklenen Ufuk, Leyla, 
Yusuf…

Yetmez mi? Artık yetmedi mi? Daha kaç 
çocuk okul sırasında oturmak yerine, 
pedagog karşında oturacak. Daha kaç 
anne evladım nerede? diye yakaracak! 

Dünya çocuk hakları sözleşmesini im-
zalayan 193 ülkeden biri olan Türkiye’de 
hukuk ve adalet bir çocuğun hakkını ne 
zaman savunmaya başlayacak!

Madde 34. Çocukları bedensel ve ruhsal 
yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma 
izin verilemez.

İdam çözümse eğer idam edilsin artık 
tüm zalimler! 

Küçücük melekleri soluksuz bırakan-
lara, anneleri gözü yaşlı koyanlara, sa-

vunmasız hayvanları eğlence için katle-
denlere bir yağlı urgan istiyoruz. Açılsın 
artık adaletin kapısı, Çıksın TBBM ida-
mın kararı, o minik bedenlerin sesi ol-
sun verilecek hükümler.

Öldürülmesin çocuklar ve bebekler. 
İzin verin büyüsünler. Büyüyüp tıpta, 
hukukta, bilimde ve insanlık üzerinde 
başarılar elde etsinler.Bırakın koşsun 
köpekler ve kediler. 

Artık masum çocuğun, savunmasız 
hayvanın sesi olalım. Adaleti sağlasın 

tüm hukukçular, Çocuklarını 
eğitsin anne ve babalar, İn-
san yetiştirsin hocalar, Kul 
hakkını ve vicdanı öğretsin 
imamlar, doktoru, kasabı, 
manavı, polisi, askeri, şarkı-
cısı, türkücüsü, hakimi, sav-
cısı, aşçısı, hemşiresi ve tüm 
Türkiye’si koruyun geleceği-
nizi.

Eğer bugün susarsak bu ca-
nice davranışlara göz yumup 
elimizden geleni yapmaz-
sak yarın konuşacağımız bir 
Türkiye kalmayacak. Çünkü 
vatanı korumak, çocukları 
korumakla başlar.

BİR YAĞLI 
URGAN!

Hümeyra  
TOTAN

Köşe Yazısı
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Termiyenin bir çok 
özelliğinin bulunduğu-
na dikkat çeken Özcan, 
‘’İnsan sağlığı üzerine 
pek çok faydası olduğu 
bilinen fakat Türkiye’de 
yeterince bilinmeyen 
ve değerlendirilemeyen 
termiye (Lüpen) özel-
likle çocuklar ve şeker 
hastalarının rahatlıkla 
tüketebileceği bir be-
sindir. Termiye (Lüpen) 
yaklaşık yüzde 36-52 
protein, yüzde 2-20 yağ 
ve yüzde 30-40 lif içerir. 
Bu çalışmada mevcut 
patates, mısır ve tahıl 
cipslerine göre glisemik 
indeksi düşük ve  besle-
yici değeri daha fonksi-
yonel bir cips yapılması 
ve bu sayede termiye-
nin daha fazla kullanım 
alanı bularak değerlen-
dirilmesi amaçlandı. Ça-
lışma sonucunda Glise-
mik İndeks değerlerinde 
düşük kategoriye giren 
termiye cipsini ürettik.’’ 
dedi. 

Termiye’nin diyetetik 
gıda üretimi için potan-
siyel bir kaynak olabile-
ceğini de belirten Özcan, 
‘’Son dönemlerde tahıl-
lar ve özellikle baklagil-
lerden üretilen cipsler 

önem kazanmaya baş-
lamıştır. Cips endüstrisi 
yeni ve alternatif ürün-
ler geliştirirken Türki-
ye’deki bu potansiyel 
göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Termiye, zen-
gin yağ asidi ve mineral 
madde içeriği, glisemik 
indeksi düşürmesi, yağ 
absorbsiyonunu azalt-
ması ve ürün lezzetine 
katkıda bulunması gibi 
özellikleriyle fonksiyo-
nel bir gıda olarak de-
ğerlendirilmeli ve pek 
çok gıdanın formülasyo-
nuna dahil edilerek daha 
sağlıklı ürünler üretil-
melidir.’’ diye konuştu. 

Termiyenin bu sektör-
lerde kullanılacak olma-

sının üretimini daha da 
arttırcağına dikkat çe-
ken Özcan, şunları söy-
ledi:

‘’Termiye şuanda ço-
ğunlukla Konya’nın 
Doğanhisar ilçesinde 
yetiştiriciliği yapılıyor. 
Sadece pazarlarda çerez 
olarak satılıyor. Ama bu 
yeni üretim ile geniş bir 
tüketici kitlesiyle kar-
şılaşacaktır. Dolayısıyla 
unutulmaya yüz tutmuş 
termiye (Lüpen) yetiş-
tiriciliği giderek artarak 
çiftçiler için alternatif bir 
ürün haline gelebilir. Bu 
hem iş istihdamı ve hem 
de ektsra bir gelir kay-
nağı olacaktır.’’   

TERMİYE KATKILI
CİPS ÜRETİLDİ

PROF.DR. 
MUSA ÖZCAN

Selçuk Üniversite-

si Ziraat Fakültesi 

Gıda Mühendisliği 

Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Meh-

met Musa Özcan, 

diyabetik gıda ola-

rak “Glisemik İn-

deks Değeri” düşük 

Termiye (Lüpen) 

katkılı cips üretimini 

gerçekleştirdi. 

Köşe Yazısı
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Polis Müdürü Ali laloğlu, 2008 yı-
lında Konya’ya atandı.  17 Aralık 
kumpasıyla FETÖ gerçek yüzünü 
gösterirken, Polis Müdürü Ali La-
loğlu da KOM Şube Müdürlüğü gö-
revine getirildi. Göreve başladıktan 
hemen sonra FETÖ ile mücadele 
başlayan Laloğlu,  Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Şubesini 
yeniden yapılandırdı.  Yeni kurduğu 
ekibiyle birlikte FETÖ ile mücadele 
başladı. Adeta örgütün kılcal da-
marlarına sızan Laloğlu, Terör ve 
Organize Suçlar Savcısı Mehmet 
Enis Berber koordinesinde FE-
TÖ’nün İç Anadolu yapılanmasına 
yönelik soruşturmayı yürüterek 
2 bin şüpheli, mağdur ve tanığın 
ifadeleri ile elde edilen deliller doğ-
rultusunda örgütün Türkiye şema-
sını çıkardı. Başta Anadolu Atayün 
olmak üzere kumpasçı polisleri-
nin tutuklanmasını sağladı. FETÖ 
bünyesinde 1981’den bu yana gö-
rev yapan 9 il imamı ile üst düzey 
yöneticileri isim isim belirledi. 15 
Temmuz öncesinde hazırlanan bu 
soruşturmada 478 örgüt yöneticisi 
deşifre edilerek yargılandı. Loğoğ-

lu ve ekibi, TSK içinde gizlenen 4 
bin muvazzaf askeri deşifre etti. 
14 muvazzaf asker, 6 da mahrem 
imam operasyonunu yaptı. 

Kendisini tamamen FETÖ ile mü-
cadeleye adayan Laloğlu terfiler-
den de feragat etti.mücadelesine 
devam ederken  3. sınıf emniyet 
müdürlüğünden 2. sınıfa terfi etti. 
Ancak rütbesini takmayarak KOM 
Şube Müdürlüğü’ne devam etti.  
Geçtiğimiz haftalarda 1. sınıf em-
niyet müdürlüğüne terfi ettirilen 
laloğlu, İl emniyet müdürlüğü ya-
pabilecekken, FETÖ ile mücadeleye 
devam edebilmek için bir kez daha 
terfiyi geri çevirdi. 

FETÖ’nün Almanya’da yayın ya-
pan organlarında fotoğrafları ya-
yımlanarak hedef haline getirilen 
Loğoğlu, son olarak Adil Öksüz’ün 
bacanağının mahrem yapılanma-
daki görevini deşifre edip tutuk-
lanmasını sağladı.

KENDİNİ FETÖ İLE MÜCADELEYE ADADI 
TERFİLERDEN VAZGEÇTİ,

Konya’da FETÖ’nün 
gerçek yüzünü 

gösterdiği 17-25 
Aralık tarihlerinden 

sonra Konya KOM 
Şube Müdürlüğü’ne 

getirilen Polis Mü-
dürü Ali Laloğlu, 

kendisini FETÖ ile 
mücadeleye ada-

dı. FETÖ ile savaşa 
devam etmek için 2 
kez terfiden feragat 

eden Laloğlu,  4 
bin muvazzaf askeri 

deşifre etti. 

Haber
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MODA DİYETLERDEKİ 
YANLIŞLAR

Fazla kilolardan kurtulmak 
adına herşeyin yapıldığı 
günümüzde hızlı kilo ver-
dirici ancak sağlıklı olma-
yan diyetlerin her yıl bir 
yenisi moda olmakta hem 
hastaların sağlıklı beslen-
me alışkanlığını bozmakta 
hem de sonuçlar hastalar 
açısından hüsran olmak-
tadır. Özellikle yüksek 
protein ve düşük karbon-
hidrat içeren diyetler kısa 
vadede olumlu ve başarılı 
sonuçlar verse de gerek 
metabolizmanın işleyişi-
nin sekteye uğraması ve 
gerekse de hastalarda 
tekrarın verdiği bıkkınlık 
duygusu nedeniyle uzun 
vadede başarısızlıkla 
sonuçlanmaktadır.Bu yüz-
den günlük alınması ge-
reken enerjinin yüzde 50-
55’inin karbonhidrattan, 
yüzde 15-20’sinin protein-
den, yüzde 25-30’nun da 
yağlardan oluşmalıdır.

Bu tip diyetlerde en sık aşağıdaki 
yanlışlarla karşılaşıyoruz:

1-Yüksek proteinli diyetlerde, aşırı 
proteinlerin sindirimiyle açığa çıkan 
maddeler nedeniyle özellikle böb-
reklerin yükü artar ve uzun vade-
de yetmezlik oluşabilir. Hayvansal 
proteinlerin aynı zamanda yağ da 
içerdiklerini unutmamalıyız. Eğer 
sadece protein ağırlıklı beslenilirse 
kalp ve damar hastalıklarının riski 
artabilir.Sürekli et yiyerek yaşamak 
yerine, sağlıklı ve uygulanabilir bir 
beslenme alışkanlığını edinmek 
daha doğru olacaktır.

2-Düşük karbonhidratlı diyetlerde 
karbonhidratın az alınmasına bağ-
lı olarak yağdan alacağımız enerji 
artar. Bu itibarla,ekmeği beslenme-
mizden çıkarmak son derece sakın-
calıdır. Çünkü yağlar karbonhidrat-
ların oluşturduğu enerji ile yanar. 
Vücudumuz yeteri kadar enerji ala-
mazsa yediğini saklar ve kilo ver-
mek mümkün olmaz. Önemli olan 
ekmeğin yada alınan karbonhidra-
tın miktarı ve türünün iyi ayarlan-
masıdır. Düşük karbonhidratlı diyet 
uygulamak istiyorsanız mutlaka di-
yetisyen kontrolünde olmalıdır.

3-Düşük kalori diyetler de sakıncalı 
olan bir diğer diyet grubudur.Çünkü 
düşük kalorili diyetler bazal meta-
bolizma hızını düşürür ve normal 
beslenmeye başlayınca vücut daha 
fazla yağlanır.Bu tip diyetlerde kısa 
dönemde kilo verilebilir ancak uzun 
dönemde karşımıza olumsuz sonuç-
ları çıkacaktır.

4-Öğün atlatıcı diyetlerde, uzun 
süren açlığın etkisiyle yemeklere 
adeta saldırma davranışı sıkça göz-
lenir. Bu durum, kan şekeri seviye-
sinin çok düştüğünü gösterir. Hızla 
ve normal yenebileceğinden fazla 
miktarda tüketilen gıdalarla, kanda 
şeker seviyesi hızla yükselir ve bunu 
telafi etmek içinde insülin salgısı ar-
tar. İnsülin seviyesi yüksek seyretti-
ği zamanlarda yağ yakıcı lipaz enzi-
mi seviyesi ise düşer. Bol miktarda 
salgılanan insülin sonucu zamanla 
karın bölgesinde ve kollarda yağ 
birikimleri başlar. Bir süre sonra bu 
yağlanmalar nedeniyle vücutta di-
renç oluşur ve kalıcı yağlanmalar or-
taya çıkar. Kalıcı yağlanmanın önüne 
geçebilmek daha zordur. Bu neden-
le kan şekerini hep aynı seviyelerde 
tutmak önem taşır.Bu yüzden öğün 
atlamadan, doğru besinler yeterli 
miktarda ve dengeli tüketilmelidir.
Sağlıklı günler dilerim…

Diyetisyen 
Betül Güney

Özel Büyükşehir Hastanesi
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Prof. Dr. 
Kamile 
MARAKOĞLU 

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
 İSTİSMARI

Çocuk İstismarı Çeşitleri:

1.Duygusal İstismar:

Çocuğu sözel yolla psikolojik yarala-
maya duygusal istismar denilmek-
tedir. Duygusal istismara örnek ola-
rak; bağırma, etiketleme, alay etme, 
suçlama, ilgi göstermeme, çocuk 
yokmuş gibi davranma, tehdit etme, 
küsme, isim takma, utandırma ola-
rak sayılabilir. Duygusal istismar 
genel olarak diğer istismar türleri ile 
birlikte görülebilmektedir.

2.Fiziksel İstismar:

Kaza dışı çocuğun bedeninde sık-
lıkla yara izleri gözlemlenir. Fiziksel 
istismar; vurma, ısırma, tokat atma, 
tekme atma, boğma, fırlatma, döv-
me, çocuğun üzerinde sigara sön-
dürme gibi zarar verici davranışları 
içermektedir.

3.Cinsel İstismar:

Çocukta cinsel istismar yetişkinin 
çocuk ile ilişkiye girmesi veya cinsel 
herhangi bir davranış için kullanma-
sıdır. Pornografiye maruz bırakma, 
çocuk pazarlama, teşhir, çocuğu 
çıplak olarak izleme, ensest ilişki, 
oral temas, dokunma cinsel istismar 
kapsamındadır.

4.İhmal Etme:

Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını kar-
şılamamadır. Çocuğu gözetimsiz 
bırakmak, güvenli ortam sağlama-
mak, yemek-su ihtiyaçlarını sağ-

lamamak, mevsime uygun kıyafet 
giydirmemek, terk etme, temizliği-
nin sağlanmaması ihmal etme dav-
ranışlarından sayılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı 
bildirimlere göre erişkinlerin çocuk-
luk dönemlerinde yaklaşık yüzde 
25’inin fiziksel istismara uğradığı, 
kadınların yüzde 20’sinin, erkeklerin 
yüzde 8’inin çocukluklarında cinsel 
istismara maruz kaldıkları belirtil-
mektedir. Ayrıca dünyada her yıl 15 
yaş altında 31000 çocuğun yaşamı-
nı çocuk istismarı nedeniyle yitirdiği 
bildirilmektedir. Ülkemizde UNİCEF 
tarafından yapılan (2010) çocuk 
istismarı ve aile içi şiddet konulu 
araştırmasına göre 7-18 yaş gru-
bu çocuklarda, duygusal istismarın 
yüzde 51, fiziksel istismarın yüzde 
43, cinsel istismarın yüzde 3 oranın-
da görüldüğü saptanmıştır.

