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Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı

EN BAŞARILI OKUL YÖNETİCİLERİ
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Olumlu bir okul iklimi oluşturabilme,
makamından çok okul koridorları,
öğretmen odası ve sınıflarda vakit
geçirebilme, öğretmenini, öğrencisini,
velisini dinleyerek onlara güven verebilme, öğretmenlerinin potansiyelini
en iyi şekilde ortaya koyabilmesi için
motive edebilme gibi 18 ayrı kriterde
başarılı olan 120 Okul Müdür ve Müdür Yardımcısı Ankara’daki “Eğitimde
Yönetim Süreci Çalıştayı”nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile buluştu.

Okulunu eğitimin her
alanında başarıya götüren, emsal okullara göre
belirgin fark ortaya koyan,
sergilediği başarı ve liderlik davranışlarıyla örnek
gösterilen Türkiye’nin
en başarılı okul yöneticileri Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk ile buluştu.
Başarı hikâyesi oluşturmuş insanları daha öne
çıkarmak istediklerini ve
bunu çok önemsediklerini
vurgulayan Bakan Selçuk,
“Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir
yere gelmiş insanlar öne
çıksın istiyoruz. Eğer bunu
yapamazsak Millî Eğitim
Bakanlığına dünyanın en
iyi yöneticilerini getirin
oradan bir şey çıkmaz.
Üretim yeri, mutfak, sizin
bulunduğunuz yerlerdir.”
dedi.
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Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını
gerçekleştiren Bakan Selçuk, “Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın
istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Millî
Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi
yöneticilerini getirin oradan bir şey
çıkmaz. Üretim yeri, mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir.” dedi.
“Biz çocuklar için buradayız”
Yöneticilerden sahip oldukları makamlara neden sahip olduklarını asla
unutmamaları gerektiğini isteyen Bakan Selçuk, “Biz o binalarda, o masalarda neden oturduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu makamların hiçbirisi
kariyeriniz için bulunan yerler değildir.
Bunların hepsi çocukların gözlerinin
ışıltısını artırmak içindir. Biz çocuklar
için buradayız, başka hiçbir derdimiz
yok. Bütün bütçeler bürokrasiler, kadrolar, kariyerler çocuklar içindir.” dedi.
“Bunlar eğitimin köpüğüdür”
“Okullarda en çok zemin yenilemeyi biz yaptık. En çok ısı yalıtımlı camı
biz yaptık. En çok derslik sayısını biz
artırdık. Öğrenci sayımızı biz artırdık.
Bunlar eğitimin köpüğüdür.” Bakan
Selçuk, “Biz işin aslıyla ilgiliyiz. Ve evrensel olana talibiz. Yani mahalli olana değil. Medeniyet köy yollarından
şehir yollarına doğru gitmez. Şehir
yollarından köy yollarına doğru gelir.
O yüzden bizim muhakkak surette evrensel olana talip olmamız ve milli duruşa sahip olmamız lazım. Özetlersek;

“küresel düşün, yerel davran değil,
yerel düşün küresel davran diyoruz”
ifadelerini kullandı.
“Sonucu belki bir kitaba dönüştüreceğiz”
Okul Müdürlerine çağrıda bulunan
Bakan Selçuk, “Herkesin bir takım
idari başarıları olabilir. Ama bunlar bizi
büyütmez. Daha doğrusu geliştirmez.
O sebeple benim sizlerden istirhamım
arkadaşlar bu meseleyi filozofisinden
başlayarak oturtmaya gayret etmeniz ve başarı hikayeleriniz konusunda
bunu nasıl yaygınlaştıracağınız hususunda bize danışmanlık etmeniz, bize
yol göstermeniz ve bu konularda Türkiye’yi nasıl ayağa kaldırırız nasıl şahlandırırız konusundaki tecrübelerinizi
bizimle paylaşmanız. Bizim beklentimiz bu... Bu anlamda da burada yapacağımız çalışma çok verimli olacaktır
diye düşünüyorum. Buradan ortaya
çıkan sonucu belki bir kitaba dönüştüreceğiz. Belki bir eğitim programı
çıkartacağız.” dedi.
“Ziya Hocanın selamı var”
Bakan Selçuk sözlerini tamamlarken
okul müdürlerine ricada bulunarak
“Öğretmen odasına giderek, ‘Ziya hocanın selamı var, gözümüze baktı ve
kalbi bir Selam gönderdi.’ derseniz
çok memnun olurum. Çünkü oradaki
atmosfer çok değerli. Orası yeşerirse
biz mutlu oluruz. Ve Allah rızası için
bir şey yapıyoruz deriz. Yoksa güncel
tartışmalarla vakit kaybederiz.” ifadelerini kullandı.
Çalıştay süresince 81 ilden seçilerek
gelen 120 okul yöneticisi başarı hikayelerini ve pratik tecrübelerini birbirleriyle paylaştı. Okul yöneticilerinin
çalıştaydaki tecrübe paylaşımlarından
Bakanlığın öncülüğünde gerçekleştirilecek “3 Yıllık Program”ın hazırlık sürecinde de faydalanılacak.

Ekim 2018

l

5

Köşe Yazısı

eĞiTiM

Sema KAVAK
Psikolog

Çocuğu kaç yaşında olursa olsun her Eylül ayında
tüm anne babalarda bir telaş başlar…
Ve tabi bunu fark eden medya ise
konuyu hemen gündeme taşır çünkü reytingi yüksektir… ancak bazı
konular yılın sadece bir ayında bir
gününde değil sürekli bir şekilde
işlenilmesi gerekir ki EĞİTİMde bu
konuların başında gelir.

Bu ayna ile çocuğunuz okul öncesi
dönemde bile olsa, çocuğunuzda ki
olumlu ya da olumsuz farklılıkları
çabucak fark edebilir ya da çocuğunuzun size bunu bir şekilde anlatmanın yolunu bulacağından emin
olursunuz.

Çünkü eğitim süreklilik ister… bana
bu kadar yeter dediğiniz noktada
önce bireysel sonra toplumsal yok
oluşunuzun başlangıcına imza atmış
olursunuz.

Ancak çocuğuna yeterince vakit
ayırmayıp her sorunu dışarıdan bilip, her çözümü de okuldan öğretmenden beklemenin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.

herkese hayırlı olsun… ancak

Tabi yeni bir eğitim öğretim dönemi başlarken, ailenin kaygısı öğretmenden, okuldan, eğitim sisteminden yana artar. En iyi öğretmen,
en imkanlı okul ya da farklı sistem
yaklaşımları araştırılır durur ancak
bu kaygıyı ebeveynler biraz kendisine yönlendirmiş olsa emin olun ki
çok daha sağlıklı bir yol haritası çizilebilir.

Çocuklarımızın davranışlarında, öğrenme süreçlerinde elbette okul,
öğretmen ve sistem çok önemli hatta arkadaşları daha da önemli ancak
unutmayın ki AİLE hepsinden önce
gelir.

lukta öğrendiği her şey siz bu

Neden mi?
Bugüne kadar çocuğun en fazla
vakit geçirdiği modellediği yer aile
ortamıydı. Siz burada ona doğru bir
rehber olabilmişseniz, içinizin rahat
olmaması için bir neden olmaz. Öz
bakım becerilerinden, sosyal iletişim becerilerinden, okuma isteğine kadar herşey ama herşey ailede
pekişir. Çocuğunuz sizin aynanızdır
çünkü.
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Eğitim öğretim sürecini yılın sekiz
ayına değil on iki ayına, günün yedi
saatine değil yirmi dört saatine sığdırmış olan ailelerin çocukları ile sadece okulda eğitim öğretim sürecini

takip eden aile çocukları arasında ki
farkı görmemek için çok çabalamak
gerekir.

Demem odur ki, yeni eğitim
öğretim yılı sadece bir akademik takvim başlangıcıdır ki
çocuklarınız dünyaya geldiği
an, sizinle çıktığı eğitim öğretim hayatı başlar. Bu yolcudünyaya gözlerinizi yumduktan
sonra da devam edecektir. Bu
önemli bir sorumluluktur ki
bunu paylaşabilirsiniz ancak
devredemeyeceğinizi unutmayın.
Sevgiyle kalın…

Ekim 2018
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EĞİTİMDEKİ
SORUNLAR / HESAP
VEREBİLİRLİK İLKESİ
Gündemden düşmeyen konu:
EĞİTİM.
Eğitim kalitemizin gittikçe düştüğü.Yerlerde süründüğü.
Bunu,sınavlar ortaya koyuyor.
Matematikten sıfır çekenler,kimya,fizik,biyolojide çuvallayanlar.
Liselere Giriş Sınavında da durum
farklı değil. Fen yetersiz, sosyal
kötü, matematik en kötüsü.
Bu arada sınav sistemi ve soru
tiplerinin sık sık değiştirilmesi de
ayrı bir sorun. Zaten konu yeterince sorunluyken.
Başarısızlık verileri, ülkenin genel
ortalamasından çıkarılan sonuçlar (veriler). Yani bütün okulların
verisi değil,başarılı-başarısız tüm
okulların (öğrencilerin) aynı çuvala konulup karıştırılmış hali. Yoksa Türkiye ortalamasının, dünya
standartlarının üstünde iyi özel
okullar var. Ancak her çeşit okul
ve öğrenci homojen karıştırılınca
işin içinden çıkılmaz bir görüntü
oluşuyor. Tüm okullar ve öğrenciler başarısız algısı yaratılıyor.
Bu da ayrı bir parantez konusu.
Olağanüstü iyi özel okullar gizemini koruyor.
Bahsedilen başarısızlığın birinci
muhatabı,müsebbibi devlet okulları.Ne yazık ki.
Ayrıca görünmeyen sınavlar
var?Çocuklarımızın,gençlerimizin hayat okulundaki durumu da
hiç iç açıcı değil.Bunlar, sınavlarla
sınanmıyor: Özgüvensizlik, iletişim sorunları, sorun çözme becerisinde yetersizlik,ülkesini,tarihini, coğrafyasını bilmeme,
merak etmeme. Sorumluluk
almama, internet bağımlılığı,marka düşkünlüğü...
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İyi de bunca okul neden var? Milli
Eğitim Bakanlığı’nın onca öğretmene ödediği maaş,ek ders
ücreti,hafta sonu destekleme
kursları (iki kat ücret ödenen)
neden var? Okullar, öğretmenler
atansın, maaş alsın diye mi var?
Niye başarısız olmanın bedelini
sadece çocuklar ödüyor? Ya onları başarılı hale getiremeyen,hatta
başarısız yapan kişiler,kurumlar
neden bir bedel ödemiyor? Okullar işlevlerini neden yerine getirmiyorlar ve bu yerine getirmemenin sorumluluğunu ne kadar
üstleniyorlar?
Sorulması gereken asıl sorular
bunlar?Bütün işaretler çocukları
gösterse de,eleştirilen şey sonuç.
Sebep değil.
Eğitimimiz neden kötü? Sorun
hangi basamaklardan başlıyor?
Temcit pilavı gibi dilimize doladığımız,eleştirdiğimiz ama suçlusunu bir türlü bulamadığımız bu
sorun nasıl çözülecek??
AYNA AYNA SÖYLE BANA...
Bir hastane düşünün:hastalarını
iyileştiremiyor,tedavi edemiyor.
Hatta canlı giren cansız çıkıyor.
Ne düşünülür? İyi doktorlarının
olmadığı, tedavi yöntemlerinin
ve ilaçlarının bir işe yaramadığı.
Başhekim, doktorlar, Hastane
çalışanları herhalde başlarını öne
eğerler. Kimse Sağlık Bakanlığını
suçlamaz.
Meşhur bir söz vardır:Yarım doktor candan eder diye...Yarım öğretmen de acaba böyle bir şey
mi? Yarım okul, yarım eğitim,yarım iletişim,yarım sorumluluk...
Yarım eğitim fakülteleri, yarım
bilgiler, yarım hocalar...