Ülkemizdeki çocukluk çağında istis-
mar ve ihmal olaylarının yaygınlığı-
na ilişkin toplumsal tarama çalışma-
larının sayısının az olduğu ve bunun 
nedeninin ise olayın belirlenmesinin 
zorluğu ve rapor edilmesindeki ye-
tersizliklerden kaynaklandığı düşü-
nülmektedir. Fiziksel istismarın hala 
ebeveynler tarafından bir disiplin 
aracı olarak kullanılması da bildirimi 
engellemektedir. Bildirilen vakalar 
ise genellikle ağır yaralanmalar ya 
da ölüm olarak hastanelere getiril-
mektedir. 

Çocuk İhmal ve İstismarının önlen-
mesinde, öncelikle ebeyenler ço-
cuklarına 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.

Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Aileve Sağlıklı 
Toplum için Temeldir,

 

Köşe Yazısı
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Karatay Belediyesi 

Karatay Belediyesi hem trafik yo-
ğunluğunu azaltan hem de ciddi 
oranda tasarruf sağlayan Katı Atık 
Transfer Merkezi sistemini hayata 
geçirdi.  Aslım Katı Atık Depolama 
Sahasında depolama işlemini son-
landıran Büyükşehir Belediyesi Mec-
lisi kararı ile Karaman Yolu’na yeni bir 
çöp depolama sahası yapılmasının 
ardından; Karatay Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip-
leri tarafından çöp kamyonları ile 
toplanan atıklar, Katı Atık Transfer 
Merkezinde, özel olarak tasarlanmış 
Tırlara yüklenerek  Karaman Yolu’n-
daki yeni bir çöp depolama sahasına 
taşınıyor.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; konu ile ilgili yaptığı açıkla-
mada Katı Atık Transfer Merkezi’nin 
aynı anda 6 adet çöp aracının çöp 
boşaltım işlemi yapabileceği kapasi-
teye sahip olduğunu dile getirdi. 

Başkan Hançerli, Karaman yolunda 
yapılan yeni çöp depolama sahasına 
çöp dökmeye giden çöp kamyon-
larının hem yakıt, hem de trafikte 
oluşturdukları yoğunluk bakımından 
olumsuz etkileri olduğunu belirte-
rek; yeni çöp depolama sahasına 
gidecek çöplerin, çöp kamyonları ile 
aktarma istasyonuna getirilmeleri-
nin ardından, Devlet Malzeme Ofi-
si’nden alınan 3 adet özel tasarım 
tır ile Karaman Yolundaki yeni çöp 
toplama tesisine taşındığını söyledi. 

Başkan Hançerli; 18 çöp kamyonu-
nun taşıdığı atıkların katı atık aktar-
ma sistemi ile 3 tıra yüklenerek Ka-
raman Yolu’ndaki yeni çöp depolama 
sahasına taşınmasıyla hem trafikte 
daha az araç yoğunluğu oluştuğuna 
hem de yakıttan çok büyük tasarruf 
sağlandığına dikkat çekerek; gün 
içerisinde 3 vardiyada toplam 42 

çöp kamyonu ve 20 süpürgeli aracın 
topladığı atıkların transferinin yeni 
merkez sayesinde gerçekleştirildiği-
ni söyledi.

 Aktarma istasyonu için 1 Milyon 
TL’lik yatırım yapıldığını vurgulayan 
Başkan Hançerli, 3 adet tırın ise top-
lam 2.5 Milyon TL’ye mal olduğunu 
söyledi. Başkan Hançerli yapılan ya-
tırımın karşılığında sadece yakıttan 
sağlanan tasarrufun yıllık 2.5 Milyon 
TL olduğuna belirtti. Başkan Han-
çerli maddi kazanımların yanı sıra 
büyük bir trafik yoğunluğunun da 
önüne geçen sistemin hayırlar getir-
mesini diledi.

KARATAY BELEDİYESİ 
KATI ATIK TRANSFER 

MERKEZİ TAMAMLANDI
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Selva Gıda Genel Müdürü 
Özkan Koyuncu

Haber

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu” 2017 yılı araştırma 
sonuçları açıklandı. İttifak Holding 
çatısı altında 1988 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Selva Gıda, ge-
çen yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci 
500’de yerini aldı.

Makarna ihracatını her geçen yıl 
büyütürken, ürün portföyünü de 
zenginleştiren Selva Gıda, 2007 yı-
lından bu yana ülkemizin markalı 
makarna ihracat lideri konumunda 
bulunuyor. 1988 yılında un, irmik, 
makarna üretimi ile faaliyetlerine 
başlayan şirket, zamanla ürün çe-
şitliliğini artırarak hububat orijinli 
bir gıda şirketine dönüştü. Port-
föyüne yeni eklediği besleyici ve 
fonksiyonel ürünler ile sektörde 
fark yaratmaya devam eden Selva 
Gıda, hem iç hem de dış pazarda 
gösterdiği başarılı performansı ile 
dikkat çekiyor.

ISO ikinci 500 sonuçlarını değer-
lendiren Selva Gıda Genel Müdürü 
Özkan Koyuncu, ikinci 500’ün 2017 
listesinde de yer alarak başarılarını 
sürdürdükleri için onur duyduk-
larını ifade etti. Koyuncu; “Ülke-
mizin kalkınmasında pay sahibi 
olmak ve bu payı artırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu 
topraklarından çıkan ürünlerimi-
zin yüzde 50’sinden fazlasını dün-
yanın 80’den fazla ülkesine ihraç 
ediyoruz. Ayrıca, dünyanın dört bir 
yanına ürünlerimizi ulaştırmakla 
kalmıyor, uluslararası platformlar-
da, ürünlerimizle hatırı sayılır ödül-
ler kazanıyoruz. Kazandığımız her 
başarı, bizlere daha iyisini yapmak 
için güç veriyor. Yeni Türkiye’nin 
inşa edildiği bu dönemde sektörü-
müzün önemli oyuncularından biri 
olarak var gücümüzle çalışmaya, 
yarınlarımızın daha müreffeh ol-
ması için elimizden gelenin en iyisi-
ni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

SELVA GIDA, İSO İKİNCİ 
500 LİSTESİ’NDE

İSO, “Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” 

araştırmasının 
2017 yılı sonuçla-

rına göre; İttifak 
Holding’in gıda 

sektöründeki şir-
keti Selva, bu yıl 
da ikinci 500’de 

yer alarak başarı-
sını sürdürdü.

Ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz
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Sevgi 
KAYA

YEŞERTEMEYECEKSENİZ 
O TOHUMU EKMEYİN!

Ülkemizde son dönemlerde maalesef 
çocuk istismarı ve kaçırılması olayları bir 
hayli gündemde yer almaya başladı.

Minik savunmasız bedenler, Eylül’ün 
vefatı, Leyla’dan beklenen iyi habe-
rin gelmeyişi ve haberlere yansımayan 
daha birçoğu…

Hepimizi derinden etkileyen bu acı olay-
ların bir daha yaşanmaması için kendi-
mizce adalet arayışları.

 İdam gelsin diyenler, böyleleri hadım 
edilmeli sesleri, ötanazi ya da bu aralar 
sosyal medya da rastlar olduğumuz; kı-
zına taciz edeni sokak ortasında hadım 
eden baba kendi cezasını kendi verdi 
haberleri. Çocuk istismarı suçuyla müca-
dele için arayışımız eğitim konusundaki 
eksikliğimizi tekrar gün yüzüne çıkarttı.
Canımızdan bir parça olan yavrularımı-
zın faili çoğu zaman bir yabancı değil, 
tanıdık biri, yakın bir aile dostu, bazen 
bir öğretmen, bazen bir baba, bazen bir 
dede oluyor. Yanlış okumadınız bir baba 
öz evladına cinsel istismarda bulunuyor! 
Haber başlığını okumak bile tüylerimizi 
ürpertmeye yetiyor.

Peki, hal böyleyken babanızın, dedeni-
zin idam edilmesine razı gelir misiniz? 
Örf adet deyip konuyu ört bas edip yay-
gınlaşmasına ayna mı tutarsınız yoksa?
Kuruyan ağacın kurumuş dalını kesip 
yeşil kalışına aldanmak mı, yoksa teme-
linde ki toprakla ilgilenip ağacı kurtar-
mak mı? 
Zihniyetleri değiştirmeliyiz! 
 Çocuklarımıza saygın birer birey gibi 
davranmayı öğrenmeliyiz. Onların izni 
olmadan öpmemeli, zorla üstlerini de-
ğiştirmeye çalışmamalı izinsiz vücuduna 
dokunmamalıyız. Bu davranışları tanı-
malı ve alışkanlık haline getirmiş olmalı 
ancak bir başkası tarafından tanımadığı 
bir davranışa maruz kalırsa bundan ra-
hatsız olup tepki vermeyi öğrenmeli.

Peki, çocuklara bunları öğretirken anne 
ve babaların sorumlulukları neler olma-

lı;
İyi bir çocuk yetiştirmek için anne baba-
nın “çocuk eğitimi” konusunda gerekli 
bilgileri edinmeleri artık şarttır. Mahre-
miyet eğitimi ön sırada gelenlerden, bu 
konuda kendilerini geliştirmeliler. Unu-
tulmamalıdır ki, çocuklar birer kamera 
gibi doğdukları andan itibaren öğren-
meye başlıyorlar ve nasıl öğrenirlerse 
o şekilde büyüyorlar, erkek evlatlarımı-
za göster amcana oğlum p…ni diyerek 
bunu normalleştirirken kız evlatlarımıza 
ne kadar özen gösteriyoruz. Unutma-
malıyız ki bizim yetiştirdiğimiz bu erkek 
evlatlarımıza gelecekte sergileyecekleri 
tavırların temellerini biz ellerimizle atı-
yoruz.

 ‘Eski devirlerin birinde bilge bir devlet 
başkanı etrafındaki adamlara bir serve-
tiniz olsa neler yapardınız? Diye fikirle-
rini sorar. Oradakiler hanlar, hamamlar 
yaptırırım, aşevleri yaptırırım, camiler, 
kütüphaneler yaptırırım, şeklinde fikir-
ler öne sürerler. Bunları dinleyen o bil-
ge insan bu dediklerinizin hepsi güzel 
yatırımlar fakat ben olsaydım o serveti 
insan yetiştirmeye kullanırdım. Çünkü 
iyi yetişmiş insan olduktan sonra bu 
dediklerinizin hepsi olur. İdeal insanlar 
olmadan ise, bunların hiç biri istendiği 
gibi olmaz der.’

Çocuklar yaşadığı ortamın izlerini taşır-
lar, bu şekilde de büyürler. Ev ortamında 
konuşmayı öğrenir ve bunu öğrenirken 
genellikle kendilerine bir model seçerek 
onu taklit ederler. Kısacası bir çocuğun 
yetiştirilmesindeki tüm sorumluluk çev-
reden, okuldan önce anne ve babaya 
aittir.

Anne ve babanın sorumluklarını bu şe-
kilde özetlerken diğer çevresel faktörleri 
de unutmamak lazım. Sırf ışıltılı dünya-
sında seslerini çıkartmadan oturdukları 
için ellerine verdiğimiz cep telefonları, 
tabletler, bilgisayarların etkileri bunları 
da unutmamak lazım tek bir tuşla ula-
şılabilen süzgeçten geçmeyen resimler, 
videolar, içerikler özenilen hayatlar bun-

ların etkileri hiç düşünülüyor mu? En 
küçük kısıtlamalarda özgürlüğümüz kı-
sıtlanıyor diye ayağa kalkıyoruz. Kaç kişi 
çocuklarının sosyal medya hesaplarında 
neler oluyor, neleri takip ediyor biliyor 
muyuz? Tabi ki koca bir HAYIR!

Peki ya o çok özenilerek Prime Time za-
manlarda önümüze sunulan diziler siga-
ra ve alkolü flü yaparak özendirmemek 
için göstermemeye uğraşırken, başrol-
lerdeki adamlar kadınlara bağırıp çağırıp 
vurup tecavüz edip bir kahraman olu-
yorlar? Niye bunları gösteriyoruz? Ko-
nusu ‘’Fatmagül’ün Suçu Ne’’ olan diziyi 
hepimiz hatırlarız peki ya; bir gece için 
yüz bin dolar teklif edilen sahne, ‘’İş Eş’’ 
diye siyasi slogan atan siyasiler, kendile-
rine emanet edilen yurtlarda o çocuklara 
istismarda bulunan liyakatsiz yönetici-
ler, kataloglardan evliliğin reva olduğu 
cemaatler bunların çocuklar üzerinde ki 
toplum üzerindeki etkilerini hiç düşün-
dünüz mü?

Psikologlar boşuna terapilerde çocuk-
luğa inmiyor. Bir seri katilin, bir sapı-
ğın geçmişini okuduğunuzda yaşadığı 
travmaların onu bu güne getirdiğini çok 
rahat gözlemleyebilirsiniz. Sevgisiz bü-
yüyen bireyler yetiştirmeyelim. Çocuğu-
nuza aldığınız kıyafet ya da oyuncak de-
ğil onu iyi bir birey yapacak olan, onunla 
geçirdiğiniz kaliteli zaman ona verdiği-
niz sevgi ona gösterdiğiniz özen…

Bu yaşananları normalleştirmek yerine 
nasıl facianın içinde olduğumuzu fark 
edip elimizden ne geliyorsa yapmak 
vakti. Önce tabiî ki kendi kapımızın 
önünden başlayacağız. Çevrede yaşa-
nanlara karşı biraz daha duyarlı olmak, 
görmezden gelmemek bu konuda bü-
yük önem taşıyor tabi. 

Sadece ‘’sevgi’’ tohumlarının yeşerdiği 
bir ülke olmamız dileğiyle…

Köşe Yazısı
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DÜNYADA İLK KEZ KONYA’DA KANSER 
HASTALARININ TEDAVİSİ İÇİN YAPAY ZEKÂ GELİŞTİRİLDİ

Konya Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Meram tıp Fakültesi İç Has-
talıkları Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. 
Levent Korkmaz, dünyada ilk kez 
kanser hastalarına yönelik ‘Yapay 
Zeka Ünitesi’ geliştirdiklerini söyle-
di.
Kemoterapi ünitesi için hazırlanan 
programı anlatan Dr. Korkmaz, ‘’Ör-
neğin hasta kolon yani bağırsak kan-
seri. Kolon kanseri ameliyatı geçirdi 
ve bu hastanın tedavi alıp almaması 
ya da tedavi alırsa ne kadar kazanç 
sağlayacağı sorusunun cevabını bu 
sistem veriyor. Dolayısıyla siz bu 
hastalara tedavi verme konusunda 
zorlanmıyorsunuz. Tabi ki bu teda-
vide dünya üzerinde kılavuzlar kul-
lanılıyor. Ama bizim sistemimizdeki 
yapay zeka hem kılavuzları hem de 
sisteme kayıtlı hastaların daha ön-
ceki tedavilerini sisteme aktararak 
analiz ediyor. Sonuç olarak da ‘Bu 
hastalara şu şu tedavileri yapmış-
sın ve sonucu şu olmuş, hastalar şu 
kadar sürede yaşamışlar’ şeklinde 
bir sonuç verdiğinden siz hiç düşün-
meden kolayca kararlarınızı verebili-
yorsunuz.’’ dedi. 

Kendisinin de bilgisayar program 
yazılımına büyük ilgi gösterdiğini ve 
doktorluğun yanı sıra yazılımla ilgili 
konularda da araştırarak bilgi sahibi 
olduğunu ifade eden Dr. Korkmaz,  
şunları söyledi:

‘’Yapay zeka sadece tıp alanında de-
ğil. Tıbbın radyolojisinden patolojisi-
ne bütün alanlarında yapılabileceği 
gibi aynı zamanda hukuk, sosyal 
bilimler dahil her alanda kolayca 
uygulanabilir. Yani önümüzdeki dö-
nemde bu tür çalışmalar üretilecek-
tir. Ama dünyada ilk olarak bu şe-
kilde bir yazılımı biz yazdık ve bu da 
şu an Türkiye’den inşallah dünyaya 
duyurulacak .’’

Doktor Korkmaz, sistemin Meram 
Tıp Fakültesi’ne kurulduğunu ve 
çalışmaya başladığını da sözlerine 
ekledi. Bu konuda çalışan şirketlerin 
henüz doktor ve hastaların önüne 
bu işi profesyonel olarak kullanabi-
lecek bir yapıyı koyamadığını da be-
lirten Korkmaz, şöyle dedi:

‘’Bizim şu anda bu yapıyı ortaya 
koymamız beni son derece mutlu 
ediyor. Özellikle bunun şu an Türki-
ye’den ve Konya’dan çıkıyor olması 
ayriyeten mutluluk verici. Şu anda 
ürünlerimiz yavaş yavaş pazara çık-
maya başladı. Tabi ki ben Onkolog 
olduğum için öncelikli olarak ke-
moterapi sistemini pazara çıkardık. 
Onkoloji alanındaki diğer alanda da 
yine Yapay Zekâ çalışmalarımıza de-
vam edecek.’’

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Levent Korkmaz
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KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI ALTAY: 
BU SEZON TRİBÜNDE 
DESTEK SAĞLAYACAĞIZ 

Konyaspor Haber

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “İnşallah bu sezon 
mümkün olan her fırsatı değerlendire-
rek Atiker Konyaspor’umuza tribüne 
gelerek destek sağlayacağız ve sizlerle, 
hemşerilerimizle beraber olacağız.” dedi.
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hil-
mi Kulluk, Başkan Yardımcısı Celalettin 
Yılmaz ve As Başkan Mehmet Günbaş 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret 
etti.

‘HEDEFİMİZ KONYASPOR’U EN ÜST 
SEVİYEYE TAŞIMAK’

Ziyarette bir konuşma yapan Konyaspor 
Başkanı Hilmi Kulluk, “Bizler Atiker Kon-
yaspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Ku-
rulu olarak şehrimizin en büyük markası 
haline gelen Konyaspor’umuzu destek-
lerinizle layık olduğu, hak ettiği yere 
taşıyabilmeyi ve burada kalıcı olmayı 
hedefliyoruz. Bizler bir grup Konyaspor 
sevdalısı olarak Olağanüstü Genel Ku-
rulda delegelerimizin izni ve onayıyla 
seçildik. O gün bugündür kulübümü-
zün bütün sorunlarını masaya yatırarak 
gece gündüz demeden çalıştık. İşleyişte 
aksayan yönleri tespit ettik ve hemen 
müdahalede bulunduk. Aynı zamanda 
sportif anlamda da Atiker Konyaspor’u-
muzu en üst seviyeye taşıyabilmek ve 
taraftarımızın gurur duyacağı bir takım 
oluşturabilmek için çabalarımızı yoğun 
bir şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki 
sezon özellikle iç saha maçlarımızda sizi 
aramızda görebilmeyi çok isteriz.” dedi. 

‘HER FIRSATTA TİRİBÜNE GELECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, yeni yönetim kurulunu tebrik 
ederken, şunları söyledi:

‘’Atiker Konyaspor bizim dış dünyaya 
açılan en büyük pencerelerimizden biri. 
Bu açıdan baktığımızda Konyaspor’u-

muzu sadece şehri yönetenlerin ve siz 
değerli idarecilerimizin değil, kendini bu 
topraklara adamış herkesin koruyup, 
kollayıp, destek olması gereken bir mü-
essese olarak görüyoruz. 

Dolayısıyla bizim hem Konyaspor’umu-
za hem de Konya’mızdaki bütün amatör 
branşlara destek olma gibi bir misyo-
numuz var. Hep birlikte el ele vererek 
şehrimizin incisi Konyaspor’umuzu ta-
şıyabileceğimiz en üst seviyeye taşı-
mak durumundayız. Biz doğru, planlı, 
programlı ve faydalı her türlü projenin 
arkasındayız. Görev ve sorumlulukları-
mız dahilinde yapabileceğimiz her şey 

için buradayız, sizinleyiz Konyaspor ca-
miasıyla birlikteyiz. İnşallah bu sezon 
mümkün olan her fırsatı değerlendire-
rek Atiker Konyaspor’umuza tribüne 
gelerek destek sağlayacağız ve sizlerle, 
hemşerilerimizle beraber olacağız.” 

Ziyaretin ardından Konyaspor Başka-
nı Hilmi Kulluk, Büyükşehir Belediye 
Başkanına üzerinde isminin bulunduğu 
42 numaraları forma ve Atiker Kon-
yaspor’un lisanslı ürünlerinden oluşan 
hediyelerini takdim etti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
Konyaspr Başkanı Hilmi Kulluk’a “Mes-
nevi” hediye etti.
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AMACIMIZ ATİKER KONYASPOR’U 
ÇOK ÇOK İYİ YERLERE GETİRMEK

Atiker Konyaspor Teknik 
Direktörü Rıza Çalımbay 
tek düşüncelerinin geçen 
seneden daha iyi bir takım 
izlettirmek olduğunu söyle-
di. Hollanda kampında bazı 
oyuncuların yer almayacağını 
ifade eden Çalımbay, trans-
ferlerin yurt dışında yapıla-
cak kampa yetiştirilmesinin 
avantaj olacağını kaydetti.

Atiker Konyaspor Teknik 
Direktörü Rıza Çalımbay 
tek düşüncelerinin geçen 
seneden daha iyi bir takım 
izlettirmek olduğunu söyle-
di. Hollanda kampında bazı 
oyuncuların yer almayacağını 
ifade eden Çalımbay, trans-
ferlerin yurt dışında yapıla-
cak kampa yetiştirilmesinin 
avantaj olacağını kaydetti. 
4-15 Temmuz tarihleri arasın-
da Bolu Gerede’de yaptıkları 
birinci etap kampını değer-
lendiren Teknik Direktör Rıza 

Çalımbay, tüm oyuncularımı-
zın çok iyi çalıştığını ve per-
formanslarından memnun 
olduğunu söyledi.

“Hollanda kampı kadrosun-
da bazı isimler yer almaya-
cak”
Rıza Çalımbay, kadroda yer 
alan tüm oyuncuların perfor-
mansından memnun olduğu-
nu ancak ikinci etap kampı 
için kadroda bazı isimlerin yer 
almayacağını da belirterek, 
“Tabii ki Hollanda’da yapaca-
ğımız ikinci kampa geniş bir 
kadro ile gitmemiz mümkün 
değil. Çünkü transferler de 
dahil olacak. Bazı arkadaş-
larımızın da maç oynaması 
gerekiyor.  Bu nedenle genç 
arkadaşlarımızdan bazılarını 
kiralık olarak göndereceğiz 
ve pilot takımımız Anadolu 
Selçukluspor’da oynatacağız. 
Dediğim gibi mükemmel bir 
ortamda kamp yaptık. Bura-

daki sıkıntılarımızdan biri sa-
kat olan arkadaşlarımız var. 
Onların zaman zaman aksak-
lıkları oldu. İnşallah onlar da 
en kısa sürede aramıza ka-
tılacaklardır” ifadelerine yer 
verdi.’’ dedi. 

“Transferlerimizi kampa 
yetiştirmemiz avantaj ola-
cak”
Teknik Direktör Rıza Çalım-
bay, transferlerin yurt dışın-
da yapılacak kampa yetişti-
rilmesinin kendileri için çok 
büyük bir avantaj olacağı 
mesajını vererek açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 

“Kadro yapımız ve takım is-
keletimiz çok iyi. Transferleri-
mizle daha da güçlenmiş ola-
cağız. Geçen sezon hakikaten 
çok sıkıntılı bir sezon geçiril-
miş. Önemli oyuncuların sa-
kat olması da takımı bir hayli 

etkilemiş. Onun için aynı 
sıkıntıları yaşamamak ve ta-
raftarlarımızı üzmemek adına 
ikinci etap çalışmalarımıza 
hazır bir şekilde başlamamız 
gerekiyor. Hollanda’da 34 
tane hazırlık maçı oynayaca-
ğız. Bu maçlarda tabii ki de 
sonuç önemli değil. Orada 
önemli olan bizim oynatmak 
istediğimiz, futbolcu arka-
daşlarımızdan istediğimiz 
şeyleri yapmaları. Onların da 
yapacaklarına inanıyorum. 
Gerçekten Bolu kampında 
tüm oyuncular dört dörtlük 
çalıştı. Dolu dolu bir kamp 
dönemi geçirdik. Amacımız 
Konyaspor’u çok çok iyi yer-
lere getirmek. Geçen sene 
yaşananlardan dolayı ligi 15. 
sırada bitiren takım vardı. 
Bunu bu sene yaşatmamak 
ve yukarılara oynamak isti-
yoruz.”
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Sizi Tanıyabilir Miyiz?

Ben Uğur Bitim, Bitim İnşaat yetkilisiyim. 
43 yaşındayım. Elhamdülillah Sille’liyim. 
Sillemizin meşhur lafı paçacıyız deriz. Biz-
de baba mesleği kamyonculuk, inşaat ve 
müteahhitlik yapıyoruz. Bu işlerle ben pek 
ilgilenmiyorum. 3’üncü senemdeyim bir 
antika hastalığına bulaştım. Biz tabi böyle 
bir hastalık olduğunu da bilmiyorduk ama 
güzel ve değişik bir hastalık. Hoşumuza 
giden bir hastalık. Bu işi o kadar çok sev-
dim ki inşaat gruplarını azalttım. Hafriyat 
ve nakliyat işlerini amcaoğluma bıraktım. 
Artık bu işlere o bakıyor. Peyzaj işlerine ise 
kardeşim ve babam bakıyor. Ben ise taş 
dekorasyon grubuyla, antika eski eşyalar 
işine döndüm. 

Sizin Kaç Çocuğunuz Var? Çocukları-
nızın da Sizin İzinizden Gitmek Gibi Bir 
Niyeti Var Mı?

Sekiz yaşında ikiz çocuklarım var. Çocuk-
ları da bu işe sevk etmek istiyorum. Bu 
işe alıştırıyorum onları. ‘Aman oğlum bu 
işe sahip çıkın. Güzel ve zevkli bir iş. En 

azından insanın yaşını uzatır’ diyorum. 
Çocuklarımda zaten kendi kendine alış-
maya başladı. ‘Baba biz müzayede ya-
palım’ diyorlar. Ellerine bir malzeme alıp 
kürsüye çıkarak, ‘Var mı arttıran. 10 liraya 
satıyorum. 20 liraya satıyorum’ gibisinden 
konuşarak kendi aralarında oyun oynu-
yorlar. Şimdiden aşıladık, çocuklarda baş-
ladı bu işe. 

Bu İşte Olmasaydınız Hangi İşi Yapmak 
İsterdiniz?

Ben bu işi o kadar çok seviyorum ki dün-
yaya yine gelsem yine bu işi yapmak is-
terdim. 

Ne Mezunusunuz? Okuma İmkanınız 
Olsaydı, Ne Okumak İsterdiniz?

Ben ortaokul terkim. Baba mesleğimizden 
dolayı biz çok okumadık. Kendimizi hayat 
mücadelesinin içerisinde bulduk. Okuya-
madım. Ama eğer bir bölüm okuma imka-
nım olsaydı, Güzel Sanatlar veya Arkeoloji 
bölümünü okumak isterdim. Şimdide ço-
cuklarımı buna teşvik ediyorum. 

Bundan Sonraki Hedefiniz Nedir?

İş grubumuzda her geçen gün daha iyi 
dekorasyonlarımız devam ediyor. Burada 
bulunan oba çadırlarımızdan daha otantik 
ve sıcak ortamlar çıkarmaya çalışıyoruz. 
Hafta sonları burada büyük bir müzaye-
de ve mezat oluşturuyoruz. İki tane bü-
yük çadırımız var. Biri 100 metrelik diğeri 
200 metrelik. 100 metrelik çadırımız mi-
safirhane olarak kullanılıyor. Diğer büyük 
çadırımızda ise müzayedelerimiz gerçek-
leşiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda tüm 
antika severleri burada bir araya getirmek 
ve birçok ürünü burada sergilemek ve 
göstermek istiyoruz. Konya ilimizde zaten 
çok güzel bir ilgi var ve bunun dışında da 
şehir dışından birçok kişide buraya geliyor. 
Müzayedelerimize katılıyor. Böyle bir oba 
çadırında da Türkiye’de tekiz. Oba çadı-
rında yapılan başka bir mezat alanı yok. 
İnşallah ilerleyen zamanlarda da hem Tür-
kiye’nin hem de dünyanın dört bir yanında 
antika severleri burada bir araya getirmek 
istiyorum. 

NE VARSA ESKİLERDE VAR
Babasının, “Es-

kiye rağbet olsa 
bit pazarına nur 

yağardı” sözleriyle 
yüzlerimizi gülüm-
seterek röportajına 

başlayan asıl işi 
müteahhitlik olan 

Uğur Bitim, bize 
antika merakından 
kendi adlandırma-

sıyla ‘Antika Has-
talığı’ndan bah-

setti. Erenköy’de 
bulunan iş yerinin 
bahçesindeki oba 

çadırında soruları-
mızı yanıtladı. 

Haber
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Bir Eşyayı Antika Kılan, Onun Değerini Be-
lirleyen Nedir?

Antikayı antika yapan özelliği üzerinden yıl-
ların geçmiş olması, işçiliği. Eğer üzerinde 
yapan kişinin bir imzası varsa çok daha de-
ğerli olmasını sağlar. Tarihi, hikayesi olması 
antikanın değerini belirleyen en önemli un-
surlardır.

Kendinize Vakit Ayırıyor Musunuz? Tatil 
Yapıyor Musunuz?

Tatilimi de yine antikalarla yapıyorum. Baş-
ka şehirlere malzeme, antika eşya alımlarına 
gittiğim zaman tatilimi de o süreçte gerçek-
leştiriyorum. Gittiğim tatillerde boş durmam. 
Yolda giderken taşlar eski antika arabalar 
gördüğümde dikkatimi çekiyor. En azından 
tatilimi de o şekilde çıkarıyorum.

Konya İli Olmasaydı Nerede Yaşamak İs-
terdiniz?

Ben Bursa’da veya Karadeniz tarafında yeşil 
bir yerde yaşamak isterdim.

İşiniz bir nevi hobiniz ama bunun dışında 
özel ilgi alanlarınız var mı?

Eski plaklar ve radyolar dikkatimi çeker. Ay-
rıca eski arabalara ve motorlara çok bir ilgim 
var.
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“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ OLAN 
BİR İDEALİMDİ”

MHP’nin Konya’da ilk kadın mil-
letvekili olma şansını yakalan Esin 
Kara, ülkücü bir aileden yetiştiğini 
ve çocukluğundan itibaren mil-
letvekili olmak istediğini söyledi. 
Kara, “İlkokul öğretmenin bana ne 
olmayı düşündüğümü sorduğunda 
ben, ‘Milletvekili olacağım’ diyor-
dum. Dün ilkokul öğretmenim beni 
arayıp tebrik etti. Çocukluğum-
dan beri olan bir idealimdi. Devlet 
Bey’in karşısına yeminli mali mü-
şavir olup, hukuk fakültesini bitirip 
3 diploma sahibi olarak çıkmak is-
tiyordum. Seçimler erkene alınınca 
yeminli mali müşavir sınavlarına 
giremeden aday oldum.”