N. Yıldız
ERDAL

Ne yazık ki başını öne eğip, kendini suçlu hisseden yok. Hesap
soran yok, hesap veren yok.
Ortada “hesapverebilirlik” ilkesi
yok.
Yüzbinlerce okul, öğretmen, idareci bunca eleştiri ve sözden sonra ortak bir akılla, kafa kafaya
verip bir cevap veremiyor.Niye,
bir grup öğretmen çıkıp:”Biz tüm
eleştirileri ve
başarısızlığımızı
kabul ediyoruz, ancak başka etkenler var.” diyerek ve o etkenleri
bir bir sıralayarak, bir basın açıklamasında bulunmuyor?
Pandora’nın kutusunun açılması
gerekiyor.
Şu tür mazeretlerin haklılık payı
olabilir: Müfredat ağır,her yıl soru
sistemleri değişebiliyor,yeni nesil
çok sıkılgan, sabırsız.Okullar yeterince disiplinli değil,iyi bir öğrenme ortamı yok, sistem kötü...
Medya ve internet öğrenci kalitesini çok bozmuş durumda.
Somut bir şey söylenmeli ki ki çözümleri düşünülsün.
Ziya Selçuk umut vaad eden konuşma ve yaklaşımlarıyla Milli
Eğitim Bakanlığı görevini devraldı. Çok zor bir görevi devraldı. Her
şeye rağmen iyimserliğini ve mizah anlayışını muhafaza etmeye
kararlı bir tavırla. Ayrıca kimsenin
kendisinden SüperMen’lik beklememesi gerektiğini de belirtti.
Umarız hayırlı olur ve sayısı yirmi milyona yakın öğrencinin aynı
gemide olduğu bu büyük, karmaşık ve çok değişkenli yapıda yeni
bir değişim başlatır.En azından
değişim umudu yaratır.

Ekim 2018
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PİYASA VE
EKONOMİ
Son zamanlarda dövizin yüzde kırka yakın bir artış sağlaması ve sabit
olarak kalması piyasalarda müthiş bir
durgunluğa sebep oldu. Elbette bu
durum böyle ilerlemeyip eski düzene
geçiş olacağı fikrindeyim, inşallah diğer sayılarımızda bunları dile getirdiğimiz yazılarla karşınıza çıkarım.
Piyasalarda hem satıcılar hem alıcılar
olarak bir tedirginlik hissindeler çünkü doların bu artışı eğer enflasyonla
orantılı olsa üç buçuk ile dört arası seyir etmesi beklenir ancak bu anlamsız
artış ve sürekli bir rakam değişikliği
insanları tedirgin hale getirmektedir.

Merhaba Sevgili
Zedlife okuyucuları
23. Sayımızda tekrar
sizlerle birlikteyiz.
Öncelikle herkese
sağlık mutluluk ve
huzur dolu günler
dilerim.
23. sayımız da her
ne kadar eğitime
değinecek olursak
asıl olan işimiz piyasa ve ekonomik
durumlarla alakalı
yorumlarımıza yer
vereceğiz.
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Peki böyle bir kriz var, bir durgunluk
var ülke olarak bu kriz ve durağanlıkta ne yapmamız gerektiğini dilim
döndüğü ve piyasada gördüğüm
kadar aktarmaya çalışacağım. Döviz
rakamlarının artmasıyla birlikte maalesef ülkemizdeki insanların bazılarının bunu fırsat olarak görmesi, kimilerinin üretimi durdurması bunu bir
menfaat aracı olarak görmesi açıkçası
beni üzdüğünü söyleyebilirim. Her
yazımda bahsettiğim bir söyleme
tekrar değinecek olursak biz ülkemize yararlı, faydalı olmak istiyorsak
eğer çalışmalıyız diyorduk, eğer ülkemiz bu durumdaysa daha çok çalışmalıyız, ihracata önem vermeliyiz
yoğunluk vermeliyiz diyorduk. Ancak
bu şekilde ilerleyip bu krizle başa çıkabiliriz. Şuan ki yapıyla piyasanın
düzelmesine güvenip çalışmaya çalışan işlerine yoğunlaşan kişiler bugün
zor duruma düşmeye başladı. Bir diğer yol olan bankaya eğildiklerinde
ise bankadan faiz lobisi çok yüksek
rakamalar veriliyor bu durumda üretim yapan çalışanlar tıkanıyor. Hem
döviz kurunun yüksek olması hem
de faiz lobisinin büyük rakamlarla yer
alması para kullanımları aza indirildiğinden dolayı birde bu cendereyle
uğraşılıyor.

Yunus
DEREBAĞ

Biz bu krizden kurtulur muyuz? Elbette kurtulacağız ancak bu tamamen devletten bir şeyler bekleyerek
değil birbirimize destek olmamız lazım, rantçılara birlikte dur dememiz
lazım, milli duygularımızın ön planda tutarak hareket etmemiz lazım.
Dövizle işi olmayanlar dahi dövize el
atmaya başladı bunlara dur dememiz
lazım Türk lirasının değerini önemsememiz gerekiyor.
Bu durumda bankaların çalışanın yanında olması faiz oranlarını orantılı
tutması gerektiğini düşünüyorum.
Bu döviz kurunun ve faizin ne memura, ne işletmeciye ne de başka
herhangi birine uzun vadede bir kazanç sağlayacağını düşünmüyorum.
Bunun için bizim şuan da millet olarak el ele verip dövize karşı olmamız
lazım birbirimize yardımcı olmamız
üreticilerimizi desteklememiz lazım.
Yani çalışmak lazım her defasında
bunu altını çizerek söylüyorum çünkü güçlü bir Türkiye olarak var olmak
istiyorsak hiç kimseye bir bağlılığımız
olmamalı bunun için daha çok çalışıp
daha çok üretmeliyiz.
Eğitim konusuna değinecek olursam
aslında sizlerin de bildiği gibi fazlaca
vakıf olduğun bir konu değil ancak o
parkurda da yine çalışmanın önemli
olduğuna değiniyorum. Eğitim olmadan kişi iki ileri bir geri yapıyor tabiri
caizse. Gelecek neslimizin kendini yetiştirmiş dış güçlerle mücadele ve bağımsızlığını kanıtlamış zihinlerle var
olması en büyük temennim. Gelecek
nesille bir sermaye yerine çalışkanlığı,
dürüstlüğü ve kültür seviyesi yüksek
bir dal bırakmalıyız. Bur da M.Kemal
ATATÜRK’ün bir sözüne değinmek istiyorum; Türk çocuğu zekisin bu belli,
fakat zekanı unut ve çalışkan ol…
Beni okuduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki sayıda görüşmek
üzere, esen kalın.
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MINIK BEDENLER İÇIN
MÜCADELE ÇETIN
OLACAK!
Eğitimin üç temel dinamiği vardır. Bunlardan birinin eksikliği diğerlerini de
otomatik olarak etkilemektedir. Yaşam
boyu süren eğitim aile ile başlar, okulda
gelişir ve en sonunda da sosyal hayatta
uygulama alanı bulan bir süreçten ibarettir.
Bunlardan dinamiklerden birincisi, toplumu oluşturan birincil öneme sahip
olan çekirdek ailelerimizde başlayan
eğitimdir. Hatta biraz daha geriye gidelim bebeğin anne karnında geçirdiği
süre de dâhil olmak üzere öğrenme becerileri gelişmeye başlıyor. Aile içi huzur
ve mutluluğun olduğu evlerde daha
sakin ve mutlu, ikili ilişkiler kurabilen,
paylaşmayı bilen çocuklar yetişmekte.
Bu huzurla yetişen çocukların, ruhsal
ve zihinsel yönden de gelişimleri daha
başarılı olduğu su götürmez bir gerçek.
Ailedeki şiddetli geçimsizlik, boşanmalar, içki ve sigara alışkanlıkları çocukları
daha küçük yaşta sıkıntılarla baş başa
bırakmakta . Hatta ruhsal, fiziksel ve
zihinsel gelişmelerini engellemekte. Esrar, eroin gibi zararlı madde bağımlılığı
ve hırsızlık vs. çocuklarımızın geleceğini
yok etmektedir. Unutmamalıyız ki yolun
henüz başında olan çocukların bu yolda
ilerlerken yanlarına alacakları malzemelerin kalitesi en başta aileden başlar.
Gelelim ikinci dinamik olan okullarımıza.
Tabi yanında öğretmenlerimiz ve uygulanması istenen yeni kanunlar, değişen
müfredatlar, eğitim sistemi, sınav sistemi, içinden çıkması zorlaşan tercih dönemleri, bir türlü kararı verilemeyen örgün eğitim mi ? mesleki ve teknik eğitim
mi? sarmalından çıkamayan veliler ve
çocuklarımızın yetkinliklerinin belirlenip
doğru eğitime yönlendirilemeyişleri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata, geleceğe taşıyacak düşüncenin ve gelişimin
önünün hep tıkanması.
Şu sıralar gözüme çokça takılan bir örnek vermek isterim. Son zamanlarda
‘’Bilim Şenlikleri’’ her okul da yapılır
oldu. Yapılsın yapılmasına da içleri ne
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kadar dolu, neler öğretmekte, kaç tane
proje derece alabiliyor? Sadece yapılmış
olmak için mi yapılıyor? bilemiyorum.
Şenliklerin ve verilen her eğitimin, yapılan her uygulamanın içeriğinin kaliteli
olup olmadığını da öğretmenler tartıp
biçmeli diye düşünüyorum. Eğitim sisteminde bir de dikkatimi çeken şeyin en
başında ‘’SAYGI’’ gelmektedir.

Sevgi
KAYA

ken ahlaki manevi değerlerini geliştiremiyorsak, iyi bir doktor iyi bir mühendis
yetiştirmiş oluruz evet. Ancak bu “iyi”
ifadesi yalnızca mesleki anlamda kalır.
Unutmamalıyız ki, manevi değerleri olmayan bir insan işini her zaman kötüye
kullanmaya meyilli olacaktır.

Bizlerin zamanında böyle söylediğime
de bakmayın, çokta bir yaşım yok ama
biz hocalarımıza saygı duyar ve gördüğümüz zaman biraz da titrer korkardık.
Bu korkma emin olun şiddet uygulandığı için falan değil tamamen büyüğe
ve eğitimciye saygıyı öğrendiğimiz ve
öğretildiği içindi. Rahmetli Büyükbabam
da bir eğitimciydi. Allah ondan razı olsun
kendisinden çok şey öğrendim. Kendisi
şöyle derdi: Ben okulda nöbetçi iken
koridorda bir tane bile çocuk bağırarak
gezemezdi, beni görünce kaçacak yer
ararlardı derdi. Daha sonra yetiştirdiği öğrencilerine rastlandığımızda hepsi
de gördüğü yerde eline sarılır ve çoktan meslek sahibi olmuş hayata atılmış
olurlardı. Şimdi, öğretmenlerin öğrencilerine yan baktı diye veya soru sordu
herkesin içinde çocuğum rencide oldu
diye M.E.B’i ayağa kaldıran veliler tanıyorum.

Üçüncü ayağa gelecek olursak ilk iki
bölümü de içine alan derya deniz olan
sosyal çevre. İnsan, hayatının ileriki dönemlerinde okuldan değil, çevresinden
aldığı tepkilere göre hareket eder ve belli donanımlar kazanır. Ayrıca hayat dersi, okuldan değil, çevreden alınır. Siz de
muhakkak duymuşsunuzdur bu sözü;
‘’Hayat üniversitesinden mezun oldum’’
derler. İşte bu söz boşa söylenmemiştir,
hayat dersi alanların güzel bir tabiridir.
Dolayısıyla, sosyal çevre dediğimiz uçsuz bucaksız kavram, öyle sadece cafe
de oturduğumuz yer değildir. Birlikte
top oynadığımız arkadaşlarımızdan tutunda, toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız insanları, ailemizi, akrabalarımızı, sıra arkadaşlarımızı, sırdaşlarımızı
vb. de içine alan teknolojide yaşanan
hızlı gelişim ile iletişimdeki çeşitliliğin
yaygınlaşma sanal arkadaşlıklar ve sosyal medyanın da beraberinde getirdiği
çocuklarımızı yirmi dört saat kullanan
yönlendiren birer aygıttır.