89 KADIN MİLLETVEKİLİ MECLİSE 
GİRDİ

Kadınların Türk siyasi tarihinde 
önemli bir yeri olduğunu anlatan 
Kara, dün 89 kadının milletvekili 
seçilmesinin de önemli olduğunu 
belirtti. Kadınlara ilk seçme ve se-
çilme hakkı verildiğinde, kadınları 1 
milletvekilinin temsil ettiğini ifade 
eden Kara, bugün ulaşılan 89 raka-
mının da, kadınlar için önemli oldu-
ğunu kaydetti.

“TÜRK’ÜN TÖRESİNDE TECAVÜZ 
SUÇUNUN CEZASI İDAMDIR”

MHP’nin seçim beyannamesindeki 
‘af’ vaadinde, çocuk ve kadınlara 
yönelik cinsel istismar, tecavüz ve 
şiddet olaylarının ‘af’ kapsamı dı-
şında tutulacağının yer aldığını ha-
tırlatan Kara, “Kadınlara şiddet ve 
tecavüz suçlarına asla ‘af’ gelme-
yecektir. Çünkü MHP olarak aday 
adaylığı sürecinde bile genel mer-
kezimiz istihbarat çalışması yapıp, 
aday adayının kadına yönelik en 
küçük şiddetinin olup olmadığını 
araştırdı. Aday adaylığım söz ko-
nusu olmadan önce Adana’da 3 ya-
şındaki bir çocuğa tecavüz edilmiş-
ti. Ben bir anne olarak gece yarası 
uyanıp ağladım. Ardından da başta 
Adana milletvekilimiz olmak üzere 
yöneticilerimiz elektronik postayla 
ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben 
bu mesajı pazartesi göndermiştim. 
Salı günü genel başkanımız, mec-
listeki grup toplantısında çıktı, ço-
cuk istismarında bulunanlara idam 
getirilmesini istedi. MHP olarak 
bizim affedemeyeceğimiz şeyler 
var. Türk’ün töresinde de bu var. 
Türk’ün töresinde, tecavüz suçu-
nun cezası idamdır. İnşallah gelsin. 
Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. 
Böyle bir şey olursa kamu vicdanı 
da, halkın vicdanı da, siyasetçinin 
vicdanı da rahat eder.” diye konuş-
tu.

MHP’NİN KONYA’DAKİ İLK KADIN 
MİLLETVEKİLİ ESİN KARA

MHP’nin Konya’daki 
ilk kadın milletvekili 

Esin Kara, “Türk’ün 
töresinde, tecavüz 

suçunun cezası 
idamdır. İnşallah 

gelsin. Çünkü biz 
kadınlar bunu isti-

yoruz.” dedi.

MHP’nin Konya’daki 
ilk kadın milletve-

kili Esin Kara, cinsel 
istismar suçlarına 

idam cezası getiril-
mesini istedi. Kara, 
“Türk’ün töresinde, 

tecavüz suçunun 
cezası idamdır. İn-

şallah gelsin. Çünkü 
biz kadınlar bunu 

istiyoruz. Böyle bir 
şey olursa kamu 

vicdanı da, halkın 
vicdanı da, siya-

setçinin vicdanı da 
rahat eder” dedi.

Haber
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HASİP 
ŞENELP

CEZA CAYDIRICI 
OLMALIDIR

Köşe Yazısı

Çocuğun cinsel istismarı çok kadim bir 
insanlık suçudur. Çocukların cinsel istis-
marı Türk Ceza Kanunun 103 ve devam 
maddelerinde düzenlenmiştir.  Buna 
göre; Çocuğu cinsel yönden istismar 
eden kişinin, sekiz yıldan on beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılması 
öngörülmektedir. Cinsel istismarın sar-
kıntılık düzeyinde kalması halinde ise 
üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası-
na hükmolunacaktır.  Mağdurun on iki 
yaşını tamamlamamış olması halinde 
verilecek ceza, istismar durumunda on 
yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan 
az olmayacaktır. Sarkıntılık düzeyinde 
kalmış suçun failinin çocuk olması hâlin-
de soruşturma ve kovuşturma yapılması 
mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâ-
yetine bağlıdır.

Peki cinsel istismar deyiminden anlaşıl-
ması gereken nedir? Türk Ceza Kanunu 
cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya 
tamamlamış olmakla birlikte fiilin huku-
ki anlam ve sonuçlarını algılama yetene-
ği gelişmemiş olan çocuklara karşı ger-
çekleştirilen her türlü cinsel davranışın
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, 
tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka 
bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen 
cinsel davranışların anlaşılması gerektiği 
vaz etmiştir.

Kanun, Cinsel istismarın vücuda uzuv 
yada cisim sokulması suretiyle gerçek-
leştirilmesi durumunu suçun nitelikli 
hali kabul etmiş bu durumda cezanın 
on altı yıldan aşağı olmamak üzere ha-
pis cezasına şeklinde olacağı mağdurun 
on iki yaşını tamamlamamış olması ha-
linde verilecek cezanın on sekiz yıldan 
az olamayacağı Türk Ceza Kanununda 
düzenlenmiştir. Ayrıca suçun birden 
fazla kişi tarafından birlikte, ya da İn-
sanların toplu olarak bir arada yaşama 
zorunluluğunda bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak sure-
tiyle, veya üçüncü derece dâhil kan veya 
kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir 
kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, 
üvey kardeş veya evlat edinen tarafın-
dan, yada vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, 
koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren 
ya da koruma, bakım veya gözetim yü-
kümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 
yahut Kamu görevinin veya hizmet 
ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kulla-
nılmak suretiyle, işlenmesi halinde ceza 
yarı oranında arttırılacaktır. 
Bununla birlikte cinsel istismarın, birinci 
fıkranın On beş yaşını tamamlamamış 

veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmemiş olan çocuklara kar-
şı gerçekleştirilen her türlü cinsel dav-
ranış, bendindeki çocuklara karşı cebir 
veya tehditle ya da cebir, tehdit, hile 
veya iradeyi etkileyen başka bir nede-
ne dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel 
davranışların silah kullanmak suretiyle 
gerçekleştirilmesi hâlinde, ceza yarı ora-
nında artırılacaktır.

Ayrıca  Cinsel istismar için başvurulan 
cebir ve şiddetin kasten yaralama su-
çunun ağır neticelerine neden olması 
hâlinde, kasten yaralama suçuna iliş-
kin hükümlerde uygulacak, suç sonucu 
mağdurun bitkisel hayata girmesi veya 
ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına hükmolunacaktır.

Bugün suçun ve sonuçlarının ağırlığı, 
toplum vicdanında sebep olduğu haklı 
infial karşısında Türk Ceza Kanunun 103. 
Maddesinde ön görülen cezaların yeter-
sizliği bir kez daha kamuoyunca tartışıl-
maktadır. Suçla mücadelede cezaların 
caydırıcılığı elbette önemlidir. Suça gi-
den yolların kapatılmasında fail adayı-
nın cezanın caydırıcılığından korkması 
önemli bir etkense de tek başına yeterli 
olmayabilmektedir. Nasıl olmaktadır da 
bir ‘insan’ nın hastalıklı dürtüleri vicda-
nın önüne geçmektedir. Demek ki top-
lumda maddi hazları manevi neşelerin 
önünde bir yer bulmakta ve bu şekilde 
yapılanmış bir toplumda çocuğun cinsel 
istismarına dahi tevessül edebilecek ki-
şiler yetiştirebilmektedir. Her suç tipin-
de olduğu gibi özellikle cinsel suçlarda 
sadece suçlunun en ağır şekilde ceza-
landırılması suçla mücadele anlamında 
yeterli değildir. Önemli olan suça giden 
yolların kapatılması,  Necip Fazıl’ın Sa-
karya Türküsünde ifadesini bulan için-
den kir akan olukların mümkün mertebe 
kurutulması nur akan oluklarınsa tah-
kim edilmesidir.

Yasama cezaların kamusal tatmini daha 
yüksek derecede sağlayacak düzeye ta-
şınmasını sağlamalıdır. Ne var ki, suçla 
mücadelenin sadece yasama faaliyetiyle 
sağlanması mümkün değildir. Kastras-
yon ne toplumsal tatmin anlamında çö-
züm değildir. İdam dahil toplumun bek-
lentilerine artık kayıtsız kalınmamalıdır. 
İdam tartışmaları duygular kabardığı 
zaman ısıtılan sonra soğutulan popülist 
siyasi tartışmalara meze yapılmamalıdır.
Bu kapsamda Terörle ilgili de çok önemli 
bir husus var diyorlar ki idam cezası çıkar 

ise bundan sonrası için çıkacağı için geri-
ye yürümeyeceği için bu anlamda mese-
la Fetullah Gülen veya Apo asılmayacak. 
Terör örgütü ve elebaşı faaliyetlerine 
devam ettiği sürece -gerek PKK’nın ge-
rekse FETÖ’nünki devam ediyor- hukuki 
tabirle suç temadi ediyor yan, halen işle-
meye devam ediyor demektir. Suç işlen-
meye devam edildiği kesilmediği içinde 
cezaların geriye yürüme yasağından söz 
edilemez. Sonuç olarak örgüt devam 
ettiğine göre cezaevinde de olsa Pensil-
vanya’da da olsa onun için idam kararı 
çıktığı an gerek FETÖ ve yandaşları için 
gerekse Apo ve yandaşları için idam ka-
rarı hukuken uygulanabilir. 

Türkiye’nin idam konusunda ki uluslara-
rası taahhütleri Türk Milleti’nin bu konu-
ya hasredilmiş bir referandum sonunda 
verdiği bir kararın sonucu değildir. Kaldı 
ki Türkiye imzasının sözleşmede kaldı-
ğı süre boyunca bu taahhüdüne uygun 
davranmıştır. Güçlü ve bağımsız devlet-
ler nasıl uluslararası sözleşmelere imza-
larını koyabiliyorlarsa aynı şekilde daha 
önce koydukları imzalarını geri almakta 
da muhayyerdirler. Türkiye büyük ve 
güçlü bir devlettir. Devletlerarası hukuk-
ta asıl olan kör bir vefa değil, milli men-
faatlerdir. Avrupa Birliği yolcuğu içinde 
pek çok düzenleme hayata geçirilmiş ne 
var ki Türkiye’de Avrupa Birliği de çok 
iyi bilmektedir ki kısa ya da orta vadede 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi söz 
konusu görünmektedir. Bununla birlikte 
Türkiye’nin bu Birliğe girmedeki men-
faati her geçen gün biraz daha ermek-
tedir. Yaklaşık 60 senedir devam eden 
bu yolcuğu doğru bir zamanda mutlaka 
sonlanacaktır. 

Milletimizi ciddi anlamda rahatsız eden 
çocuk ve kadının istismarı ve vatana 
ihanetle ilgili cezalara bilhassa bu üç 
gruptaki cezalara idamın mutlaka geti-
rilmesi gereği ve halkın bu konuda ki yo-
ğun talebi belki de AB yolculuna devam 
noktasında Türkiye’yi yeni bir kararın 
arifesine getirebilir.
Sağlıkta, alt yapıda, milli savunmada, 
enerjide, ulaşımda, eğitimde ve diğer 
pek çok alanda büyük atılımlar yapan 
yapmaya devam eden Türkiye meşrui-
yetini Hakkın yer yüzünde hakim kılın-
ması ülküsünden alan, toplumda barış 
ve huzuru, suçla mücadeleyi, Millet vic-
danında en tatmini en üst düzeyde sağ-
lamaya dönük olarak Hukuk alanında 
çalışmalara kayıtsız kalamaz.
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AYMANAS EVLERİ VE 
BÖLGEDEKİ CAMİNİN TEMELİ ATILDI

MERAM’DA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM İLK MEYVESİNİ 
VERDİ

Meram Belediyesi öncülüğünde ha-
yata geçirilen Aymanas Evleri Konut 
Yapı Kooperatifi’nin ve bölgeye yapı-
lacak caminin temelleri düzenlenen 
törenle atıldı. Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, göreve geldikle-
rinde imar ve mülkiyet sorunlarının 
çözümü noktasında söz verdiklerini 
belirtirken “Çok şükür verdiğimiz 
sözleri yerine getirdik” dedi. 
Meram Belediyesi tarafından ilçeyi 
imar ve ihya etme çalışmaları tüm hı-
zıyla sürüyor. Belediye öncülüğünde, 
Küçük Aymanas Mahallesi’nde ha-
yata geçirilen Aymanas Evleri Konut 
Yapı Kooperatifi’nin ve bölgede yapı-
mı gerçekleştirilecek caminin temel-
leri atıldı.  Temel Atma Törenine AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mithat Büyükalim, Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu 
Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, 
AK Parti Meram İlçe Başkanı Musta-
fa Dolular, AK Parti İl ve İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Meram 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, 
Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı 
Mustafa Avcıoğlu, muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

 
“BELEDİYEMİZİN YANIMIZDA OL-
DUĞUNU BİLMEK HUZUR VERİ-
YOR”

Programda ilk olarak konuşan Kü-
çük Aymanas Mahalle Muhtarı Cemil 
Kaya, ilçenin en eski mahallelerinden 
olan unutulmaya yüz tutmuş Küçük 
Aymanas Mahallesi’nin makus ta-
lihini Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru ile yendiğini ifade ederken, 
“Başkanımız sayesinde çok şükür 
mahallemiz hizmetlere kavuşuyor. 
Mahalle sakinlerimizle birlikte yeni 
taleplerimiz olduğunda her zaman 
belediyemiz bizlerin yanında oluyor. 
Yanımızda olduklarını bilmek bizlere 
huzur veriyor. Yapılan yatırımlar ma-

hallemize, ilçemize ve şehrimize ha-
yırlı olsun” dedi.

“SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK”

Meram Beleidye Başkanı Fatma 
Toru, mahallelerin ihtiyacına yönelik 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade 
ederken “Göreve geldiğimizde ma-
halle muhtarlarımızla, temsilcileri-
mizle ve halkımızla bir araya gelerek 
mahallelerimizin eksiklerini tespit 
etmiştik. Öncelikli ihtiyaçlar nokta-
sında çözümler geliştirmiştik. Meram 
Konyamızın yeşil incisi. Yeşil olmanın 
da bir bedeli var. Doğal sit alanları, 
plansız yerleşimler, süreç içerisindeki 
gelişimle birlikte Aymanas Mahallesi 
de pek çok mahallemiz gibi kentsel 
dönüşüm ve imar planı noktasında 
taleplerini iletmişti. Allah’a şükür gö-
revimiz süremiz boyunca, 2014 yerel 
seçimlerinde mahallelerimize imar ve 
mülkiyet sorunlarına yönelik vermiş 
olduğumuz sözlerin hepsini yerine 
getirdik. Bundan mutluluk ve onur 
duyduğumu ifade etmek isterim” 
şeklinde konuştu. 