Demem odur ki, çocuklarımızın gençlerimizin mesleki alanda gelişimini sağlar-

Bu sebeple; yol uzun, zaman az, hızlı ve
etkin kararlar almanın tam da sırası.
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KENDİMİZİ
KANDIRIYORUZ.
Çok güzel okullarımız, çok modern
sınıflarımız, çok iyi imkânlarımız var.
Kitapları hiçbir ücret alınmadan
masalarına konuluyor. Ekonomik
durumu uygun olmayan öğrencilere devlet yardımda bulunuyor. Başarılı öğrenciler burs alıyorlar.

Nihayet okullar
açıldı ve en değerlilerimiz yeni
eğitim-öğretim
yılına merhaba
dediler.

Tüm bunlara rağmen Milli Eğitim’de
her şey güllük gülistanlık mı?

Veliler, öğrenciler, öğretmenler!
Birkaç dakikalığına objektif olun ve
düşünün.

Milli Eğitim memnun değil, öğretmenler memnun değil, aileler
memnun değil, öğrenciler memnun
değil.
Nasıl memnun olsun ki?
Çocuğuna “gözünün üstünde kaşın var” diyen öğretmeni aynı gün
CİMER’e, BİMER’e, Milli Eğitim Bakanlığına şikâyet eden velilerimiz
var.
Yapmış olduğu görevin ne anlama
geldiğini bilmeyen öğretmenlerimiz
var.

Eskiden öğrenciye talebe denirdi.
Yani talep eden. Şimdi öğrenci diyoruz. Yani öğrenen. Ne var ki, bunda? Diyebilirsiniz. Hayır çok büyük
fark var. Talep etmek ile öğrenmek
aynı şey değil. Talep eden zorluğuna katlanır, kahrını çeker.

l

Bazılarınız bana kelime oyunu yapıyorsun diyebilirsiniz. Arapça hayranı da diyebilirsiniz.
Ama maalesef durum öyle değil.
Keşke sizin dediğiniz gibi olsa. Keşke ben haksız olsam.

Her yıl sistem değiştiren bir Milli
Eğitim bakanlığımız var.
İsterseniz kelime anlamından başlayalım.
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Eskiden öğretmene ise muallim denilirdi. Yani talim eden, yetiştiren,
ilim öğreten. Şimdi ise öğretmen
diyoruz. Yani sadece öğreten.

Artık 50-60 kişilik sınıflarda ders
yapılmıyor. Sınıf ortalamaları 30’un
altına indirildi.

Tabi ki hayır.

Çocuklarımız
geleceğimiz. Her
şeyimiz. Göz aydınlığımız.

Nurettin
BAY

İçerisinde bulunduğumuz imkanlara uygun bir eğitim kalitesine
kavuşabildik mi? Hayır kavuşamadık. Bunu zaten bir konuşmasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da söyledi.
Artık her yıl sistem değiştirerek öğrencileri, velileri, öğretmenleri şaşırtan bir çalışma modelinden vazgeçilmelidir.
Herkes şapkasını önüne eğip düşünmeli, gereğini yapmalıdır.
Burada tek suçlu yok. Ortada ‘sağlıkta gelinen nokta” gibi bir başarı
söz konusu değilse, sorun var demektir.
El ele, kafa kafaya, omuz omuza
verip daha fazla çalışmalı ve eğitim
çıtamızı yükseltmeliyiz.
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Danyal Süzgün
Konya Şehir Koleji Genel Müdürü

Şehir Koleji

GELECEK, HAYAL
DEĞİL GERÇEK
Ne harâbî ne harabatiyim,
Kökü mazide olan âtiyim.
Kadim medeniyetlerin, geniş coğrafyaların ve bilinen
dünyanın, tarihine ve ilmine yön veren, liderlik eden,
köklerinin bir ucu ecdattan
alınan mirasa uzanan, bir
ucu ise geleceğe yükselen, bağrında İbn-i Sinalar,
İbn-i Heysemler, Ali Kuşçular, Hayyamlar, Akşemsettinler, Arvasiler, Fatihler
ve daha nice nice bilginler
yetiştiren yeni asrın güçlü
ve gür sedası, milletimizin
tek sevdası, bilginin, teknolojinin ve keşiflerin en
saf toprağı ve adına ‘‘Ana’’
dediğimiz yurdumuz Anadolu, vatanımız Türkiye
kurduğu her hayali hedefe
dönüştürerek, tüm cihanı düşünerek değerleriyle
yaşayan bir geleceğin inşası ve ihyası için gereken
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kuvvet ve kudrete muktedirdir.
İşte bu üstün hissiyat ile
geçmişte yetişen çınarlarımız gibi bugün dalga
dalga ilimle kuşatılıp, değerlerle donatılan, yabancı
dil eğitimi ile evrensel bir
duruş kazanan, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda
yıldızı parlayan, rehberlik
anlayışıyla hedefe ulaşan
ulusumuzun genç yürekleri, büyük fikirleri sevgili
yavrularımız, ahlaklı ve
onurlu neslimiz, geleceğin
teknolojik dünyasının liderleri olarak ülkemizi eski
görkemli günlerine tekrar
kavuşturacak ve geleceğin
hayal değil gerçek olduğunu tarihin huzurunda bir
kez daha haykıracaklardır.
Elbette ki düşündüğümüz
bu haykırış onlara vereceğimiz sağlam, kesin ve

kullanılabilir bir eğitimle
mümkün olacaktır. Yeninin
hızına ayak uyduramayan
köhne bilgilerle, zamanın
değişmesine rağmen değişmeyen müfredatla ve
bir türlü sabitlenmeyen
eğitim sistemiyle değil

ortaöğretimde yeni metotları özümsetip, lisede temel
eğitimleri yeteneklere göre
sınıflandırıp, üniversitede
belli bir alanda uzmanlaştırıp hayata hazırlayacağımız öğrencilerimizi işine
aşkla bağlı öğretmenlerin

bugünkü üst aklın ön gördüğü gibi açık, anlaşılır,
kullanışlı, pratik, akılcı, sürdürülebilir, modern ve milli
bir eğitim anlayışıyla anaokulundan
üniversiteye
kadar kesintisiz ve kararlı
adımlarla geleceğe yürüyen çocuklarımız, değişen
dünyanın değişmeyen bilginleri olarak milletimize
ve insanlığa hizmet edeceklerdir.

vicdanına teslim edip, ailelerle birlikte her türlü
gelişimlerini izleyip mutlak başarıya ulaşacağımıza
yürekten inanıyorum. Kaderin kopmaz halkalarına
birlik ruhuyla sarıldıkça
tohumlar büyüyecek çınar
olacaktır.

‘‘Tohum toprağa nasıl düşerse öyle büyür’’ düşüncesiyle; anaokulunda yenidünyanın bilgisini aşılayıp,

Yeni asırda, güçlü Türkiye’nin kutlu dirilişi, engellenemez yükselişi, eğitim
alanında yapacağımız isabetli çalışmalarla tüm çağları kuşatacak ölümsüz bir
destana dönüşecektir.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNEMLİ
VE HER ÇOCUK İÇİN GEREKLİDİR
Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunu
doğru iliklenmesi gerekir ki
gömleğin tüm düğmeleri iliklendiğinde gömlek düzgün
dursun .
Çocuğun doğduğu günden
temel eğitime başladığı güne
kadar geçen dönemi kapsayan okul öncesi eğitim dönemi`, çocukların daha sonraki
yaşamlarında rol oynayan;
bedensel, duygusal, psikomotor , zihin ve dil gelişimlerinin
büyük ölçüde tamamlandığı,
kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği
bir süreçtir. Anneler bu süreçte
çocuğunun ilk kez sergilediği
bir davranışı benim çocuğum
yapmaz diye karşılasa da davranış olumlu yada olumsuz da
olsa bu büyümesinin ve davranışlarının devamlı değişmesinin gerekliliğidir ve doğal bir
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süreçtir. Önemli olan bu süreci doğru bir şekilde çocuğu
olumlu davranışa yönlendirerek atlatabilmektir. Velinin
öğretmenle ortak bir çözüm
üretmesi olumsuzlukların giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.
“ Okul öncesi eğitim kurumları ; toplumun temel yapısını
oluşturan; saygı, sevgi, sorumluluk, paylaşma, iş bölümü,
sosyalleşme açısından çocuğu
geleceğe hazırlayan en önemli
ortamdır “
Çocukta zeka gelişiminin büyük kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi
bu yaşlarda gelişir. Yine çocuğun grup içerisine katılması ,
sağlıklı ilişkiler kurması , kültürel değerlerine sahip çıkması ,
sosyalleşmesi gibi olgular bu
dönemde geliştiğinden okul
öncesi eğitim kurumları ço-

Elif
DOLAPOĞLU

cukların gelişiminde önemli rol
oynar.
Nesneleri, eşya ve varlıkları,
temel becerileri ,davranışları,
olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı
4-5 yaşları arasındadır. Aile
içi desteğin tek başına yeterli
olmadığı en önemlisi çocuğun
kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, grupla birlikte uyum
içinde hareket etmeyi öğrenebileceği , bedensel ve zihinsel
gelişimlerini sağlıklı bir biçimde sürdürebilecekleri, varolan
yeteneklerini görünür kılacağı
okul öncesi eğitim kurumları
zorunlu ve gereklidir.
Okul öncesi eğitimini desteklemeli, ebeveynler olarak okul
öncesi eğitim kurumlarını yeme-içme ve bakım kategorisinden ayrı verilen nitelikli eğitim kurumları olarak görmeli
ve değerlendirmeliyiz.
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ÇOCUKLARIN İYİ EĞİTİLMESİ İÇİN
EĞİTİM SİSTEMİMİZE GENEL BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YALÇIN
KTO Karatay Üniversitesi
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Eğitim bireyi geliştirdiği, diğer taraftan ülkenin
bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağladığı için önemlidir ve değeri çok iyi
algılanmalıdır.
Dünyada eğitim sistemi mükemmel şekilde işleyen, öğrenciyle ve öğretmenle sorunu olmayan hiçbir ülke yoktur. Bir ülke genelinde eğitim
uygulamalarının planlanması, denetlenmesi
ve nitelikli sürdürülmesi esnasında aksaklıklar
mutlaka bulunur.

Türk eğitim sistemi de bugün gerek yapılanmasından, gerekse yönetim ve işleyişinden kaynaklanan birtakım sorunlarla
karşı karşıyadır. Bu sorunlar aşılmadıkça
da Türk eğitim sisteminin gelişmesi söz
konusu olamaz.
Türkiye’de nüfusun %27,8’i 17 yaşın altındadır. Çocukların %82,5’i ortaöğretim seviyesinde eğitim görmektedir. Ülkemizde
2017 yılı itibariyle 17,5 milyon çocuk eğitim
görmektedir ve büyük bir eğitim sistemi
işlemektedir. Büyük sistemlerde sorunlarla karşılaşmak da doğaldır. Önemli olan
sorunların üstesinden gelebilmek için uygun yöntemleri kullanabilmek, etkin önlemleri alabilmek, gerekli düzenlemeleri
yapabilmek ve yeni yapılanmaları gerçekleştirebilmektir.
Ülkemizde Okul öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitim ülkemizde uzun yıllar
‘çocuk bakıcılığı’ ve çalışan annelerin çocuklarını verdikleri ‘yuva’lar olarak algılanmıştır. Oysa, bilimsel bulgular çocuğun
kişilik özelliklerinin büyük bir bölümünün
ilköğretim çağından önce geliştiğini gös-
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termektedir. Türkiye’de okul öncesi eğitim
3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Çocuklara verilen okul öncesi
eğitim ile yaratıcılıklarının ortaya çıkması
sağlanır; bedensel, zihinsel ve toplumsal
yönden gelişmeleri desteklenir. Çocuk bu
dönemde hızla dil öğrenir, oyun yoluyla
toplumsallaşır. Bu yüzden de okul öncesi
eğitim büyük önem taşır.

hazırlamaktır. Ülkemizde ortaöğretim kurumları genel liseler, meslek ve teknik liseleri olarak eğitime katkı sağlamaktadır ve
ilköğretime kıyasla okullaşma oranı daha
düşüktür. Ortaöğretimde de öğretmen
sayısı ve niteliği, program ve ölçme değerlendirme uygulamalarında yetersizlikler bulunmaktadır. Ayrıca ülke genelinde
atölye, laboratuvar, kütüphane gibi altyapı
hizmetleri de ihtiyacı karşılamamaktadır.