“DİĞER MAHALLELERİMİZDE DE 
TEMELLERİ ATARAK HALKIMIZI 
EVLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

50 milyon metrekareye varan 60 
mahallede, yani Meram’ın nüfusu-
nun 3’te 2’sinin ikamet ettiği alan-
larda yeniden şekillendirme çalışma-

ları gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Başkan Toru, “Önümüzdeki 100 yıl 
boyunca mahallelerimizin gelişimi-
ne yön vermek basit bir süreç değil.  
Ortak fikirle birlikte planlarımızı ger-
çekleştirdik. 18. Madde uygulama-
larımız devam ediyor. Uygulamanın 
bittiği mahallelerimizde tapu devirle-
rine başladık. Meram’da şu anda Tür-
kiye’nin en büyük kentsel dönüşüm 
hamlelerinden biri gerçekleştiriliyor. 
1,5 milyon metrekarede, 5 farklı böl-
gede başlamış olduğumuz kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk 
temelimizi Aymanas Mahallesi’nden 
atıyoruz. Önümüzdeki iki ay içerisin-
de diğer bölgelerimizin de temelle-
rini atarak halkımızı evlerine kavuş-
turmaya çalışacağız” dedi.

“PROJE SADECE MERAM’IN DE-
ĞİL; ŞEHRİMİZİN DE DEĞİŞEN 
YENİ YÜZÜNÜ YANSITACAKTIR”

Aymanas Evleri Yapı Kooperatifi’nin 
temelinin atılmasıyla büyük bir adım 
atıldığını ifade eden Başkan Toru, 
“Halkımızın nitelikli ve günümüzün 
imkânlarıyla inşa edilmiş ve sosyal 
dokuyu da güçlendirme amacı taşı-
yan bu evlerde yaşaması için bugün, 
burada önemli bir temel atıyoruz. 
Bu aslında bir son değildir; bu te-
meli, geleceğimizin adına atarken, 
yeni başlangıçların da ilki olacağının 
müjdesini buradan duyuruyorum. 
Küçük Aymanas Mahallemizdeki 
arsa sahiplerinin ve kooperatif üye-
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Meram Belediyesi

lerinin; kısa sürede tamamlanarak ev 
sahibi olmaları ve örnek bir yaşam 
kurulması için Belediyemiz öncülü-
ğünde kurduğumuz bu kooperatifte-
ki toplam 228 daire için 1710 kişi ön 
başvuruda bulundu. Bu rakam aynı 
zamanda halkımızın teveccühünü 
de göstermektedir. Bu proje sadece 
Meram’ın değil; şehrimizin de deği-
şen yeni yüzünü yansıtacaktır” dedi.

“CAMİMİZ SAĞLAM VE İNANÇLI 
NESİLLER YETİŞTİRMEK ADINA 
ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA EDECEK”

Önümüzdeki aylarda diğer projelerin 
de  halkın istifadesine sunulacağını 
aktararak şunları söyledi; “Meram’ın 
geleceğine, gelecek yüz yılına dam-
gamızı sizler adına vurmanın heye-
canını ve mutluluğunu hep birlikte 
yaşayacağız. Bu, bizim olduğu kadar 
Meramlının da gururudur, sevinci-
dir. Belediyemizin tüm imkânlarını 
zorlayarak, alnımızın akıyla yaptığı-
mız tüm hizmetlerin Meram’a hayırlı 
olmasını diliyorum. Aymanas Evle-
ri’nin hemen yanı başında yapılacak 
olan camimizin de sağlam ve inançlı 
nesiller yetiştirmek adına önemli bir 
görevi ifa edeceğini biliyorum. Ço-
cuklarımızı, gençlerimizi çağın tu-
zaklarından korumak için manevi-
yatlarını yükseltmemiz için camiden, 
cemaatten uzak düşürmememiz ge-
rekmektedir. Atacağımız temellerin 
vatanın ve milletin refahına vesile 
olmasını temenni ediyorum”

CUMHURBAŞKANIMIZ “BU DÖ-
NEMDE YATIRIM YAPANLAR 
KAHRAMANLARDIR” DEMİŞTİ

İmar planı, uygulamaları ve kentsel 
dönüşümlerle ilgili  Başkan Fatma 
Toru’nun ve belediye ekiplerinin yo-
ğun mesai harcadığını ifade eden AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Musta Do-
lular, “Yapılan bu yatırımlar oldukça 
önemli. Gerçekleştirilen çalışmalarda 
konut hamlesinin ilk meyvesi olan 
Aymanas Evleri Yapı Kooperatifi 
Konyamız ve ülkemiz için hayırlı ol-
sun. Ülkemizin coğrafi konumu se-
bebiyle çok stratejik bir konumda 
olmasından dolayı mücadele için ya-
şamaya millet olarak alıştık. Dönem 
dönem savaşlarla, darbe girişimiyle, 
iç ve dış düşmanların girişimleriyle 
mücadele ederek bağımsızlık mü-
cadelesi veriyoruz. Bu dönemde 
en büyük mücadelemizin ekonomi 
yönünde olduğunu düşünüyorum. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı 
bir konuşmada “Bu dönemde yatırım 
yapanlar kahramanlardır” demişti.  
Belediyelerimiz ve müteahhitlerimiz 
tarafından yapılan bu yatırımlar-
la aynı kahramanlıkların yapıldığını 
düşünüyorum. Bu tür yatırımların 
devam etmesini temenni ediyorum” 
dedi.

“BAŞKANIMIZ VE EKİBİ MERAM 
İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR-
LAR”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Meram’ın yeni bir güzelliğinin 
temel atmasında bir araya gelindiğini 
ifade ederken, “Değerli başkanımızın 
şahsında tüm ekibine teşekkür edi-
yorum. Başkanımız ve ekibi Meram 
için gece gündüz çalışıyorlar. Bu şehir 
herşeyin en güzeline layık ve ter dö-
ken herkesten Allah razı olsun. Nasıl 
ki ülkemiz geleceğe emin adımlarla 
yürüyorsa şehrimiz de hem tarihini 
hem de kültürünü geleceğe taşıyor. 
Sadece ev değil mahallenin ihtiyacını 
karşılayacak sosyal donatılarla bera-
ber pek çok alan projede yer alıyor. 
Hak sahipleri teslim alacakları daire-
lerde huzur içinde yaşayacaklar in-
şallah. Türkiye’nin her dönem yaşa-
dığı zorluklara rağmen milletimiz bir 
ve beraber olarak her türlü zorluğun 
üstesinden geliyor. Türkiye yeni dö-
nemde de çok daha güçlü bir şekilde 
yürüyüşünü devam ettirecek. Kon-
ya olarak, hemşehrilerimizin ihtiyaç 
duyduğu tüm yatırımlar için belediye 
başklanlarımızla çalışıyoruz. Projenin 
hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde 
görüş belirtti. 

Konuşmaların ardından dualar eş-
liğinde protokol üyelerinin butona 
basmasıyla Aymanas Evleri ve cami-
inin temeli atıldı.
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BAŞKAN TUTAL KONYALI 
BASIN MENSUPLARINI AĞIRLADI 

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Konya basınını Seydi-
şehir gezisi programında misafir 
etti. Seydişehir Belediyesi’nin 
düzenlediği gezi  programına ka-
tılan Konya’da görev yapan basın 
mensupları, ilçenin tarihi ve turis-
tik mekanlarını ziyaret etti. Doğal 
güzelliklerini gezdi, Seydişehir’de 
hayata geçirilen proje ve yatırım-
ları yerinde gördü.

Basın Yayın Enformasyon 
(BYEGM) Konya İl Müdürlüğü’nün 
Konya basınına yönelik olarak dü-
zenlemiş olduğu “Kültür Turları”-
nın 5.’si Seydişehir’e gerçekleştirdi. 
Çok sayıda basın mensubunun 
katıldığı kültür gezisine Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal 
ev sahipliği yaptı.

Seydişehir’i gezen basın mensup-
ları, Seydişehir Belediyesi’nce ya-
pımı devam eden Termal Sosyal 
Tesisler, Kuğulu Vadisi, Eski Garaj 
Ticaret ve Konut Merkezi, Seyyid-
harun Veli Cami ve Çevresi düzen-
leme çalışmalarını yerinde ince-
ledi. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Kültür Turu’nda 
Başkan Tutal, basın mensuplarına 
Seydişehir’de yapılan çalışmalar 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi
.
 Seydişehir’in Seyyid Harun Veli 
Hazretleri’nin diyarı olması nede-
niyle önemli bir belde olduğuna 
dikkat çeken Tutal, aynı zamanda 
Seydişehir’in doğal güzellikleri ile 
de adından söz ettiren bir ilçe ol-
duğunun kaydetti. Seydişehir Be-
lediyesi’nin ilçede birçok yatırım 
yaptığını ve bu yatırımlar sayesin-
de ilçenin önemli bir potansiyele 
ulaştığını kaydeden Başkan Tutal,

‘’Bu yatırımlardan en önemlilerin-
den birinin jeotermal tesisleri yatı-
rımlarımız. 2-3 tane kuyumuz var. 
Saniyede 100 Litre su var. Suyu 
buraya getirdik. 365 bin metreka-
relik bir alan. Burası mera olarak 
geçerdi. Burayı farklı metotlarla 
Seydişehir Belediyesi’nin mülki-
yetine geçirdik. İmarını, parselas-
yonunu yaptık. Buraya bir sosyal 
tesis başlattık. 2 bin 700 metre-
karelik bir alan. Termal havuzlar 
olacak.  Güzellik salonları gibi sa-
lonları olacak. Suyumuz 43 derece. 
Tahlillerde suyumuz hem sodalı su 
hem mineralli su. Uzmanlarca su-
yun birçok hastalığa fayda sağla-
dığı belirtiliyor. Yıllardır boşa akan 
bu suyumuz şimdi değerlendirile-
cek. “ dedi.

Seydişehir’de son 4 yıl içerisinde 
standartların üzerinde yatırımlar 
yaptıklarını dile getiren Başkan 
Tutal,  Kuğulu Park bölgesinde 
yürütülen çalışmalara ve ilçe mer-
kezindeki kamulaştırmalara dikkat 
çekti. 

“HER MAHALLEYE HİZMET GÖ-
TÜRÜYORUZ”
Önemli yatırımların dışında Sey-
dişehir’de belediyecilik anlamın-
da her mahalleye hizmet götür-
düklerini belirten Başkan Tutal, 
“Seydişehir’de 45 civarında park 
oluşturduk. Seydişehir’in kalkın-
ması noktasında ciddi arsa tah-
sisleri oldu. Ciddi manada asfalt 
çalışması yaptık. Daha önceki 
yapılan asfalt çalışmamızı bizim 
dönemimizde 4’e katladık. Kırsal 
mahallelerimizin tamamının kilitli 
taşla döşeyeceğiz.” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİKTE SINIR 
TANIMIYORUZ”
Seydişehir Belediyesi’nin sosyal 
belediyecilik anlamında da önemli 
işlere imza atıldığını ve büyük or-
ganizasyonlara ev sahipliği yap-
tıklarını kaydeden Başkan Tutal, 
“Sosyal belediyecilik yönünde 
kimsesi olmayan yaşlılarımızın 
evini temizliyoruz. Camilerimizi 
temizliyoruz. Hasta nakil aracımız 
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Seydişehir Belediyesi

var, hastalarımızı Konya’ya hasta-
neye götürüyoruz. Aşevimiz var, 
500 kişiye öğlen ve akşam sıcak 
yemek dağıtıyoruz. Mobil taziye 
evimiz ve çadırlarımız var. “diye 
konuştu.

Basın mensuplarına yönelik ola-
rak başlattıkları “Kültür Gezile-
ri”nin 5.’sini Seydişehir’e yaptık-
larını kaydeden BYEGM Konya 
İl Müdürü Abdurrahman Fidancı 
da ‘’Bugün Seyyid Harun Veli’nin 
diyarındayız. Biz basınımıza yö-
nelik kültür gezilerine Beyşehir’de 
başladık. Akabinde Akşehir, Ereğli, 
Bozkır’a geziler düzenledik. Şimdi 
de Seydişehir’deyiz. İnşallah bu 
tür çalışmalarımıza devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı. 
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YAZ AYLARINDA 
SICAK VE GÜNEŞ

 IŞIĞINDAN KORUNMA
Konya Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
modern altyapı üzerine tasarlanan, 
900 yatak kapasiteli yeni binasında 
poliklinik hizmeti vermeye başladı.  

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker, ülkemizde sağlık alanında güzel 
gelişmelerin yaşanmaya devam et-
tiğini belirterek, “Bu süreçte Meram 
Tıp Fakültesi olarak bizler de kaliteli 
hizmetin daha kaliteli mekânlarda 
verilebilmesi için 4 yıl önce Kalkınma 
Bakanlığı ile yaptığımız görüşme-
ler çerçevesinde yeni hastanemizin 
projelendirmesini gerçekleştirdik. 
TOKİ’nin de katkılarıyla yapımının 
tamamlanmasının ardından hizmete 
açtık. Geçmiş yıllarda çok uzun za-
manlara sarkan teslimatlar, müteah-
hitlik hizmetleri şükürler olsun çok 
kısa sürede bitirilerek aktif hale geti-
rilip hizmete sunulmuş oluyor. Burası 
da 900 yataklı bir hastane olmasına 
karşın çok hızlı bir şekilde, 3,5 sene 
içerisinde tamamlandı ve hizmete gir-
di. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun. 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi daha 
donanımlı, modern, çağdaş, hastala-
rımızın ve hekimlerimizin daha uygun 
ortamlarda hizmet üretebileceği nite-
likli bir binaya kavuşmuş oldu.” dedi.

Hastanenin Yapımında Her Detay 
İnce İnce Düşünüldü

Binanın teknik özellikler açısından 
farklı olduğunu belirten Rektör Şeker, 
“Hem elektrik üretimi, verimlilik, ik-
limlendirme hem de akıllı bina olması 
bağlamında her bir kliniğin ince ince 
düşünülerek yerleştirildiği, her faali-
yetin tek tek incelendiği, sağlık eğiti-
mi ve sağlık hizmetinin nitelikleri göz 
önünde bulundurularak planlama-
nın yapıldığı bir bina. Ben bu binada 
çalışanların da tedavi olmaya gelen 
hastalarımızın da mutlu bir şekilde 
hizmet verme ve hizmet alma konu-
larında herhangi bir sorun yaşamaya-
cağını düşünüyorum.” diye konuştu. 
Taşınmaya yönelik ön hazırlık çalış-
malarının yaklaşık 1 senedir devam 
ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Şeker, “Diğer binalarımızı da rehabi-
lite ederek, gerek onkoloji gerek psi-
kiyatri polikliniklerini ve diğer bran-
şlarımızı da mevcut yerlerinin daha 
geniş mekâna taşınmasıyla beraber 

daha kaliteli ve nitelikli kılmış olaca-
ğız. Buradan kurumumuz, Konya’mız 
ve ülke insanımız yararlanmış olacak. 
Bununla beraber tıp eğitiminde, sağ-
lık eğitiminde, sağlık hizmetinde daha 
öne çıkmış olan bir Konya, kalitesini 
artırmış bir üniversite olarak hizmet 
üretmiş olacağız. Başarılı bir sağlık 
hizmeti sunumu uluslararası alana 
taşınmış olacak inşallah.” şeklinde 
konuştu. 

Binanın yeni olması nedeniyle teknik 
olarak aksaklıkların yaşanmaması için 
tüm tedbirlerin alındığını kaydeden 
Şeker, taşınmanın sağlık hizmetini 
aksatmaması için özenli ve dikkatli 
şekilde çalıştıklarını, bu süreci de 15 
gün içerisinde tamamlamayı planla-
dıklarını söyledi. 
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Celalettin Vatansev ise, “15 Tem-
muz’da hizmete gireceğine dair ver-
diğimiz söz üzere nihayet hastanemiz 
hizmete açıldı. İlk etapta poliklinik 
hizmetleri görülmekte, çoğu poliklinik 
hizmetleri yeni yerleşkede halkımıza 
hizmet vermektedir’’ dedi.
 