Ülkemizde İlköğretim (Temel Eğitim)
Ülkemizde Yükseköğretim
Ülkemizde 1997 yılından itibaren toplam
sekiz yıl zorunlu temel eğitim uygulaması
başlamıştır. Temel eğitim sisteminde öğretmen sayısı ve niteliğinde yetersizlik,
derslik ve okul sayılarının azlığı gibi fiziksel sorunlar tam olarak çözülememiştir.
Sorunlar kırsal alanlarda daha fazladır.
Nüfus artmakta ve eğitimin her kademesinde okullaşma oranı da buna paralel olarak artmaktadır.
Ülkemizde Ortaöğretim
Ortaöğretimin genel amacı çocukların
ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe, iş hayatına, yükseköğretime

Yükseköğretim kurumları ülke kalkınması
ve gelişmesi için gereken bilginin üretildiği, kültür değerlerinin genç kuşaklara
aktarıldığı, yeni bilgilerin kazandırıldığı,
insan kaynaklarının yetiştirildiği kurumlardır. Yükseköğretim kurumları toplumsal
refahın artmasına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine de katkı sağlayan bir
eğitim sistemi oluşturur. Bu kurumlardaki
öğrenci ve personelin davranışları, tutumları, değer yargıları toplumda değişim süreci oluşturur. Yükseköğretim görmüş kişi
sayısı arttıkça, toplumsal değişim sağlanır.
Dolayısıyla yükseköğretim kurumları ulusun geleceğini belirleyecek niteliktedir.

Ancak ülkemizde öğretim elemanı ve belli
standartlar sağlanmadan yükseköğretim kurumları açıldığından bu kurumların
çoğunda niteliksiz eğitim yapılmaktadır.
Ülkemiz için ileri düzeyde bilgi üretecek
altyapı ve kadro olması gerektiği halde her
kurumda nitelikli eğitim verilmemektedir.
Üniversitelerde nitelikli öğretmen yetiştirilmemektedir. Kütüphane ve laboratuvar
olanakları iyileştirilememiştir. Üniversiteye öğrenci giriş seçimlerinde hala tutarsızlıklar bulunmaktadır. Örneğin ÖSYM bir
dakikada soru çözebilenleri başarılı, iki dakikada çözebilenleri başarısız diye etiketlemektedir. Aslında milyonlarca çocuğun
kendine olan güvenini yok eden bir süreç
haline gelmiştir. Türkiye’de başarısız olarak
etiketlenen onbinlerce çocuk dünyanın iyi
üniversitelerinde üstün başarılar ortaya
koyabilmektedir. Öğretim üyeliği mesleği
ekonomik ve sosyal avantajlar bakımından
cazibesini yitirmiş olan bir meslek grubu
halindedir. Bunun temel sebeplerinden birinin öğretmen kalitesiyle uğraşmak yerine, bilgisayar alımı, sınav sayısını artırma,
öğretmene sınav koyma gibi gereksiz işlere yönelmek olduğu söylenebilir. TÜBİTAK
ve çoğu bakanlığın araştırma projelerine
verdikleri mali destek sevindirici olsa da
yükseköğretim sistemindeki sorunların
çözümü için yeterli olmamaktadır.
Ülkemizde Eğitim Sisteminde Genel Sorunlar
Genel anlamda eğitim sistemi değerlendirildiğinde ilk, orta ve yükseköğretimde acil
çözülmesi gereken durumlar göze çarpmaktadır. Ülkemizde eğitim politikalarında süreklilik sağlanmadığından önemli
kaynak israfı olmuş, her değişen iktidarla
birlikte eğitim sisteminde köklü değişimler
yapılmıştır. İç ve dış göçler eğitim sistemimizi zorlamaktadır. Genel olarak eğitim
sistemimizde ezbercilik egemendir ve geçer not alma kaygısı ile ezberlenen bilgi
kalıcı olmamaktadır.
Eğitimin her kademesinde bazı aileler çocuğunu takip etmemektedir, çocuk beslenme yetersizliği yaşamaktadır, aile içi
problemler çocuğun eğitim sürecini olumsuz etkilemektedir. Sınav kaygısı genel
olarak çocuklarda yüksektir ve başarısına
olumsuz etkisi konusunda bilinçli yaklaşımlar yapılmamaktadır.

Ekim 2018

Ayrıca öğretmenler açısından bakıldığında
okullarda her eğitmene adil davranılmaması, eşlerin farklı şehirlerde çalışmasının
aile yaşamına etkisi, formasyonu olmayanların öğretmen olarak çalıştırılması,
idarecilerin yetersizliği, eğitim materyali
eksikliği, öğretmenin öğrenci üzerinde söz
sahibi olamaması, yeni göreve başlayanlara oryantasyon yapılmaması gibi nedenlerle öğretmenlerin moral ve motivasyonları düşüktür.
Eğitim Sistemimiz İçin Çözüm Önerileri
Eğitim sistemimiz öğrencilere çok sayıda
bilgiyi ezberletmek yerine az ama işlevsel
bilgiyi özümsetmelidir. Amaç bilgi yüklemek değil, bilgiye ulaşmanın yollarını ve
kazanılan bilginin nasıl kullanılacağını öğretmek olmalıdır.
Ülkemizdeki çocukların eğitimi bileni bilmeyenden ayırt edebilmeli, araştırma yapmayı ve işbirliğini öğretmeli, konuşma ve
tartışma becerilerini geliştirmeli, öğrencileri güdüleyip öğrenmeyi kolaylaştırmalı,
dinamik bir sistemle çocuklara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmalıdır.
Öğretmenler ise nitelikli, bilgili, disiplin yeteneği güçlü olan ancak bunu demokratik
bir ortamda sağlayan, öğrenme ortamında
öğrenciye göre daha pasif ve ona yol gösterici bir rehber olmalıdır. Ayrıca çocuğun
gelişim düzeyinin, bireysel farklılıklarının,
yeteneklerinin, neyi yapıp neyi yapamayacağının, hangi özelliklerini geliştirmesi
gerektiğinin farkında olmalıdır.
Eğitimin politika dışında tutulması ve özellikle eğitimin temel prensiplerinde partilerin müdahale etmemesi, kaynak israfını
azaltacaktır.
Hangi alanlarda ve ne kadar yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğu belirlenerek
geleceğe yönelik insan kaynağı planlaması
yapılmalıdır. İhtiyaç duyulmayan alanlarda
yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınmamalıdır.

mediği ve kullanılan öğretim yönteminin
çocukları güdüleyip öğrenmeyi kolaylaştırma durumu gözden geçirilmelidir.
Ortaöğretim sistemi; çocukların yükseköğretimde hangi programlara devam
edebileceklerinin kesin olarak belirlendiği
bir kademe durumuna getirilmelidir. Çocuğun bilgi ve becerilerinin ortaya konulabileceği programlar uygulanmalıdır.
Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim müfredatlarında insanlar
arası ilişkiler, toplumsal görgü, iletişim ve
problem çözme konularında bilgi ve beceri kazandıran etkili dersler olmalıdır.
Eğitimin her kademesinde sınavları ezberlenmiş bilgiyi ölçen sınavlar olmaktan çıkarıp, özümsenmiş ve kalıcı bilginin
kullanımı ile cevaplandırılabilecek hale
getirmek gerekmektedir. Çocuk bilgilerini analiz edebilmeli, bilgilerini her alanda
kullanabilmelidir. Eğitim programlarında
gereksiz, geçersiz ve yararsız bilgi aktarımı olmamalıdır.
Çocuklara gelecek için amaç oluşturulmalıdır. Mesleklere özendirilmeleri için
zaman zaman meslek tanıtım ziyaret ve
etkinlikleri yapılmalıdır.
Hizmet içi eğitimlerin sıklaştırılarak ve
ciddiyetle üzerinde durularak öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olanak sağlanmalıdır. Öğretmenlerin derslere hazırlıksız girmemeleri, ders araç-gereçleriyle
girmeleri sağlanmalı ve bunun için okulların yeterli ders araç-gereçleriyle donatılmasının sağlanmalıdır.
Eğitimin niteliğinin sağlanabilmesi için
her kademede derslere branş öğretmenlerinin girmesi gerekmektedir. Öğrenmeden sınıf geçme engellenmelidir; çünkü
ilerdeki yıllarda bilgi birikimi olmadan
merkezi sınavlara giren öğrencilerde başarısızlık kaçınılmaz olup bu durum bölge
başarısını da etkileyerek ortalamayı da
düşürmektedir.

Öğrenme yöntem ve teknikleri konusunda tüm öğretmenler ve öğretim üyeleri
eğitilmeli; eğitim yöntemlerinin etkili olup
olmadığı, öğrenciyi merkeze alıp almadığı,
çok sayıda duyu organına hitap edip et-
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DR. RECEP ŞEKER;
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI HAYIRLI OLSUN
AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep ŞEKER, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle bir
açıklama yaptı.
ŞEKER, açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:
“Uzun bir tatilin ardından 17 Eylül
2018 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olmasının
heyecan mutluluğunu yaşıyoruz.
Yeni eğitim ve öğretim yılının saygıdeğer öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve değerli velilerimize
hayırlı ve uğurlu olmasını ve başarılı
bir eğitim öğretim dönemi geçirilmesini Yüce Allah (C.C)’dan niyaz ediyorum.
Toplumların kalkınması, ilerlemesi ve
müreffeh seviyeye ulaşarak rahat ve
huzura kavuşmalarının tek yolu eğitim ve öğretime önem vermeleri ile
bireylerinin iyi bir eğitim almasından
geçmektedir.
Okuyan, araştıran, geleceğe dair
hedefleri ve iddiaları olan bir nesle
sahip olmak toplumlar için büyük
önem arz etmektedir. Eğitime ve
insana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Ülkemizi 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine
eğitimdir.
Bunun bilincinde olan AK Parti iktidarımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin
çağın gereklerine uygun olarak ve
fırsat eşitliği içinde en iyi şekilde
yetiştirilmesi için her yıl bütçeden
en büyük payı eğitime ayırmak suretiyle önemli reformlar ve yatırımlar gerçekleştirmiştir. Okul öncesi
eğitimden üniversiteye kadar, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın
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gereklerine uygun en iyi şekilde yetiştirilmesi için ücretsiz ders kitaplarından yeni dersliklere ve öğretmen
atamalarına varıncaya kadar hem
fiziki koşulların hem de eğitim kalitesinin artırılması ile ilgili çok önemli
çalışmalar ve yatırımlar yapılarak
tarihi reformlar hayata geçirilmiştir.
Budan sonrada da günün ihtiyaçlarına ve ülkemizin önceliklerine göre
eğitim ile ilgili reformlar ve yatırımlar
artarak devam edecek inşallah. Milli
ve manevi değerleriyle barışık, ülkesini seven, nitelikli, özgür, başarılı,
vatanına ve milletine yararlı nesiller
yetiştirmek en büyük hedefimizdir.
Geleceğimizin umudu, ülkemizin
istikbali olan öğrencilerimizin ve
onları hayata hazırlayan kıymetli
öğretmenlerimizin, başarılarının ve
azimlerinin artarak devam etmesi
temennisi ile yeni eğitim ve öğretim
yılının sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm
eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu
olmasını, sağlıklı ve başarılı bir yıl
olmasını yüce Allah (C.C)’dan niyaz
ediyorum.” dedi.
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ALZHEİMER HASTALIĞINA
DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KOŞACAKLAR
Yapımı Karatay Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Avrasya Koşu Maratonu’nda Alzheimer
Hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için koşacak olan Nene
Hatun Atletizm Ekibini ağırladı.
“Sağlıklı Yaşam ve Sağlık İçin Koş”
projesiyle Alzheimer hastalığı ile ilgili
farkındalık oluşturmak isteyen Konya
Nene Hatun Atletizm Ekibi İstanbul’da
10 Kasım’da 40. sı düzenlenecek olan
Avrasya Maratonu’na Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi’ni temsilen
katılacak.
Ziyarete Avrasya Maratonu’nda koşacak olan Nene Hatun Atletizm Ekibi
yöneticisi Mustafa Baş ve ekip üyelerinin yanı sıra, Konya Mali Müşavir
Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek,
Konya Mali Müşavir Denetleme Kurulu
Başkanı Hale Civelek, Konya Tabipler
Odası Başkanı Seyit Karaca, Konya Türk
Kadınlar Birliği Başkanı Lütfiye Ayar ve
İşadamı Mehmet Ali Atiker katıldı.
Sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalar yapan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Türkiye
Alzheimer Derneği Konya Şubesi yönetim kurulu üyesi Semra Baral, Nene
Hatun Elit Koşucular Derneği’ne Alzheimer Hastalığına dikkat çekmek ve
farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti.
Semra Baral, Alzheimer hastalarının
bakımının devamlı bir ilgi istediğini belirterek; hasta yakını olmanın da büyük
zorlukları olduğunu söyledi. Baral, hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastaların sürekli bakıma ihtiyaç duyduklarını,
hasta yakınlarının da bu süreçte günlük
yaşamlarını sürdürebilmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Baral, Alzheimer Gündüz Yaşam Mer-
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kezi’nde hastaların uzmanlar tarafından
rehabilite edilerek; boyama, hamur işi,
el işi gibi sosyal aktivite çalışmaları ile
de kaliteli vakit geçirmelerinin sağlandığını dile getirerek; hastaların, Karatay
Belediyesi tarafından tahsis edilen servisle evlerinden alınarak rehabilitasyon
sonrası tekrar evlerine bırakıldıklarını
sözlerine ekledi.
Nene Hatun Atletizm Ekibi yöneticisi
Mustafa Baş günümüzde Alzheimer
hastalığının çok yaygınlaştığını ve he-