Hastalara 5 yıldızlı otel kalitesinde 
hizmet verileceğini aktaran Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Ahmet Tekin de şunları söy-
ledi:

“Özellikle poliklinik hizmeti bazında 
hastanemizi hizmete açtık. Göz, fizik 
tedavi, psikiyatri, cildiye, çocuk ve 

onkoloji poliklinikleri dışındaki bü-
tün polikliniklerimiz yeni binamızda 
hizmet vermeye başladı. Güzel bir 
mekân oldu, inşallah hastalarımız çok 
yakın zamanda 5 yıldızlı otel hizme-
tini almaya başlayacak. Çalışmaları-
mız yoğun bir şekilde devam ediyor. 
İnşallah önümüzdeki ayın başında 
yataklı servisleri, ameliyathaneleri 
ve yoğun bakım üniteleri ile beraber 
bütün hastaneyi taşımayı planlıyo-
ruz. Bunları tamamladıktan sonra 
hastalarımız gayet güzel bir ortamda 
hizmet alacak. İnşallah daha iyi hiz-
metler sunmak nasip olur.”

MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNASINDA
 HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Haber
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YAZ AYLARINDA 
SICAK VE GÜNEŞ

 IŞIĞINDAN KORUNMA
Güneş hem ısı hem ışık kaynağı-
mızdır. Ayrıca cildimize de D vita-
mini sağlar. Fakat sıcakların arttığı 
yaz dönemi geldi. Bu dönemlerde 
güneş, cildimizde çeşitli alerjik du-
rumlara sebebiyet verebilmekte ve 
güneş alerjisi dediğimiz durumları 
ortaya çıkarabilmektedir.

Beyaz tenli, renkli gözlü ve özellik-
le hassas kişilerde yaz döneminde 
güneş ışınlarına bağlı UV ye bağlı 
cilt alerjileri ortaya çıkarabilir. Bun-
lar vücutta kızarıklık, içi su dolu ba-
loncuklar, kaşıntı ve çeşitli yaralar 
şeklinde görülebilir. Güneş bir ihti-
yaç olmakla birlikte fazlası oldukça 
zararlı ve cilt kanseri oluşturan bir 
etkendir. Bunun için korunmamız 
da gerekir. 

Güneş ışınlarının Dünyaya dik gel-
diği sabah saat 10.00, öğleden son-
ra saat 16.00 arasında mümkün 
olduğunca güneşten uzak durma-
mız lazım. Dışarıya çıkmamak ya 
da çıktıysak kendimizi korumaya 

dikkat etmeliyiz. Şapka, gözlük gibi 
aksesuarlar kullanabiliriz. Mümkün 
olduğunca vücudu kapatan giysiler 
giyebiliriz. 

Aşırı sıcaklar, özellikle çocuklar, 
yaşlılar, tansiyon, diyabet ve kalp 
gibi kronik hastalıkları bulunan ki-
şileri olumsuz etkiler. Sağlıklı kişiler 
de gerekli önlemler alınmazsa sı-
caklara bağlı bazı sorunlar yaşana-
biliyor. Özellikle su ve tuz kaybının 
arttığı yaz döneminde, kaybedilen 
tüm vitamin ve minerallerin geri 
kazanımı büyük önem taşıyor. Yaz 
mevsiminde özellikle diyabet has-
talarının bol miktarda sıvı tüketme-
si önerilmektedir. Kola, meyve suyu 
gibi kan şekerini yükselten içecek-
lerden uzak durulmalıdır. 

Sıcaklar; stres, gerginlik ve aşırı si-
nirliliğe neden olabilir. Bu da vücut-
ta kan basıncı dengesini olumsuz 
etkileyen bir faktördür. Bu nedenle 
özellikle hipertansiyon hastalarının 
stres artırıcı aktivitelerden uzak 

durmaları yararlı olacaktır.  Yaz sı-
cakları, kan basıncının aniden düş-
mesine ya da yükselmesine neden 
olabilir. Kalp ve damar hastalarında, 
ileri yaştakilerde bu ani değişimler 
kalp krizi ile sonuçlanabilir. Güneş 
ışınları ile uzun süreli temas buna 
zemin hazırlayabilir. Bu nedenle 
özellikle kalp ve damar hastalarının 
sıcaklardan korunması, güneş ışın-
larına direkt maruz kalmaması çok 
önemlidir. 

Yaz sıcaklarında giyim şekli de dik-
kat edilmesi gereken önlemlerden 
biridir. Naylon içerikli ve teri em-
meyen kumaştan yapılan giysiler, 
özellikle yaz sıcaklarında sağlığı 
tehdit edebilir. İçerisinde rahat ha-
reket edilebilecek, açık renkli ke-
ten ve pamuk içerikli giysiler tercih 
edilmelidir. Terliyken klimalı orta-
ma girilmesi, ani hava değişimi ne-
deniyle kas kasılmasına bağlı ağrı-
lara, boyun ya da bel tutulmalarına 
neden olabilmektedir. 

Cildiye Uzmanı 
İsmail Örs

Özel Büyükşehir Hastanesi
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Sizi Tanıyabilir Miyiz?

İsmim Ünal Sucu 40 yaşındayım. 
Memleketim Niğde ama Konya’da 
doğup büyüdüm. Plastik hammadde 
işiyle uğraşıyorum. Eski mesleğimiz 
hurdacılıktı. Ama 3 senedir plastik 
sektörünün içerisindeyim. Sekiz kar-
deşiz ve ben dördüncü çocuğum. Evli-
yim 3 çocuğum var. 

Bize İşinizden Bahsedebilir Misiniz?

Plastik hurdasını toplayan kişiler biz-
lere getirir. Bizde burada kırma ve yı-
kama işlemlerini yaparak hammadde 
haline getiriyoruz. Hammadde haline 
getirdiğimiz bu ürünleri çeşitli fab-
rikalara ulaştırarak dönüşümü sağ-
lamış oluyoruz. Bu fabrikalardan da 
hammaddeler tekrardan çeşitli plastik 
ürünlere dönüştürülüyor. Bizim işimi-
zin aslında çevreye çok büyük katkısı 
var. Çünkü plastik doğada, en az 1000 
yıl gibi bir sürede kayboluyor. Ayrıca 
plastik atıklar, çevreye en çok zarar 
veren atıklardandır. Bu yüzden yaptı-
ğımız işle bir bakıma dünyaya da katkı 
sağlıyoruz.

Bu İşe Nasıl Başladınız? 

Ben işimi severek yapıyorum. Bu 
meslek olmasa bile eski mesleğim 
hurdacılığı yapmak isterdim. İlkokul 
mezunuyum. Kendimi okullardan çok 
hayat üzerinde geliştirdim. Okumak 
hiçbir zaman bana göre olmadı. Ben-
de sevmediğim bir şekilde kendimi 
okul sıralarına bağlamaktansa iş ha-
yatına atıldım. Bununla ilgili olarak da 
hiç keşke demedim. İlkokulu bitirdik-
ten sonra baba mesleğimiz olan hur-
dacılığa başladım. Günümün tamamı-
nı yaşıtlarımın aksine oyun oynamak 
yerine hurda toplayarak geçiriyordum 
ama asıl hayat mücadelem askerden 
döndükten sonra başladı. Ben bu işe 
dediğim gibi hurdacı olarak küçük bir 
çapta başladım. Şuan bir yerlere gel-
miş durumdayım. Ben ilk fabrikamı 
açtığımda ilk ay bana sadece 10 ton 
plastik hurda geldi. Bu rakam bu sek-
tör için çok düşük bir rakam çalışanla-
rımın parasını bile çok zor çıkartmıştı. 
Ama ben pes etmeden çabalamaya 
devam ettim ve ikinci ay yine çok bü-
yük bir rakam olmasa da hurda mikta-
rını 30 tona çıkardım. Bu rakamda her 
geçen ay katlanarak arttı.

Bu İşteki Bir Sonraki Hedefleriniz 
Nedir?

Bundan sonraki hedefim daha da bü-
yüyerek tam profesyonel şekilde geri 
dönüşüm sektöründe hizmet vermek. 
Şuan 5 bin metrekarelik yeni bir fabri-
kaya geçtim. Şimdilik 20 eleman çalış-
tırıyorum. İnşallah ilerleyen günlerde 
bu sayı katlanarak artmaya devam 
edecek. Kendime hedefler koyan biri-
siyim. Bu hedeflerime kademeli olarak 
ilerliyorum. Bir sonraki kademede he-
defim çalışan sayımı 100 kişiye ulaş-
tırmak. 

Bu Hayatta Sahip Olduğunuz En 
Değerli Şey Nedir?

Bu hayatta sahip olduğum en değerli 
şey benim için ailem. Kendimdeki ça-
lışma gücünü ve azmini onlardan alı-
yorum. Çocuklarıma daha iyi bir gele-
cek sunabilmek için çalışmalarıma hız 
kesmeden devam ediyorum. Bana bu 
hayatta babamdan bir şey kalmadı. 
Kimseden de bir destek almadım. As-
kerliğim bittikten sonra artık hayatın 
tam anlamıyla başlamış olduğunu an-
ladım ve her şeyi kendi imkânlarımla 

HURDACILIKTAN FABRİKATÖRLÜĞE 
Konya’da do-
ğan ve aslen 
Niğdeli olan 
Ünsal Sucu, 

hurdacılıktan 
fabrikatörlüğü 

yükselişinin 
hikayesini 

anlattı. Plastik 
sektöründe 

adından söz 
ettiren Sucu, 
azimli ve çok 

çalışmanın 
başarıyı getir-
diğini söyledi. 
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çabalayarak yaptım. Çocuklarım da 
şuanda benim izimden ilerlemeye 
devam ediyorlar. Sektörü takip edi-
yorlar.

Çalışanlarınızla Aranız Nasıl?

Çalışanlarımla aram bir patron işçi 
ilişkisinden çok abi kardeş ilişkisine 
dayanıyor. Biz burada bir aile gibiyiz 
ve bu da inanınki işteki verimi ben-
ce çok büyük ölçüde arttırıyor. Nasıl 
ki ben işimi sevdiğimden dolayı bu-
günlere ulaştıysam, çalışanlarımda 
işlerini severek yapıyorlar ve birlik 
beraberlik içerisinde daha da büyü-
meye devam ediyoruz.

Tatil Yapıyor Musunuz?

Maalesef şuanda yeni bir atılım 
yaparak işlerimi büyüttüğümden 
dolayı tatil yapmaya pek fırsatım 
olmuyor. Pazar günleri de dahil ol-
mak üzere haftanın her günü çalışı-
yorum. Normal zamanlarda da zaten 
pek tatil yapmaya fırsatım olmuyor. 
Sadece bayramlarda ve bazı özel za-
manlarda Niğde’de bulunan köyüme 
ailemle birlikte giderek orada vakit 
geçiriyor ve aile büyüklerimi ziyaret 
edebiliyorum. 



 54     l  

PROF.DR.HATİPOĞLU: 
“15 TEMMUZ’DA MİLLET ‘YETER ARTIK’DEDİ”

Ünlü ilahiyatçı Prof.Dr. Nihat Hati-
poğlu, Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
verdiği “15 Temmuz destanı” konulu 
konferansta, “Daha önce darbeler 
oldu bu ülkede, Cumhuriyet döne-
mimizde de benzeri darbeler oldu 
ama vatandaş evinde oturdu.15 
Temmuz akşamı ise millet dedi ki; 
‘yeter artık’. Sokaktan gelenler, ‘bir 
yerden talimat alanlar benim ne 
yapacağıma karar veremez, ben va-
tandaş olarak ne yapacağıma karar 
veririm’ dedi.”diye konuştu.

Beyşehir Belediyesi tarafından 15 
Temmuz Demokrasi, Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında göl 
kenarındaki festival alanında bu 
yıl 2’incisi gerçekleştirilen Beyşehir 
Demokrasi Şöleni’ne katılan Prof.
Dr.Nihat Hatipoğlu, burada Bey-
şehir Belediyesi Mehtar Takımı’nın 
konser programının ardından “15 
Temmuz destanı” konulu bir konfe-
rans verdi.

Beyşehirliler’in yoğun ilgi gösterdiği 
konferansta, 15 Temmuz akşamın-
da milletin iradesine hükümranlık 
kurmaya çalışan, bu milletin iradesi-
ne el koymaya çalışan bir kalkışma 
yaşandığını vurgulayan Prof.Dr.Ha-
tipoğlu, “Milletimiz, gençlerimiz, 
kadınlarımız, yaşlılarımız bu kendi 
iradesine müdahale etmek isteyen, 
buna gayret eden o güçlere karşı 
son derece samimi, dirençli kıyamı-
nı yaparak, direncini göstererek bu 
büyük oyunu bozdu” dedi.

 “MİLET DEDİ Kİ: ‘YETER ARTIK’”
Derin güçlerin kontrolündeki bazı 
insanların farklı bir din eğitimi ve-
rilmek suretiyle zaman içerisinde 
kandırıldığını belirten Hatipoğlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Maalesef iyi niyetli insanlarımı-
zı kandırdılar. Ama burada hesap 
etmedikleri bir şey vardı.  Onların 
hesabını Cenab-ı Allah bozdu. El-
hamdülillah millet bir araya geldi. 
Bir bütün  oluşturdu. Bir gövde gibi  
herkes üstüne düşeni yapmaya gay-
ret etti. Tarihte son yüz yılda eşine 

rastlanmayan bir direnç gösterildi. 
Daha önce darbeler oldu bu ülkede 
Osmanlı döneminde saray darbele-
ri,  saray dışı entrikalar, darbeler çok 
oldu. Cumhuriyet dönemimizde de 
benzeri darbeler oldu. Ama vatan-
daş evinde oturdu.  Ama 15 Temmuz 
akşamı millet dedi ki; ‘Yeter artık. 
Sokaktan gelenler bir yerden tali-
mat alanlar, benim ne yapacağıma 
karar veremez. Ben vatandaş olarak 
ne yapacağıma karar veririm’ dedi. 
Sokağa çıktı ve sokağın ve caddele-
rin iradesi halkın eline geçti.  Bu ne-
denle de elhamdülillah büyük oyun 
bozuldu.’’   

ÖZALTUN: “15 TEMMUZ’U UNUT-
TURMAYACAĞIZ”
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun ise, programın sonunda 
yaptığı konuşmada, Hatipoğlu’na 
verdiği konferanstan dolayı teşek-
kür etti. Bir söz verdiklerini ve bu 
sözle yola çıktıklarını vurgulayan 
Özaltun, Hatipoğlu’nu Beyşehir’de 
3’üncü kez misafir ettiklerini be-
lirterek, “Bize düşen 15 Temmuz’u 
gençlerimize, çocuklarımıza unut-
turmamak. Bu noktada gerek 
okullarımızda, gerek bu tür mey-

danlarımızda düzenlediğimiz prog-
ramlarla inşallah o gece yaşanılan-
ları anlatmak suretiyle bir daha 15 
Temmuz’lar yaşanmaması adına 
gayretlerimiz devam edecek.’’ dedi. 
Özaltun, konferansının ardından 
Prof.Dr.Hatipoğlu’na tarihi Eşre-
foğlu Camisi görselinin yer aldığı bir 
tablo, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol da ay yıldızlı bir plaket verdi.

Demokrasi Şöleni’nin diğer bölü-
münde ise İlçe Müftülüğü tarafın-
dan hazırlanan program icra edildi. 
İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu 
Kur’an-ı Kerim okurken,sahneye çı-
kan din görevlileri ise 3’lü sala, kasi-
de ve ilahi dinletileri gerçekleştirildi.
Şehitler için dualar edildi.  