men herkesin ailesinde veya yakın çevresinde bulunan bir hastalık olduğunu
söyledi. Mustafa Baş “Amacımız Alzheimer hastalığıyla ilgili sosyal farkındalık
yaratmak, bu amaçla yapılan çalışmalara ve kuruluşlara dikkat çekmektir. Aynı
zamanda sporun özellikle Alzheimer
gibi hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde büyük önem taşımasından
dolayı yaygınlaşmasını sağlamaktır.
‘’dedi.

Selçuklu Belediyesi

BAŞKAN PEKYATIRMACI;“GELECEĞİN GÜÇLÜ TÜRKİYE’Sİ
SİZLERE EMANET EDİLECEK”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, Cahit Zarifoğlu İlkokulu ‘nu ziyaret ederek öğrencilerle bir
araya geldi.
Selçuklu Belediyesi’nin eğitime olan
desteği sürüyor. Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yeni
eğitim öğretim yılına başlayan Cahit Zarifoğlu İlkokulu’na İlçe Milli
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve
Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan ile birlikte bir ziyarette bulundu.
Eğitime başlayan öğrencilerin yanı
sıra yeni okullu olan birinci sınıfları,
ana okulu öğrencilerini ziyaret eden
Başkan Pekyatırmacı okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Ziyaret okul bünyesinde bulunan
Z Kütüphane, Bilişim Sınıfı ve diğer
etkinlik alanlarının gezilmesiyle son
buldu.

“Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız
ikinci aileniz”
Ziyarette öğrencilere hitap eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan
Kayacılar da; “Vatanına milletine
faydalı, etrafında saygı gören, işini
iyi yapan ve aranan insan olmak büyük önem taşıyor. Bu noktada gençlerimize güvenimiz tam. Bu nedenle
iyi yetişmek, kendinizi geliştirmek
ve geleceğe hazırlamak için çok çalışmalısınız. Okulun ikinci yuvanız,
öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızın
ikinci aileniz olduğunu unutmamalı ve onların kıymetini bilmelisiniz.”
dedi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı ve beraberindekiler ziyarette öğrencilere SEDEP kalemliği
dağıttılar.

“Geleceğin güçlü Türkiye’si sizlere
emanet edilecek”
Öğrencilerle sohbet eden Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bugünün öğrencilerinin gelecekte önemli mevkilere gelerek ülkemize önemli katkılarda bulunacağına
işaret etti. Başkan Pekyatırmacı: “Ülkenin geleceğinde bugünün gençleri
söz sahibi olacak aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler en iyi şartlarda
eğitiminizi sürdürmeniz için gayret
sarf ediyoruz. Bu noktada sizlere
de büyük sorumluluk düşüyor. Hiç
şüphesiz okul yıllarında göstereceğiniz gayret gelecek planlamanızda
sizlere önemli getiriler sağlayacak.
Geleceğin Türkiye’si bugünkünden
daha güçlü olacak ve sizler de kendinizi şimdiden daha iyi yetiştirerek
ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaksınız” şeklinde konuştu.
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Hilal KUZENCİK

Köşe Yazısı

BEN NİYE
ÖĞRETMEN
OLDUM?

Çocukluğumuzun olmazsa olmaz sorusuydu
bu: Büyüyünce ne
olacaksın? Düşünüyorum da hayatım
boyunca bu soruya
“öğretmen” dışında
bir cevap vermedim. Aklımın ucuna
başka hiçbir meslek değmedi bile.
Peki neydi bunun
büyüsü? Çocuk
hayal dünyası sınır
tanımazken, bana
efsunlu gelen bu
meslek niye tek
haneli yaşlarda
düşmüştü aklıma?
Öğretmenliğimin
ilkbaharında soruyorum şimdi. Sahi
ben niye öğretmen
oldum?

Babamın öğrencileriyle yıllar
sonra karşılaştığında, Hocam
diye seslenilen yere baktığımda, gülen gözleri gördüğüm
an tutuldum sanırım. Yahut
kreşten erken çıkıp annemin
okuluna gittiğimde soludum
o tutkuyu, bilmiyorum. Okul
havasını seviyordum evet,
ama aradaki bağı kuran çok
başka bir duygu olmalı diye
düşünüyorum. O mu, bu mu
derken sanırım kilidi çözen
cümle şuydu:
Gözünü kapat Hilal, 20 yıl
sonra kendini nerede görüyorsun? Lisede bir öğretmenim yöneltmişti bu soruyu.
Öğrencilerle çevrili bir tiyatro
salonundan başka bir yeri
düşlemedi gözüm.
İnsanın sevdiği işi yapmasının
nasıl bir nimet olduğunu yeni
yeni anlıyorum. Düşlediğin
yere yaklaşmak müthiş. Öğretmenlik gerçekten muazzam bir işmiş. Ama işin içine
girdikçe anladığım bir şey var
ki öğretmenliğe iş gözüyle
baktığında yarı yolda nefes
nefes kalıyorsun. Meslekten
ziyade o bir yaşama biçimi artık. Hangi mesleğin fıtratında
bir Can’a dokunmak var? Ne
yapsam da öğrenseler fedakarlığını hangi mesleğin töresinde bulabilirsin?
Bu topraklarda öğrencisini dert edinmiş milyonlar-
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ca yürekli öğretmen yetişti.
Kanserli öğrencisi üzülmesin
diye saçını sıfıra vurduran
öğretmenler oldu, yokluktan
okuyamayan
kardelenlerin
yeniden açmasını sağlayan,
yeter ki gülsün diye çabalayan, ağlarken sımsıkı sarılan
öğretmenlerimiz oldu. Derdini
dert edinmiş, yeri geldiğinde
hayatından geçmiş nice öğretmenler gördü bu topraklar.
Adana’da her sabah, beyin
kanaması geçiren öğrencisinin evine gidip ders anlatan
Elif Öğretmeni, dağdan inen
çakal sürüsüne karşı sınıfını
koruyan Ali Öğretmeni, yürüme engelli öğrencisini sırtında taşıyan, Karadeniz’in
hırçın sularında kaybolmasın
diye teleferik kuran öğretmenleri kimse unutmadı. Sadece öğretmekle kalmadı o
öğretmenler. Zorluklar içinde
pembe dünyalar kurdular.
Çoğu öğrencinin hayali oldular. Rehber oldular, aile oldular. Yıllar sonra hatırlanan
öğretmenler işte bu mesleğe
gönülden bağlı, birilerinin hayatında iz bırakan öğretmenlerdir. Ben onları düşündükçe
gururlanırım. İyi ki’li cümlelerim hep öyle zamanlarda gelir.
Kuyumcunun mesleği demirciye gitmezmiş. İşte öğretmenlik de kuyumcu titizliğiyle
sarmalanması gereken bir
sevgi. Her saniyesinde kaza-

nabileceğin yepyeni deneyimler, her yıl yenilenen hayatlar, sana ilham olabilecek
onlarca hikaye. Öğrenciliği
hiç bitmeyen bir meslekmiş
öğretmenlik. Niye öğretmen
oldum diye sordum ya kendime, çok basitmiş cevabı:
Sevmek için. Çağırdığında
gülen gözleri görebilmek, afacanlıklarına gülmek, derdini
paylaşmak, başarısına omuz
vermek, onca anlatmana rağmen anlamadım dediğinde
sabırla tekrar denemek, anladığındaki çocuksu zaferini
görmek için. Kendi dünyasına
büyük gelen kavgalarında, iç
çekişmelerinde bir yol bulabilmek için. Kocaman yüreğini
gençlik ateşiyle doldurduğunda cesaretini yüceltmek
ama ölçüsünü öğretmek için.
Derslerin zorluğundan ziyade
hayatın kolaylığını anlatabilmek, “hiç olmazsa elinden geleni yap” diyebilmek için. Vicdanlı, imanlı; sevmekten değil
de nankörlükten, kötülükten,
hainlikten korkan birey olmaları için. Vatan, bayrak, millet
söz konusu olduğunda çelik
gibi duracak nesiller yetiştirmek için!
Dedim ya az önce, çok basitmiş işte cevabı:
SEVMEK İÇİN.

Köşe Yazısı

EĞİTİM
OLMADAN OLMAZ
Bırakın Türkiye’yi, Dünya’da eğitim
olmadan eğitimsiz hiçbir başarıya
şahit oldunuz mu?
Eğitimsiz başarının tesadüfü dahi
yoktur.
Eğitim ardından öğretim.
16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten
ve pek çok alanda başarılı olmuş,.
Reform düzeyde gelişmelere imza
atmış Ak Parti iktidarlarının “eğitim”
de nasıl sınıfta kaldığını eğitimin
nasıl yaz boz tahtasına döndüğünü
ve en sonunda da son dönemlerde
Başkan Erdoğan’ın eğitime direk
nasıl müdahil olduğunu hep birlikte
izliyoruz.
Türk Milli Eğitiminin bugününü ve
geleceğini tartışmak bizim boyumuzu aşar.
Bunu biliyoruz ve haddimizi aşmayacak şekilde düşüncelerimizi siz
değerli okurlarımızla paylaşmak istiyoruz.

Neden, neden, neden?
Eğitimde başarılı olmak için Amerika
kıtasını yeniden keşfetmenin bir anlamı mı vardı?
Hayır, hayır, hayır.
Eğitimde ki başarısızlığın bence en
büyük etkeni Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği insanların sonunda
bu alanda hep çapsız çıkmaları bizi
buralara getiriyordu.
Bir velinin, tertemiz yürekli fedakar
öğretmenin ve iyi niyetli bir yöneticinin gördüklerini Eğitimin başındakiler göremiyor muydu?
Yoksa görmek mi istemiyorlardı.
Kim ne derse desin iş, icraat Ankara’nın tüm direktiflerine ve talimatlarına rağmen çapız yöneticilerin
neme lazımcı risk almayan yapıları
nedeni ile ilerlemiyordu.

Uğur Özteke

Biliyoruz ki eninde sonunda eğitimde istenilen yerlere gelecek.
Ama ne zaman?
Her geride bıraktığımız eğitim ve
öğretim yılının ardından milyonlarca
gencimizi geleceğimizi nasıl kararttığımızı biliyor muyuz?
Buna hangi yürek dayanır?
Yönetenlerin iyi niyetinden asla şüphemiz yok.
Ama iyi niyetle de bir yerlere gelinemeyeceğini gördük değil mi?
Eğitim işi çap meselesi.
Çaplı eğitimciler ile biz millet olarak
dağları deler şirinimize kavuşuruz.
Yeter ki işi ehli olana verelim.
Yeter ki en fedakar kesimin yani öğretmenlerimizin sesine kulak verelim.

Ak Parti hükümetlerinin eğitim konusunda yaptığı her hamle bir yerde
duvara tosladı.
Niye?
Oysa dümende Sayın Erdoğan’ın
müthiş zekası, enerjisi ve dünya liderliği kapasitesi ile azgın dalgalarla
mücadele edip engin denizlerde yol
alan gemimiz her ne hikmetse tüm
iyi niyetli çalışmalara çabalara emeklere rağmen bir türlü rayına oturmuyordu.
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ÇOCUKLARIMIZ
VE EĞİTİM

Bir eğitim öğretim
yılı daha başlıyor.
Ziller yeni umutlara,
yeni heyecanlara
ve yeni beklentilere
çalacak. Çantasına renkli karton ve
kalemleri koyup ilk
heyecanını yaşayan
anaokulu öğrencisinden tercihlerini
yapıp bir üniversiteye yerleşmeye
çalışan gence kadar herkes eğitim
adına çıktığı yolda
ilerlemeye devam
ediyor.

Eğitim yaşam boyu
devam eden bir süreç. Bir başka deyişle
yaşam, bir öğrenme
yolculuğu. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar
olabileceği gibi duraklamalar da olabiliyor.
Bu yolculukta öğrenciye rehberlik edeceklerden birisi aile iken
diğeri ve en önemlisi
öğretmendir. Çünkü
toplumların geleceği
iyi bir eğitimden geçmektedir. İyi bir eğitim
de , öğrenciyi öğrenmenin merkezine alan,
öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkartan
ve bireyi kendi kariyer gelişimiyle birlikte ülke için de faydalı
olabilecek bir hedefe
yönlendiren eğitimdir.
Bu sürecin en önemli
mimarı da öğretmendir.
Öğretmen, hızla gelişen ve değişen dünyada değişime uyum
sağlayabilen
kişidir.
Artık bilgi çok kısa bir
sürede elde edilebil-
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Makbule Gamze Büyük Doğan
Özel Konya Anadolu Gelişim
Koleji Kurucu Üyesi

mekte, öğrenme ortamı dört duvardan oluşan derslikler yerine
giderek sanal öğrenme ortamlarına kaymaktadır. Bu ortamda bireysel farklılıklar
daha fazla ön plana
çıkmakta, bilgiye hızlı ve engelsiz ulaşım
meraklı
öğrencileri
arkadaşlarından daha
bilgili hale getirebilmektedir.
Geçmiş kuşaklardan
daha farklı beklentiler
içinde olan yeni kuşak
kendinin anlaşılmasını, baskı yapılmamasını, istemediği bir alana
yönlendirilmemesini,
farklılığının fark edilmesini, yeteneklerinin
keşfedilmesini beklemektedir. Böyle bir ortamda, her öğrenciyi
keşfedilecek yeni bir
maden olarak gören
öğretmene ihtiyaç var.
Tüketimi değil üretimi
yaşam biçimi haline
getirmiş ve hayallerinin peşinden koşmayı
hayat felsefesi olarak

kabul etmiş öğrencileri yetiştirmek öğretmenlerin kaçınılmaz hedefleri haline
geldi. Öğretmen zorlu
olan bu yolda yılmadan ilerlemeli, kendini sürekli yenilemeli,
öğrencisinden öğrenmekten korkmamalı,
bireysel
farklılıklara
sabır gösterebilmeli,
yaratıcılık ve kendini
ifade etme konularında
öğrencilerinin
en büyük destekçisi
olmalıdır. Öğretmen,
öğrencisiyle
birlikte
bu hedefe ilerlerken
öncelikle toplum, çevre ve insanlık için iyi
insan yetiştirmesi gerektiğini de unutmamalıdır.
Öğretmen tüm bunları yaparken sevgiyle
hareket etmeli ve öğrencilerinin yüreklerine dokunabilmelidir.
Çünkü sevgi her kapıyı
açan sihirli bir anahtardır.

Köşe Yazısı

BİR ÇOCUĞUN
BESLENME ÇANTASI

Betül Güney
Özel Büyükşehir Hastanesi
Diyetisyen Uzmanı

Büyüme çağında olan çocuklarda
yılda 2 ile 3 kg arasında kilo artışı
ve 5 cm’e kadar da boylarında uzama gerçekleşmektedir. Günlük 2-3
bardak süt grubu tercihi kalsiyum
ihtiyacını karşılayarak boy uzamasına ve sağlıklı kemik dokularının
oluşmasında büyük öneme sahiptir. Sağlıklı tercihlerde bulunmak
hem sağlıkları açısından doğru büyümeyi hem de bağışıklık sistemini
koruyarak mikroplara karşı direnci
artırmayı sağlamaktadır.

Çocukların gününün çoğunluğunu
okulda geçiyor.
Okul ortamı çocukların özgür alanları
olarak benimsemesi ile besin tercihleri
de değişmektedir.
Çocukların arkadaş
çevresi, öğretmenleri ve hatta sosyal
medya besin tercihlerini etkileyebilmektedir. Beslenme noktasında
baskı altında hisseden çocukların
tercihleri genellikle
kantinde sağlıksız
besin tüketimine
zemin hazırlıyor.
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Çöp gıda olarak nitelendirdiğimiz
katkı maddesi yüksek, pakete giren besinlerin tercih edilmemesi
noktasında çocuklarımıza zararlarından bahsederek tercihlerini değiştirmelerine yardımcı olabiliriz.
Çöp gıdalar, obeziteye, büyüme
geriliğine, ilerleyen yaşlarda çok
tüketimine bağlı olarak şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları,
karaciğer yağlanması gibi bir çok
hastalığa zemin hazırlamaktadır.
Çocuğumuza çöp gıda hakkında
bilgilendirme yaptık, zararlarından
bahsettik. Bunu engellemek için
ebeveyne düşen görevler de;
1.Her sabah çocuğun kahvaltısı hazırlanmalı ve evde düzenli kahvaltı
yapması sağlanmalıdır.
Kahvaltıda;Peynir, yumurta, süt gibi zengin
protein kaynakları mutlaka olmalı.
- Domates, salatalık ve yeşillik gibi
her öğünde lif açısından zengin,
bağırsak dostu besin grubu olmalı.
- Omega-9’dan zengin zeytin veya
omega-3 açısından zengin ceviz
çocuğun zihinsel performansını artırması için kahvaltıda yer verilmeli.
- Ve tabi ki olmazsa olmaz tahıl
grubu yani ekmek. (Eğer çocuğunuzun kilo problemi var ise 2 dilim
ile sınırlandırılmalı)

2.En az kahvaltı kadar önemli olan
beslenme çantası… Beslenme çantası, çocuğu cezbetmeli ki kantine
ihtiyaç duymamalı. Hem sağlıklı olmalı hem de bozulmayan besinler
tercih edilmeli. Beslenme çantası
veya kutusu her gün düzenli olarak
yıkanmalı ve havalandırılmalı.
BESLENME ÇANTASINDA
NELER OLMALI
Beslenme çantasında; tahıl grubu ( ekmek, patates, mercimek,
nohut...), sebze grubu ( domates,
salatalık, yeşillik...), meyve (elma,
mandalina, portakal,muz...) ve süt
grubu ( ayran, süt, yoğurt... ) mutlaka olmalı.
1 haftalık beslenme çantası menü
örneği;
ÖRNEK BESLENME ÇANTASI 1
Peynirli İçine Yeşillik (tahıllı Ekmek)
Sandviç
Salatalık
1 Bardak Ayran
Elma
ÖRNEK BESLENME ÇANTASI 2:
Patates Salatası Bol Yeşillikli
1 Bardak Ayran
1 Mandalina
ÖRNEK BESLENME ÇANTASI 3:
Tahıllı Ekmek Arasına Şekersiz Fıstık Veya Fındık Ezmesi
Salatalık
1 Bardak Süt
1 Muz
ÖRNEK BESLENME ÇANTASI 4:
Nohutlu Veya Mercimekli Salata +
Bol Yeşillik
1 Bardak Ayran
2-3 Adet Erik
örnek beslenme çantası 5:
Köfteli İçine Yeşillik (tahıllı Ekmek)
Sandviç
Salatalık
1 Bardak Ayran
Armut
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Eğitimci- Yazar

EĞİTİM SİSTEMİ
VE GELECEK
Bireylerin tüm eğitim hayatını ve toplumu yakından ilgilendiren temel eğitim,
toplumdaki bütün vatandaşların sahip
olması gereken asgari düzeyde ortak
bilgi, beceri, tutum ve davranışları ifade
etmektedir. Eğitim sistemleri farklılık
gösterse de araştırmalar bilim, teknoloji
ve sanayide gelişmiş olan ve çeşitli uluslararası sınavlarda başarılı olan ülkelerin
zorunlu eğitim süresinin en az 9 yıl olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de bu
süre 12 yıldır.

Eğitim; kendini
tanımak, kendine
güvenmek ve öğrenmeyi öğrenmek
olarak tanımlanabilir. Toplumların sağlıklı yarınları oluşturabilmeleri ancak
ruhsal, bedensel
ve sosyal açıdan
yeterli ve iyi yetişmiş beşeri sermaye
dediğimiz insan
kaynağıyla sağlanabilir. Çocuklarımızın gelişim sürecinde onları olumsuz
etkileyebilecek bir
çok faktör ortaya
çıkabilmektedir.
Genel anlamda bu
olumsuz etkileri
en aza indirmenin
yolu yine eğitimden
geçmektedir.
30
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Eğitimli olup yalnızca okuma yazma bilmek ya da aritmetik bilgiler yaşadığımız
çağ için yeterli gelmemektedir. Özellikle
bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler,
eleştirel düşünme, analitik düşünme,
sorgulama, yaratıcılık, yeniliklere açıklık,
grup içinde çalışabilme, işbirliği, girişimcilik gibi 21. yüzyıl becerilerini zorunlu
kılmaktadır. Bu bağlamda eğitim sürecinde bilgi toplumunun ve yeni eğitim
paradigmasının bir gereği olarak, bilgiye
ulaşma yollarını bilen, analiz yapabilen,
yeni bilgiler üretebilen, ürettiklerini paylaşabilen ve öğrenmeyi öğrenen bireyler
yetiştirmek gerekmektedir.
İstatistiklere göre ülkemizdeki okullaşma oranları her geçen yıl niceliksel
anlamda artış gösterse de eğitimin niteliği ve çocukların eğitime yaklaşımları
tartışmaya açık konulardandır. Dünya
Sağlık Örgütü’nün araştırmasına göre,
“okulumu çok seviyorum” diyenlerin
oranı araştırmanın yapıldığı diğer 38
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesine göre
Türkiye’de daha yüksek olsa da okula
yönelik memnuniyet diğer ülkelerdeki
gibi yaş büyüdükçe azalmaktadır. Türkiye’de 11 yaşındaki kız çocuklarının yüzde
75’i okulu severken, 15 yaşındaki erkek
çocuklar arasında okulu sevenlerin oranı
sadece yüzde 25’tir. Ayrıca araştırma
sonuçları Türkiye’deki sınavların fazlalığının ve sınavlara atfedilen önemin çocukların üzerinde oldukça olumsuz etkilere yol açabildiğini ve çocuklar üzerinde
bir baskı yarattığını ortaya koymaktadır.
Yetersiz güdülenme, aşırı yorulma, not
kaygısı, diğer çocukların olumsuz yakla-

Mehmet
Birekul

şımları, aşırı kısıtlamalar, öğrenme güçlükleri, öğretmen ve yönetici faktörleri
de çocukların okulu sevmemelerine hatta okuldan nefret etmelerine yol açabilmektedir. Küçük yaşlarda başlayabilen
bu durum ileriki yaşlarda daha kötü sonuçlar doğurabileceği için özellikle anne
babaların okul ve öğretmenlerle işbirliği
içinde bu konuyla ilgilenmesi gerekmektedir.
Özgürlük, insan hakları, siyasal katılım gibi farklı alanlarda işlevleri olan
STK’lar, Türkiye’de daha çok eğitim
alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin kalabalık nüfusu, dezavantajlı
çocukların durumu ve özellikle eğitim
alanındaki hizmetlerin eşit dağılımının
zorluğu göz önünde bulundurulduğunda; okuma-yazma kursları düzenlemek,
kız çocuklarının eğitimini teşvik etmek,
burs ve okul malzemesi yardımında bulunmak, fakir ve kimsesiz çocukların öğrenim masraflarını gidermeye yardımcı
olmak gibi önemli çalışmaları bulunan
sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin
önemi ortaya çıkacaktır. Bu doğrultuda
ülkemizde gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının etkin
olarak eğitime katkı sunması sağlanmalıdır ve kamunun eğitim politika ve
uygulamalarını desteklemesini ve denetlemesini sağlayacak bir zemin oluşturulmalıdır .
Unutulmaması gerekir ki eğitimde eşitlikten ziyade adaletin tesis edilmesi çok
daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ülkemizde doğudan batıya, kuzeyden güneye eğitimi etkileyen faktörler dikkate
alındığında, açık bir sistem olan eğitimin girdilerinin asla eşit olamayacağı
dolayısıyla eğitimin çıktılarının da bu
sebeple farklılıklar göstereceği göz ardı
edilmemelidir. Asıl olan insanların refah
huzur ve mutluluğunun tesis edilmesi
ve bunun gelecek nesillere aktarılması
ise aldıkları eğitim sebebiyle insanları
yaşamları boyunca mutlu kılacak adil bir
eğitim sisteminin oluşturulması son derece önemlidir.