Haber
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KONUK: 15 TEMMUZ DEMOKRASİNİN ZAFERİ,
 GÜÇLÜ TÜRKİYE ŞEHİTLERİN ESERİ

15 Temmuz Şehitlerini Anma, De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü dolayı-
sıyla bir açıklama yapan 26. ve 27. 
Dönem AK Parti Karaman Milletve-
kili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, milletimiz 15 Tem-
muz’da milletin gücünün üstünde 
bir güç olamayacağını dosta düş-
mana ispat ettiğini, demokrasisine 
ve istikbaline sahip çıktığını söyledi. 

2 yıl önce demokrasimizin muhafa-
za ve müdafaasının millet eliyle ve 
milletin cesaret ve fedakârlığıyla 
sağlandığını, elinde silah olanın de-
ğil haklı olanın kazandığını belirten 
Başkan Recep Konuk, “2 yıl önce 
milletimizin gösterdiği feraset ve 
cesaret sayesinde istikbal kaybedil-
memiş, gelecek nesiller kazanmıştır. 
2 yıl önce Türkiye siyaseti ve devlet 
hayatı kronikleşen ve her 10-15 yıl-
da nükseden bir hastalığı yenmiş, 
sistemine yerleşen ve sonucu örtülü 
ya da açık darbe şeklinde tezahür 
eden virüsü bünyesinden söküp at-
mıştır. 15 Temmuz siyaset tarihimize 
demokrasinin zaferi olarak yazılmış-
tır.’’ dedi.

‘TOPYEKÜN MÜCADELE’

15 Temmuz hain darbe girişiminin 
üstünden geçen 2 yılda Türkiye’nin 
bir taraftan darbe girişiminin eko-
nomiye, millet hayatına zarar ver-
memesi için azami dikkat ve çaba 
sarf ederken öte yandan demokra-
simiz için tehdit olabilecek yapılarla 
topyekûn ve başarılı bir mücadele 
verdiğini belirten Başkan Konuk 
şunları söyledi;

“Darbecilere darbe vurularak ka-
zanılan zafer sonrasında demokra-
simizin kronik rahatsızlığı olan de-
mokrasiye müdahalelerin bir daha 
yaşanmaması için geçtiğimiz iki yıl-
lık süreçte onlarca yılda alınabilecek 
mesafe kat edildi. Son vesayet kırın-
tıları da sistemimizden temizlendi. 
Yeni yönetim sistemine geçişimiz, 
onun öncesinde kurumların yeniden 
yapılandırılması ve zorlu inşa süre-

ci milletimiz ve gelecek nesiller bir 
daha yeni 15 Temmuzlar yaşamasın, 
evlatlarımız tekrar tekrar bedel öde-
mesin diye yapıldı. 15 Temmuz’dan 
bu yana sergilenen devletin yeniden 
yapılandırılması ve kurumsal inşa 
süreci en az 15 Temmuz’da verilen 
mücadele kadar önemlidir.

‘DARBELERİN İKİ YÜZÜ VARDIR’

Biz demokrasi tarihimizden öğren-
dik ki, darbelerin iki yüzü vardır, bir 
görünen yüzü bir de görünmeyen 
yüzü. Görünen yüz bellidir silahı 
elinde bulunduranlar, görünmeyen 
yüz ise darbecilerin hizmet ettiği 
mahfiller. Bu görünmeyen yüzün iç 
veya dış odaklar olmasının bir öne-
mi yoktur, neticede onlar kazanan 
tarafta millet kaybeden taraftadır. 
Onlar iki açıdan kazançtadır, siya-
si çıkar açısından ve maddi açıdan. 
Millet iki açıdan kayıptadır, maddi 
ve manevi. Manevi kayıp inanç ve 
ibadet özgürlüğünden huzur ve gü-
venliğe kadar uzanır, milletin maddi 
kayıpları ise somut ve ölçülebilirdir.’’

BİR DAHA BÖYLE BADİRELER 
YAŞANMASIN

15 Temmuz şehitlerini rahmetle 
anan Konuk, ‘’Kahramanlıklarıyla 
demokrasimizi muhafaza etmemi-
zi sağlayan demokrasi şehitlerimizi 
bir kez daha rahmetle ve minnetle, 
gazilerimizi şükranla anıyorum. De-
mokrasisini güçlendirmiş, yeniden 
inşa sürecinde önemli bir merhale-
yi geride bırakmış Türkiye’nin, daha 

güçlü, daha müreffeh, daha kud-
retli bir geleceğe doğru adımlarını 
hızlandırmış olarak yürümesi için 
hepimizin mesuliyetleri olduğunu 
hatırlatarak, Rabbimin milletimize 
15 Temmuz gibi badireler yaşatma-
masını temenni ediyorum.”dedi.

Haber
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. Başkan Pekya-
tırmacı mesajında hain darbe girişi-
mine birlik ve beraberlik içerisinde 
karşı koyan asil Türk milletinin tüm 
dünyaya gösterdiği kahramanlık 
destanının üzerinden 2 yıl geçti. 
Milletin evlatlarına bu hainliği reva 
görenleri bu aziz millet asla affet-
meyecektir. Özellikle yeni neslin ve 
gençlerimizin bu destanı iyi anla-
ması için 15 Temmuz’u unutmaya-
cak ve unutturmayacağız” dedi. 

“Vatan hainlerine hiçbir zaman ge-
çit yok”

15 Temmuz’un Çanakkale ruhunun 
adeta yeniden canlandığı bir başka 
millet destanı olduğunu  ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı: “ Milletimizin hainle-
re her dönemde verecek bir cevabı 

elbette var. 1071’de Anadolu’nun 
kapılarının Türklere açılmasıyla 
başlayan bu mücadele,  Çanakka-
le’de yedi düvele meydan okuyan 
kahraman ecdadımızla devam et-
miştir. Tarih boyunca inanç ve de-
ğerleri uğruna mücadele eden aziz 
milletimiz konu vatan ve bağımsız-
lık olunca gözünü kırpmadan şaha-
dete koşmuştur. İşte 15 Temmuz da 
bunun en son ve en somut  örneği-
dir.  O karanlık gecede her yaştan 
vatan evladı tıpkı ecdadımız gibi 
gerek tanklara gerekse kendilerine 
çevrilen namlulara karşı destansı 
bir direniş göstermiştir. Bu vesile 
ile 15 Temmuz şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet, gazilerimize de şi-
falar diliyorum. Allah milletimize bir 
daha böyle acılar yaşatmasın. Birlik 
ve beraberliğimizi bozmak isteyen-
lere fırsat vermesin” dedi. 

BAŞKAN PEKYATIRMACI,
”15 TEMMUZ MİLLET DESTANIDIR”

15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli 

Birlik Günü dola-
yısıyla bir mesaj 
yayınlayan Sel-
çuklu Belediye 
Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, 15 
Temmuz’un asır-

lar boyu dilden 
dile anlatılacak 
bir kahramanlık 

destanı olduğu-
nu ifade etti.

Selçuklu Belediyesi
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ÇOCUĞA “HAYIR” DEMEYİ ÖĞRETİN!
BU BELİRTİLERE DİKKAT!

BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Çocuğunun cinsel istismarla karşı-
laşması her anne babanın en büyük 
korkusu. Çocuklar tam olarak dile 
getiremese de, istismarın etkilerini 
bir ömür boyu taşıyabiliyorlar. Acı-
badem Bodrum Hastanesi Uzman-
larından Psikolog Seren Öztoprak, 
yaş kaç olursa olsun cinsel istismarın 
en zorlayıcı travmalardan biri oldu-
ğuna dikkat çekiyor. Peki, istismara 
uğrayan çocukların davranışlarında 
ne tip değişiklikler görülüyor?

İstismar, ruhsal olarak çocuğu ömür 
boyu etkileyen bir travma. Anne 
babaların da kabullenmekte çoğu 
zaman zorluk çektikleri, kabul ettik-
lerinde ise büyük bir yıkım yaşadık-
ları istismar, her toplumda üstelik 
toplumun her kesiminde görülüyor. 
Acıbadem Bodrum Hastanesi Uz-
manlarından Psikolog Seren Öztop-
rak, çocuğun çok dikkatle korunma-
sına rağmen, bazen istismarcıların 
çok yakın tanıdıklardan biri olması-
nın, fark edilmesini zorlaştırdığına 
dikkat çekiyor.

Bu durumla karşı karşıya kalan ço-
cuklarda işaretler yaş gruplarına 
göre değişiyor. Özellikle okul öncesi 
çocukların bilişsel ve dil gelişimleri 
yeterli olmadığı için değerlendiril-
meleri de hem daha farklı hem de 
daha güç oluyor. Psikolog Seren 
Öztoprak, cinsel organların çevre-
sindeki değişikliklerden tekrarlayan 
idrar yolu enfeksiyonlarına kadar 
pek çok farklı tıbbi yakınmaların ola-
bileceğini söylüyor.

Korku nedeniyle gizleniyor
Cinsel istismara uğramış çocuk; ken-
disine inanılmayacağından, başının 
derde gireceğini düşündüğünden ve 
istismarcının tehditlerinden korktu-
ğu için istismarcıyı koruma eğilimine 
gidebiliyor. Çocuklukta cinsel istis-
mara maruz kalanlar çoğunlukla bu 
durumu ifade etmenin yolunu ara-
salar da aile korkusu, utanç ve kay-
gı nedeniyle yaşadıklarını ailesi ile 

paylaşmaktan kaçınabiliyor. Hatta 
bu durumu yıllar sonra bile aile bi-
reylerinden herhangi biriyle konuş-
makta zorlanabiliyor. Özellikle de 
erkeklerin paylaşma olasılığı kızlara 
göre daha düşük oluyor.

Üç farklı düşünce modeli geliştiriyor
Çocukların sonraki hayatlarında 
yaşadıkları bu duruma üç farklı bi-
çimde tepki gösterdiklerini anlatan 
Psikolog Seren Öztoprak şu bilgileri 
veriyor:
“Kendi kendilerine ‘Ben kurban ol-
dum ve bütün hayatım boyunca 
kurban olarak kalacağım’ diye dü-
şünebiliyor. Ya da ‘Yeniden kurban 
olmayacağım ve yaşam kurban ve 
tacizcilerden oluştuğuna göre ben 
tacizci olacağım’ diyebiliyor veya‘Bu 
deneyimi yaşadığım diğer deneyim-
lerle bütünleştirebilirim ve ikisi de 
olmayacağım’ kararını alabiliyor. Bu 
durumda doğru kararı alabilmeleri 
açısından destek çok büyük önem 
taşıyor. Çünkü çocuklar psikolojik 
destek almazsa bir ömür boyunca, 
kişilik bozuklukları, cinsel sorunlar, 
depresyon ve anksiyete açısından 
risk altında kalıyor.”

Mutlaka profesyonel yardım ge-
rekiyor
Aile desteği ve güçlü akran ilişkileri 
psikolojik destek açısından oldukça 
önem taşıyor. Ancak, cinsel taci-
ze maruz kalan kişilerin yaşadıkları 
travmatik etki ve bunun sonucunda 
gelişen psikolojik sorunlar, psikolo-
jik travma modeline dayalı psikote-
rapi yöntemleri ile ortadan kaldırı-
labiliyor. Psikolog Seren Öztoprak, 
bu nedenle mağdurların, yaşadıkları 
psikolojik problemlerden kurtulabil-
meleri için mutlaka profesyonel yar-
dım almaları gerektiğini belirterek, 
“Yaşanan cinsel taciz ile ilgili travma 
çalışması yapılmalıdır. Psikoterapi 
çalışması ile travmatik etki ve sonu-
cunda oluşan psikolojik problemler 
kademe kademe azaltılabilir veya 
ortadan kaldırılabilir” diyor.

Çocuğu korumanın en etkin yolu 
önlemek
Bu anlamda, anne ve babalar, eği-
timciler, çocuk bakımı ile ilgili ku-
rum çalışanları, hukukçular, emniyet 
mensupları, sosyal hizmet uzmanla-
rı, hastanede çalışan tüm sağlık per-
sonelinin istismarın önlenebilmesi 
için eğitilmesi son derece önem ta-
şıyor. Ancak bu konuda bilinmesi 
gereken en önemli şey, cinsel istis-
mardan çocuğu korumanın en etkin 
yolu oluşmasını önlemek. Psikolog 
Seren Öztoprak, bu anlamda, ço-
cuğa kötü, yanlış dokunmanın ne 
demek olduğu, hayır diyebilmeyi, is-
tismar durumlarını tanımalarını, uy-
gun bir yolla tepki göstermelerini ve 
böyle bir durumda güvendikleri bir 
erişkine olayı anlatmalarının öğretil-
mesi gerektiğinin altını çiziyor.

Acıbadem Bodrum Hastanesi 
Psikolog Seren Öztoprak
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KAÇIRMA, 
TACİZ VE CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARIYLA 

İLGİLİ RAPOR HAZIRLADI

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal 
ve Beşerî Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Kamil Alptekin, soruna yönelik is-
tatistiklere dikkat çekerek şu açık-
lamalarda bulundu: “Sorun, yeni 
olmamakla birlikte görsel ve yazılı 
medya organlarınca görünür hale 
gelmiştir. Sorun, medyanın eleştiri-
ye açık haber anlayışına veya tekil 
sapma davranışa indirgenemeye-
cek büyüklüktedir. TÜİK verilerine 
göre 2008 yılından bu tarafa gü-
venlik birimlerine bildirilen kayıp 
çocuk sayısı 105 bini geçmiştir. 
Konya’da Adli makamlarca, Türk 
Ceza Kanunu’nun 234. Maddesin-
de ifadesini bulan “Çocuğun Ka-
çırılması ve Alıkonulması” suçuna 
dair son on yılda 4 bin 140 dosya 
açıldığı bildirilmiştir. Türkiye’de ka-
yıp çocuk olayları, özellikle büyük 
şehirlerde ve yoğun göç alan şehir-
lerde daha fazla görülmektedir. Ço-
cuk kaçırılma olayları; taciz, ihmal 
ve istismar davranışları iç içe geç-
miş karmaşık bir görüntü çizmekte, 
normal dışı davranış olmanın yanı 
sıra sosyolojik, ekonomik, hukuki 
ve ahlaki boyutlar da içermektedir. 
Hızlı toplumsal değişim içerisinde; 
bireyselliğin artması, evlilik ve karşı 
cins ilişki kalıplarındaki değişimler, 
görsel ve yazılı kitle iletişim araç-
larıyla cinselliğin yüceltilmesi, top-
lumsal sorumluluk, yardımlaşma 
ve dayanışma ruhunun giderek za-
yıflaması, toplumu bir arada tutan 
değer yargılarındaki aşınma gibi 
pek çok sosyal olgu bu tür sapma 
davranışlarının birer hazırlayıcı-
sı olabilir mi? Soruna yönelik çok 
yönlü bakış açısı ve sorgulama arka 
planda duran büyük resmi görme-
mizi kolaylaştıracaktır.”

“Yeni Hizmet Modelleri Geliştirme-
ye İhtiyacımız Var”

Prof. Dr. Alptekin, çocuk kaçırma 
olaylarının önüne geçebilmek için 
şu önerilerde bulundu. Alptekin, 
“Böylesine karmaşık ve sonuçla-
rı ağır olan bir soruna yaklaşım ve 
müdahaleyi düşünürken elbette 
önleyici ve koruyucu nitelikte çalış-
malara öncelik verilmelidir. Çocuk-
tan çok şey beklemek ve ona yük-
lenmek yerine anne-babalar, hatta 
öğretmenler önleyici ve koruyucu 
çalışmaların odağında olmalıdır. 
Faillere yönelik bir risk grubu ça-
lışması tüm zorluklarına rağmen 
başlatılmalıdır. Çocuklara, ergenle-
re ve ailelere sunulan danışmanlık 
hizmetleri için sosyal hizmet mer-
kezlerinden bağımsız kurumlara 
ihtiyaç vardır.”dedi

Son zamanlarda 
ülkemizin en büyük 

sorunlarından biri 
olarak karşımıza 

çıkan çocuk istis-
marı, çocukların 

psikolojik ve fiziksel 
gelişimine olum-
suz etkileri ve bu 

durumun bilinmesi 
toplumun bilgi-

lendirilmesi büyük 
bir önem taşıyor. 

Sıklıkla gündeme 
gelen çocuk kaçır-
ma olayları ile ilgili 

olarak, KTO Karatay 
Üniversitesi Sosyal 

Hizmet Bölümü 
ve KTO Karatay 

Üniversitesi Çocuk 
Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Mer-
kezi’nin (KARÇEM) 

iş birliği ile bir öneri 
raporu hazırlandı. 

Raporda, çocuk 
kaçıranların genel-

likle çocukluğun-
da aile içi şiddete 

maruz kaldığına ve 
olayları engellemek 
için aile ile topluma 

düşen görevlere 
dikkat çekildi.

Haber

Dr.Öğr. Üyesi Hatice Yalçın  

Prof.Dr.Kamil Alptekin
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“Çocuk Kaçıranlar, Çocukluğunda 
Aile İçi Şiddete Maruz Kalmış Ola-
bilir”

KARÇEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Hatice Yalçın, çocuğun ailedekilerle 
her konuyu konuşabilmesi ve ço-
cuğun fikirlerine saygı duyulması 
gerektiğine vurgu yaparak “Ebe-
veynler sadece iyi dokunuş-kötü 
dokunuş, özel bölgelerin öğretimi, 
‘hayır’ demeyi öğretmekle kalma-
malı. Ebeveynler çocuğa yönelik 
türü ne olursa olsun şiddet içeren 
davranışlardan uzak durmalı; aşa-
ğılamadan ve alay etmeden çocukla 
konuşmalıdır. Çocuk kaçırma ya da 
istismar davranışını sergileyenler, 
daha çok çocukluğunda aile içi şid-
dete maruz kalanlardır; anne baba-
sıyla sağlıklı iletişim kuramayanlar, 
özsaygısı gelişmeyen kişilerdir. Cin-
sel istismarcıların yarısı, cinsel istis-
mara uğramış ve kötü bir çocukluk 
geçirmiş olan kişiler arasından çık-
maktadır” açıklamalarında bulun-
du.

“Çocuklara ALO 183, ALO 150 Bİ-
MER Hattını Öğretin”

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın, “Kötü niyetli 
olanların el atabileceği zayıf halka 
çocuklarımız olabiliyor. Bu nedenle 
ailenin çocuğuna sevgi ve güven 
vermesi, ilgilenmesi ve her konuda 
çocukla konuşabilmesi çok önemli. 
Her yaştaki çocuğa ALO 183 Kadın 
ve Çocuk Sorunları Hattı ile ALO 150 
BİMER Hattını öğretin” diye aileleri 
uyardı.

Çocuklara mahremiyet eğitimini 
doğru vermek için aile danışman-
lığının yaygınlaştırılması ve etkin 
hale getirilmesi gerektiğini belirten 
Yalçın, “Ailede tutarsızlık, baskıcı 
ortam veya aşırı hoşgörü varsa ve 
gelişim dönemlerine uygun sorum-
luluklar verilerek yaşam becerisi 
geliştirilmediyse çocuklar problem 
çözemez, doğru karar veremez. 
Böyle çocuklar çabuk kandırılır” 
diye konuştu.

Çocuk Kaçırma Olaylarını Engel-
lemek İçin Ne Yapılmalı

Raporda çocuk kaçırma olaylarının 
önlenmesi konusunda şu öneriler 
sunuldu:

-Çocuk kaçırma suçunu engellemek 
için evde, okulda ve sosyal ortamda 
güvenliğin sağlanması gerekir. Ço-
cuğun ne zaman, nerede ve kimin-
le olduğunu aile bilmelidir. Zaten 
evinde sevgi ortamı ve dostane bir 
etkileşim ile yetiştirilen çocuk, taciz 
ve istismarı kendiliğinden anne-ba-
basıyla paylaşacaktır.

–Çocuk sorun yaşadığında ailesine 
danışamasa bile yardım için kime 
başvurabileceğini bilmelidir.

-Otogar, istasyon ve toplu taşıma 
merkezlerinde yalnız görülen ço-
cuklar takip edilmeli ve denetlen-
melidir.

-Şiddet içinde büyüyen çocuk za-
manla şiddeti normal bir davranış 
olarak görecektir. Bu nedenle top-
lumda herkes şiddet eğilimi gös-
teren kişileri bildirmeli, bu kişilerin 
belli bir plan kapsamında eğitimi 
ve denetiminin yapılmasına herkes 
katkı sağlamalıdır.

-Okullarda problemli öğrencilere, 
okul yönetimi ve öğretmenler tara-
fından ev ziyareti yapılmalı ve ye-
tişkinlik hayatında sapkın davranış 
gösterip göstermediği izlenmelidir.

-Okullarda rehberlik saatlerinde 
çocuklara duygudaşlık gelişimi, so-
rumluluk, iş birliği, dayanışma, ar-
kadaş edinme gibi konularda kalıcı 
ve verimli etkinlikler yapılmalıdır.

-Kayıp çocuklar bulunduklarında 
aile ve çocuk uzun süreli uzman 
yardımı almalıdır.

Çocuk Kaybolduğunda Ne Yapıl-
malı

KTO Karatay Üniversitesi tarafın-
dan hazırlanan raporda bir çocuğun 
kaybolmasını takip eden ilk günle-
rin, çocuğun bulunması ve güvenli 
bir şekilde eve dönmesi açısından 
en kritik süreç olduğu da belirtildi.

İlk 24 saat içinde çocuğun kayıp ol-
duğu yetkililere hemen bildirilmeli-
dir. Yetkililer eve ulaşana ve delilleri 
toplayana kadar eve giriş çıkışlar 
sınırlanmalı; ev ve çocuğun eşya-
larına dokunulmamalı, eşyaların 
yeri değiştirilmemelidir. Görevlilere 
çocuğun kaybolmasıyla ilgili tüm 
olaylar ayrıntılı anlatılmalı; çocuğun 
nerede olduğuna dair ipucu sağla-
yabilecek tüm bilgiler verilmelidir. 
Telefonlara bakacak bir kişi belir-
lenip tüm görüşmeler ayrıntılı not 
edilmelidir. Çocuğu kaybolan aile-
nin dinlenmesi, iyi beslenmesi, psi-
kolojisini destekleyen uzman yardı-
mı alması gerekir. 

İkinci 24 saat içinde çocuğu görmüş 
olabilecek herkes ve medya görüş-
meleri, telefonları da kapsayacak 
şekilde tüm ayrıntılar değerlendi-
rilmelidir. Şantaj girişimleri mutlaka 
yetkililere bildirilmelidir. Arayan bil-
gisi ve arama bekletme özelliği olan 
ikinci bir telefon edinilebilir. Eğer 
kaçırılan çocuk bulunursa mutlaka 
uzman desteği alınmalı ve sonra-
sında da aile danışmanlığı desteği 
sürdürülmelidir. 
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MERAMŞAH PASTANESİ AÇILDI
Çeşit çeşit tatlılar birbirinden lez-
zetli pastalar… Hububat ambarı 
Konya’da unlu mamuller sektörü 
en çok yatırım yapılan alanlardan 
biri haline geldi. Hem göze hem de 
damak tadına hitap eden sektör, 
ekonomideki rolünü günden güne 
güçlendiriyor.

Birbirinden özel tatlılar, pasta ve 
kurabiyeler vitrini süsledi, kurdelesi 
dualarla kesildi.  Meram ilçesi Hav-
zan Mahallesi Şehir Caddesinde hiz-
met vermeye başlayan Meramşah 
pastanesi hem göze hem de damak 
tadına hitap ediyor. 

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş de 
yeni Konya’nın yeni firmasının açı-
lışına katıldı.  Emrah Keleş, “İŞKUR 
olarak işveren ile işçimizi bir araya 
getirip istihdamı sağlamanın yanı 
sıra mesleki eğitim kursları düzenle-
yerek de kaliteli bir istihdam oluştu-
ruyoruz. İşçilerimizin mesleki eğitim 
sonrasına kazanımlarını sağlamaya 
yönelik çalışmalarımızın yanı sıra gi-
rişimcilik kurslarımızla kendi işlerini 
kurmak isteyen işverenlerimize des-
tek olmaya gayret gösteriyoruz.’’ 
dedi.

Meramşah Pastanesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Abdullah Çakıoğlu ise 
“Bütün pasta ve dondurma çeşitleri 
bulunuyor. Sabahları kahvaltı çeşit-
leriyle de hizmet veriyoruz” dedi.
Unlu mamuller sektörüne artan ya-
tırım ekonomi ve istihdamı da kö-
rüklüyor.

Gündem
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KEBAPÇI DEDELER 3. ŞUBESİNİ 
HİZMETE AÇTI

 Konya’nın geleneksel lezzeti Fu-
run Kebabı’nı 1929 yılından bu yana 
sunan Kepapçı Dedeler, 3. şubesini 
hizmete açtı. İşletme ortaklarından 
Alper Atun, “Yeni yerimizi açmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bedesten’in eskimez lezzetlerinden 
olan ve 1929 yılından bu yana furun 
kebabının vazgeçilmez adresi olan 
Meşhur Kebapçı Dedeler, 3. şubesi 
olan Nalçacı Şubesi’ni hizmete açtı. 
Açılışa, protokol temsilcileri, siyasi 
parti temsilcileri, yerel yöneticiler 
STK başkanları ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Mustafa Avcı, Alper 
Atun ve Yavuz Demirkol ortaklığı 
ile kurulan işletme 1929 yılından bu 
yana Konya’ya sunulan furun keba-
bı lezzetini Kerkük Caddesi’nde de 
sürdürecek.
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GÜLSÜM & MEHMET ALİ GÖKMEN ÇİFTİNE BİR ÖMÜR BOYU 
MUTLULUKLAR DİLERİZ

NACİYE & ERGÜN AKÇAKAYA ÇİFTİNE BİR 
ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ

Gündem
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DOLAPOĞLU KREŞ VE ANAOKULU KURUCUSU ZEDLİFE DERGİSİ 
YAZARI ELİF ŞENYÜZ DOLAPOĞLU HANIMEFENDİYE  DOĞUM 

GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
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SAYASLAN VE KAHVECİ AİLELERİ’NİN 
MUTLU GÜNÜ

Nuran-Mustafa Sayaslan çiftinin 
kızı Ayşenur ile Konyalı İş Adam-
larından Kahveci Otomotivin sa-
hibi Nevzat-Nilüfer Kahveci çifti-
nin oğlu, Mustafa Kahveci ömür 
boyu birlikteliğe evet dedi.

Çiftin nikah töreni Atiker Deluxe 
Karatay Düğün Salonunda gerçek-
leştirildi. Nikah Törenine AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Oda-
sı Başkanı Memiş Kütükçü, Sayas-
lan ve Kahveci ailelerinin yakınları, 
sevenleri, akrabaları ve çok sayıda 
davetli katılım gösterdi. Aileler mi-
safirlerini kapıda karşılayarak teb-
rikleri tek tek kabul ettiler. Davetli-
lere geleneksel Konya düğün pilavı 
ikram edildi.

Gündem
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Güzellik Merkezi açılışını büyük bir törenle yaptı açılışa çok sayıda iş adamı ve vatandaş 
katılırken açılış kurdelesini Gazeteci Yazar Savcı Sayan ve işletme sahipleri tarafından kesildi.

ARİS İSTANBUL KONYA VİP ESTETİK & GÜZELLİK MERKEZİ
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Özel Gündoğdu Koleji

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

Telefon: (0332) 323 67 86

Özel Medova Hastanesi

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

Telefon: 444 8 682

Esentepe Koleji

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

Telefon: 444 8 833

Özel Büyükşehir Hastanesi

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

Telefon: (0332) 236 54 07

Konya Şehir Koleji

Adres: Hanaybaşı Mh., Parıltı sok. No:36, 
42080 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 221 96 60

Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası 
Hastanesi

Adres: Şükran Mh Taşkapu Medrese Sk.  
No:15, 42200 Meram/Konya

Telefon: (0332) 351 41 00

Özel Selçuklu Envar Koleji

Adres: Yazır Mh., Gülsoylu Sk, 
42000 Selçuklu

Telefon: (0332) 261 00 06

Özel Konya Farabi Hastanesi

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

Telefon: (0332) 221 44 44

Yeni Önem Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezİ

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

Telefon: (0332) 201 00 02

Başkent Üniversitesi Hastanesi

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

Telefon: (0332) 257 06 06

 Melekler Kreşi

Adres: Buhara Mahallesi, No: B 
Selçuklu/KONYA

Telefon: (0332) 248 49 42

 Özel Dentium Ağız ve Diş Sağlığı 
Selçuklu Polikliniği

Adres: Bedir Mh. Çevre Yolu Cd. No:137 
Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 251 44 44

Özel Elmas Koleji

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

Telefon: (0332) 247 17 54

 Özel Akademi Meram Hastanesi

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

Telefon: (0332) 221 37 37

Konya Özel Ekol Koleji

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

Telefon: (0332) 265 60 60

Özel Akademi Konya Hastanesi

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

Telefon: (0332) 353 88 03

Özel Üçboyut Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi

Adres: R. Denktaş Cd. Kılıçarslan Mh.
H. Bey Sk. No:15/A Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 235 00 35

Özel Konya Tıp Merkezi

Adres: Yazır Mahallesi, Şafak Cd. No:9, 
42060 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 261 05 05

İksir Etüt Merkezi

Adres: Yıldırım Beyazıt Mh. Şht. Cem 
Ersever Cd. No:15 SELÇUKLU / KONYA

Telefon: 0505 948 92 07

Medicana Konya Hastanesi

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

Telefon: (0332) 221 80 80

Özel Selçuklu Formkampüs Koleji

Adres: Selçuklu, İ. Kaya Cd Sille Par. Mh. 
Şehit . Koçak Sk. No:2 Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 246 12 12

Özel Konya Anıt Hastanesi

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

Telefon: (0332) 353 04 05

İdeal Koleji

Adres: Medrese Mah., Feritpaşa mah.
badem Sok. No:3, 42090 Konya

Telefon: (0332) 235 25 20

Konya Hospital

Adres: Şemsi Tebrizi Mh.Şerafettin Cd. 
No:95, 42030 Merkez/Karatay/Konya

Telefon: (0332) 350 37 77

Sistem Koleji

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

Telefon: (0332) 261 18 18

Özel Konya Selçuklu Hastanesi

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

Telefon: 444 5 042

Özel Savaş Özel Eğitim Merkezi

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

Telefon: 0506 362 58 32

Özel Eylül Tıp Merkezi

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

Telefon: (0332) 246 06 64

Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu

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

Telefon: (0332) 325 01 33

Dr. Arazi Tıp Merkezi

Adres: Ferhuniye Mah. Kocatepe Sk. 
No:11Selçuklu/Konya

Telefon: (0332) 351 86 86

EĞİTİM

HASTANELER
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