Eğitim

EĞİTİM ÖĞRETİMDE
ORTAÖĞRETİMİN ÖNEMİ
Eğitim ilk önce ailede başlar. Aile içerisinde sergilenen tavırlar, konuşmalar,
davranışlar ve yapılanlar her çocuğa
bir şeyler öğretir. Aile yapısı çocuğun
kişilik oluşumu üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Daha sonra yaşımız
ilerledikçe eğitim kurumlarında eğitim almaya devam ederiz. Aldığımız
eğitimler sayesinde hayata, insanlara, doğaya, canlılara, dine, dile, bilime,
matematiğe ve çeşitli faaliyetlere karşı bilgi sahibi oluruz.

Bireyin ve toplumların en temel
ihtiyacı eğitimdir.
İnsan doğduğu andan itibaren eğitim
alır ve hayatının her
evresinde bu eğitim
devam eder. Dünyaya geldiğimizde
nasıl davranmamız
gerektiğini, ihtiyaç duyduğumuz
faaliyetlerin nasıl
gerçekleşeceğini,
emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı
ve nasıl besleneceğimizi ailemizden
öğreniriz.
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Her insan aldığı eğitim ile birlikte
kendini geliştirmeye başlar ve alınan
eğitimin kapsamına göre geleceğini
şekillendirir. İyi bir gelecek için alınan
eğitimin nitelikli olması çok önemlidir.
Özelikle ortaöğretim çağında alacağınız eğitim insanın bütün hayatına etki
edecektir. Bu çağda alacağınız eğitim
ile geleceğiniz ya tamamen kurtarabilir ya da tamamen mahvedebilirsiniz. Ortaöğretim de alacağınız iyi bir
eğitim size iyi bir üniversiteyi kazandıracak ve devamında iyi bir iş kazandıracaktır. Bu sebepten dolayı lise
hayatımız tercih yapmadan önce çok
iyi düşünmeli ve yeteneğimize hedefimize dayalı bir yön belirlemeliyiz.

FATİH SOLMAZ
ELMAS EĞİTİM
KURUMLARI LİSE
MÜDÜRÜ

düzeyleri, konumu, sınıf öğrenci kontenjanları, aile ilişkileri vb. sebeplerdir. Tabi burada ki en büyük fark sınıf
öğrenci sayılarıdır. Günümüzde bakıldığında kalabalık sınıflarda verilen
eğitimin daha az etkili olduğu az öğrencili sınıflarda verilen eğitimin daha
faydalı düşünülmektedir.
Günümüzde öğrenci sayısı olarak az
sınıfların eğitim verilen yerlerde özel
liselerden oluşmaktadır. Bu liseleri de
devletimiz desteklemek de hatta teşvik etmektedir. Bu kapasam da devletimiz 2018 yılında 75.000 öğrenciye
teşvik vereceğini açıklamıştır. Özel
liselerin bir çok avantajı bulunmaktadır. Özel liselerin binaların fiziki yapısı,
çevre koşulları, güvenliği, modern sınıfları , laboratuvarları her geçen gün
çok daha da iyiye ve ileriye gitmektedir. Tabi ki bu şartlarda eğitim gören
öğrencilerin sayısı da her geçen gün
artmaktadır.
Kısacası eğer geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, lise eğitiminiz
için iyi düşünün ve doğru karalar verin.

Ülkemizde şuan ki sistemde bakıldığında üniversiteye yönelik en iyi çalışma yapan liseler Anadolu liseleri ve
fen liseleridir. Meslek liseleri ise daha
çok mesleğe yönelik çalışmaların yapıldığı ve kişiyi mesleğe hazırlayan
yerlerdir. Meslek liselerinin avantajı
ise lise eğitiminizi bitirdiğiniz an bir iş
sahibi olabilir ve bu iş de ilerleyebilirsiniz.
Diğer bir taraf dan bakıldığı zamanda
ülkemize liseler kendi arasında çok
farklılıklar göstermektedir. Her lisenin kendine has özellikleri ve eğitim
seviyesinde farklılıklar bulunmaktadır.
Bunun sebepleri ise lisenin öğrenci
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OKUL ÇOCUKLARINDA
BESLENME
Ülke nüfusunun TÜİK verilerine göre
%29,4’unu çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8-14 yaş grubunun büyük çoğunluğunu sekiz yıllık ilköğretim öğrencileri
oluşturmaktadır. Bu çağdaki çocuklar
sürekli büyüme gelişme süreci içerisindedirler. Okul çağı hızlı öğrenme, bilgi
beceri kazanma ve etkilenme dönemidir.
Bu nedenle çocuğa sağlığını korumak ve
geliştirmek için yeterli ve dengeli beslenme ve sağlık bilgisinin verilmesi gerekmektedir.
Okul dönemine kadar çocuğun beslenmedi, evde annesi ve ailesinin beslenme
alışkanlıkları ve besin tüketimini yansıtır. Türkiye geneli okul önsesi çocukların
%20’sinin beslenme ile ilgili bir sağlık
sorunu bulunmaktadır. Genellikle aileler
bu dönemde çocukların okul başarısı ile
ilgilenmekte büyüme, gelişme ve diğer
sağlık sorunlarını gözardı etmekte, ya da
detaylı ilgi göstermemektedirler.
Ülkemizde okul çağı çocuklar ve gençler
arasında yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı aşağıdaki sorunlar görülebilmektedir:
1. Büyüme ve Gelişme Bozuklukları
Boy kısalığı
Zayıflık
Şişmanlık
2. Vitamin ve Mineral Yetersizlikleri
B vitamini (Riboflavin)
A vitamini
C vitamini
D vitamini ve kalsiyum
3. Anemi
4. Basit guatr
5. Diş çürükleri
Okul çocuklarında yapılan araştırmalar,
çocukların büyük çoğunluğunun kahvaltı
yapmadan okula gittiklerini göstermektedir. Kahvaltı yapılmadığında vücut
kendi depolarını kullanır ve hastalıklara direnç azalır. Açlık hissi, yorgunluk,
halsizlik ve isteksizlik görülmekte, okul
başarısı düşmektedir. Güne istekli başlamada ve verimli bir iş başarı temposu
yakalamada, yapılan sabah kahvaltısının
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miktarı ve içeriği büyük önem taşımaktadır. Dengeli bir kahvaltıda günlük enerjinin ¼’ü ya da en az 1/5’inin karşılanması
gerekmektedir.
Okul çağı çocuklarının günlük enerji gereksinimleri ortalama 2000-2500 kilo
kalori olduğundan kahvaltıda alınması
gerekli enerji miktarı 400-600 kilo kalori kadardır. Kahvaltıda tüketilecek protein miktarı kan şekerini düzenlemede
önemlidir ve günlük gereksinimin en az
1/5’i kadar olmalıdır.
Okul çağı çocuklarının günlük kahvaltısı;
bir bardak süt, yumurta, yeterli peynir ya
da yoğurt, zeytin, reçel, fındık fıstık ezmesi, domates, salatalık, yeşillik-sebze,
meyve, ekmek, kahvaltılık tahıl ürünleri
vb. içermelidir.
Aç olarak, kahvaltı yapmadan okula giden çocuk ise, okul çevresinden ve kantinden besleyici değeri düşük, sağlıksız
yiyecek ve içeceklerle karın doyurmaktadır. Bu durumda da besinlerle bulaşan
hastalık riskini ve beslenmenin maliyetini arttırmakta ve yetersiz-dengesiz beslenme ile sonuçlanmaktadır.
Çocuğun beslenme ilkelerine uygun
yeme alışkanlığına sahip olmasında, ailesi kadar okulda yapılacak eğitim de
önemlidir. Bu eğitim öğretmenler aracılığı ile yapılmalıdır. Bu amaçla öğretmenlerin eğitilmesi, öğretmen yetiştiren
okulların programlarında beslenme derslerinin yer alması önemlidir. Okul çocukları için beslenme programının iki amacı
olmalıdır:
1. Öğrenme çağında olan çocuğa, temel
beslenme bilgilerini ve beslenme ile sağlık arasındaki ilişkileri öğretme ve sağlıklı
olabilmek için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak.
2. Eldeki olanakları en iyi şekilde kullanarak okul çocuğunun yeterli ve dengeli
beslenmesini sağlamak.
Bu amaçlara ulaşabilmek için alınacak
önlemler:
a. Çocuğa, yapacağı bütün aktiviteleri
için zaman ayırmasını öğretmek gerek-

Prof. Dr.
Kamile
MARAKOĞLU

lidir. Çocuk çalışma, uyuma, oynama ve
yemek yeme için zamanını dengeli kullanabilmeyi öğrenmelidir. Bu alışkanlık
geç kalma korkusu yüzünden kahvaltıyı
ihmal etme sorununu da çözümler.
b.Okulda kalma süresi uzun olan çocuklara aralarda besin değeri yüksek, özel
hazırlamayı gerektirmeyen ara kahvaltıları sağlanmalıdır.
c. Okul kantinleri ve okul çevresinde
besin ve içecek satışı yapılan yerler sürekli denetlenmelidir. Okul kantinleri kar
amacı ile çalışmakta olup, sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlığı
kazandırmak gibi bir işlevi dikkate almamaktadır. Oysa kantinlerde kola, gazoz
gibi boş enerji kaynağı içecekler yerine
süt, ayran, taze meyvelerin bulundurulması sağlanmalıdır.
Okul çocuklarının beslenme alışkanlıkları diş sağlığını da etkilemektedir. Süt diş
çürümelerini önler, karbonhidratlı besinler (şeker, tatlı, bisküvi, gofret vb.) ise diş
çürümesine neden olmaktadır. Özellikle
öğünler ve ders aralarında karbonhidratlı
besinlerin sık tüketimi diş çürümelerinin
başta gelen nedenidir. Benzer şekilde
kola, gazoz vb. gazlı içecekler boş enerji
kaynağıdır ve diş çürümelerini kolaylaştırır. Yapılan çalışmalarda ülkemizde
6 yaşta çürük prevalansının %83.0, 8
yaşında %92.0, çocuk başına düşen çürük (d) , süt dişi (t) sayısını gösteren dt
indeksinin yaşla 4,4 ten 5,2 ye çıktığını
göstermektedir. Diş çürükleri görülme
sıklığında içme sularının flor düzeyinin
yetersizliği de önemlidir.
Tüm veliler başta kendilerinin ve çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmeye
özen göstermelidir. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin 2018 -2019 eğitim
ve öğretim yılı hayırlı olsun dileklerimle,
başarılar diliyorum.

Ekim 2018
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Sağlık

EĞİTİMDE
VÜCUT SAĞLIĞI

Değerli ZEDLİFE Okuyucuları,
Yeni bir eğitim öğretim dönemini
sevinçle, heyecanla, telaşla açtık.
Göz bebeğimiz çocuklarımızın hak
ettikleri eğitimi en iyi kalitede, en
modern ve fiziki koşulları en uygun
ortamlarda almalarını canı gönülden
tüm anne-babalar, aile büyükleri
olarak hepimiz istiyoruz. Kalite ve
yönetim mükemmeliyetçiliği konusundaki çalışmalarıyla ünlü ve yaşayan yönetim düşünürlerinin en bilinenlerinden Tom Peters; ‘İşleriniz iyi
gidiyorsa eğitim bütçesini iki katına
çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına’
demektedir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ özdeyişi de alacağımız eğitimde
vücut sağlığımızın önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda okul öncesi
tüm öğrencilerimizin özellikle okula
yeni başlayacak çocuklarımızın rutin
göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Konya’lı Hemşerimiz
olan Sağlık Bakanımız Fahrettin Ko-
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ca’nın okullarda rutin göz taraması
yapılmasıyla ilgili kararını tüm aileler olarak da desteklememiz gerekmektedir. Çünkü rutin taramalar
veya muayeneler olmadan ortaya
çıkarılamayacak ve zamanında tedavi edilmez, önlem alınmaz ise
hayat boyu kalıcı göz tembelliği yapabilecek göz hastalıklarının önüne
geçemeyeceğiz. Çocuklar genellikle bir başarısızlık durumu olmadığı
takdirde iyi göremediklerini çok vurgulamazlar. Çocuk görsel yakınma
belirtmiyorsa da çocuğun mutlaka
uygun yaşta göz hekimiyle bir araya
gelmesi gerekmektedir. Çocuklarda
yüksek miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi durumların ve iki göz
arasındaki farklılıkların zamanında
tespit edilmesi, uygun numaralarda
gözlük camlarıyla çocuğun beyninde kaliteli görsel imajın sağlanması,
eğer var ise göz tembelliği durumunda da göz kapama ve bazı göz
aktiviteleri ile göz tembelliğinin düzeltilmesine gayret edilmelidir.
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Bu konunun en önemli kısmı, yukarıda bahsettiğim hastalıkların tedavisinin zamana karşı yapılmasıdır.
Hastalık ne kadar erken teşhis edilir
ise, daha erken tedavi planlaması
yapılabilir. 12 yaşında göz muayenesine gelen ve göz tembelliği teşhisi
konan bir çocukta maalesef göz hekimi de bir şey yapamayacaktır.
Tüm çocuklarımıza önce sağlıklı
sonra başarılı bir eğitim-öğretim yılı
diliyorum.
Unutmayalım, Aristoteles’in dediği
gibi ‘Eğitimin kökleri acı, meyveleri
tatlıdır’…
Sağlıcakla kalın Değerli
Okurlarımız…

Eğitim

ÇOCUKLARIMIZ - DOĞDUKLARI
ANDAN - İTİBAREN - AİLELERİNİN
KIYMETLİLERİ - OLMUŞLARDIR
Final Eğitim Kurumları olarak öncelikle dikkat ettiğimiz nokta her çocuğun ayrı bir birey oluşudur. Biz eğitim
programımızı yaparken bunun üzerinde önemle duruyoruz. Her gencin
tek bir birey olduğu gerçeğini hiçbir
zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu
gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birine ayrı
özen ve dikkati gösteriyoruz. Öğrencilerimizin hepsi ayrı birer dünya.
Bunun farkında olmak son derece
önemli.

Çocuklarımız doğdukları andan itibaren ailelerinin
kıymetlileri olmuşlardır. Herkes evladının iyi bir eğitim
almasını ve başarılı
olmasını ister. Dolayısıyla da hayatını bu doğrultuda
planlar. Peki bu
planlamayı yaparken nelere dikkat
etmeliler?
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Bunun yanı sıra gelişen dünyaya
adapte olmaları da bir diğer önemli
nokta. Teknolojinin gelişmesi pek çok
kolaylığı bizlere sunsa da beraberinde
çeşitli problemleri de getirdi. Öğrencilerimiz teknolojiden yararlanırken bir
yandan da bu problemlerle baş edebilme donanımına da sahip olmalılar.
Okulların bu noktada şöyle bir vizyonu olmalı: Öğrenci bilgiyi öğrenmeli,
öğrendiğini aktarabilmeli ve sürecin
sonunda hedeflediği noktaya ulaşabilmelidir. Okul, öğrenciye rehber
olmalıdır. İmkanları buna yönelik kullanmalı, araştırmayı, sorulara cevap
bulmak amacıyla görüş alışverişinde
bulunmayı kendisi için görev bilmelidir. Salt akademik bilgiyle donattığımız çocuklar da toplumda hemen
kabul gören insanlar olmayacaklardır. Bu bakımdan akademik bilginin
yanında öğrencilerimizi hayata da
hazırlamalıyız. Bu çocuklar geleceğin
inşasını yapacak olan gençler. Milli ve
manevi duyguları yüksek olmalı. Konya Final olarak bu konuda da hassas
olduğumuzu belirtmek isterim. Öncelikli amacımız öğrencilerimizi Atatürk
ilke ve inkılapları doğrultusunda, milli
ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine
faydalı öğrenciler yetiştirmek ve onları hayallerindeki üniversitelere yerleştirmektir.

Hüseyin Uçar
Final Akademi Anadolu Lisesi
Genel Müdürü

Hayallere uzanan bu eğitim yolu
uzun bir yolculuk. Dolayısıyla üzerinde durulması gereken bir diğer nokta
da aileler bu yolculukta aktif olarak
rol almalıdır. Ailenin desteğiyle, öğrencilerin hayalleri şekillendiğinde
gerçekten mutlu, başarmış, hayata
hazır bireyleri topluma kazandırmış
oluyorsunuz.
Yazının başında da dediğim gibi eğitim felsefemiz, her bir öğrencimizi tek
tek ele alıp, onları hayallerine ulaştırmak üzerine kurulu. 38 yıllık tecrübesi, tecrübeli kadrosunun hazırlamış
olduğu yayınları, 17’şer kişilik sınıflarıyla Konya’nın ilk ve tek VİP lisesi
olarak, eğitim kervanına yeni bir okul
kazandırmış olduk. Tazelenmiş bir
heyecan ile yeni eğitim yılımıza başladık. Umarız bu yılda, önceki yıllarda
olduğu gibi milli ve manevi değerlerini koruyan, faydalı gençler yetiştireceğiz. Bu uzun maratonda herkese
başarılar diliyor, yeni eğitim öğretim
yılımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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Karatay Belediyesi

KARATAY BELEDİYESİNDEN BİR İLK DAHA
KAMUNUN KREŞİ KARATAY BELEDİYESİ’NDE AÇILDI
Karatay Belediyesi Hizmet Binasının giriş katında yapımı tamamlanan kreş gerçekleştirilen törenle açıldı.
Kreşin açılış törenine Karatay Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav,
Karatay Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Sardoğan, Karatay Belediyesi Kent
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur
Avşar ve Kadın Meclisi Üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli törende yaptığı konuşmasında Belediye olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini
belirtti. Çok farklı bir proje gerçekleştirerek kamu binası içerisinde bir kreş hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını
söyleyen Başkan Hançerli; Karatay Halk
Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Sardoğan, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ömer Büyükmanav ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar’ın kreşin açılması noktasında çok büyük fedakarlıklar
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Başkan Hançerli, güzide ve hijyenik bir
ortamda minik öğrencilerin gelişimine
katkıda bulunmayı amaçlayarak kreş
oluşturduklarını dile getirerek; şu anda
25 öğrencinin eğitim gördüğü kreşin
40 öğrenci kapasitesine çıkabilecek imkanlara sahip olduğunu söyledi. Başkan
Hançerli, Ankara’daki kreşleri de değerlendirerek güzel bir çalışma ortaya konduğunu belirtti.
Karatay Belediyesi 4. ve 5. Anaokulunu
inşa ediyor

Başkan Hançerli, Karatay Belediyesi olarak yaptıkları üç anaokulunda da minik
öğrencilerin eğitim gördüğünü belirterek; Hamzaoğlu ve Doğuş Mahallelerine
yapımı süren anaokullarının da en kısa
sürede tamamlanacağını dile getirdi.
Başkan Hançerli, anaokullarının içerisinde 8’er derslik, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak gibi alanlar yer alacağını
söyledi. Başkan Hançerli, anaokullarının
temel atma töreninin 24 Eylül Pazartesi günü Saat 11:00’de Doğuş Mahallesi
Yayla Boğazı Sokak’ta gerçekleştirileceğini söyledi.
Karatay Halk Eğitim Merkezi Müdürü
İbrahim Sardoğan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün stratejisi olan
7’den 77’ye eğitimin güzel bir örneğinin
sergilendiği Karatay Belediyesi Hizmet
Binası içinde yer alan kreşin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
İbrahim Sardoğan, Karatay Belediyesi
tarafından kreşin fiziki imkanlarının ve
eğitim öğretim gereçlerinin sağlandığını
dile getirerek; kendilerinin kurs planlaması ve kurs neticesinde çocukların eğitim almasını sağlamak için çalıştıklarını
belirtti. Sardoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kreş için Çocuk
Gelişimi Öğretmeni görevlendirdiklerini,
Karatay Belediyesi tarafından da iki Yardımcı Anne görevlendirildiğini söyleyerek; öğrenci sayısı arttıkça eğitici sayısının da artacağını vurguladı. Sardoğan,
çocukların 08:00-17:00 saatleri arasında
eğitim gördüğü kreşte öğle yemeklerini
yediklerini, uyku odasında düzenli olarak

öğle uykusu uyuduklarını dile getirdi.
Sardoğan kreşin hayırlara vesile olmasını
diledi.
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer
Büyükmanav, kreşin hem kurs mahiyetinde annelere; hem de minik öğrencilerin yarınlarda daha güzel ve mutlu
ortamlara erişmesi için hizmet edeceğini
dile getirdi.
Başkan Hançerli’ye göreve geldiği günden bu yana eğitim adına yaptıkları
hizmetlerden dolayı şükranlarını sunan
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer
Büyükmanav, kreşin hayırlı olmasını diledi.
Protokol, konuşmaların ardından kreşin
açılışını gerçekleştirerek; minik öğrencilerle bir süre sohbet etti.
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Mukadder GÜRSOY
Konya İl Milli Eğitim Müdürü

EĞİTİM ÖĞRETİM VE GELECEĞİN İNŞASI

Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği
günümüz dünyasında, eğitim-öğretimin birey ve
toplumlar için
ne kadar büyük
bir öneme sahip
olduğu, çok daha
net bir şekilde
ortaya çıkmaktadır.
Bu noktada atılmış büyük ya da
küçük tüm adımların, devlet ve
milletlerin geleceğinde belirleyici bir rol oynadığı kabul gören
bir gerçektir. Bu
sebeple çağın
beraberinde getirdiği gelişmeleri
takip edebilmek
ve milletçe varlığımızı hissettirebilmek için
eğitim öğretimi,
hayatımızın en
önemli hususu
olarak görmek
şarttır.
Ekim 2018

Tarihi boyunca kurduğu nice devlet ve
yaşattığı kutlu medeniyetin mirasçısı
olan aziz milletimizin, bu misyonunu
devam ettirebilmesi de çocuklarımıza
ve gençlerimize sunduğumuz eğitim
öğretim süreci ile birebir alakalıdır.
Bu anlamda yapılan tüm çalışmaların,
üretilen ve yürütülen projelerin nihai
hedefi, kişiyi ilmî ve ahlakî açıdan en
iyi şekilde yetiştirmeye dayanmalıdır.
Yaşadığı çağı tanıyan ve takip eden,
bilgi ve teknolojiyi yerinde ve doğru
bir şekilde kullanan, yerli, milli ve manevi değerleri karakter haline getirebilmiş bir neslin yetişmesi, en büyük
amacımız olmalıdır. Ülkemizin 2023,
2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması,
ancak bu amaca layıkıyla hizmet etmekle mümkündür.
Bu doğrultuda eğitim kurumlarımızın ve eğitimcilerimizin üzerine çok
büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilerimizin “faydalı
bilgi”ye ulaşmaları için gereken tüm
rehberlik çalışmaları, vaktinde ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Onların bu
süreci hakkıyla tamamlayabilmeleri,
millet ve medeniyetimizin geleceğe
daha güçlü bir şekilde taşınması anlamına gelmektedir.
Her öğrencimiz, rehberlik edildiği
takdirde, ilgi ve yetenekleri doğrul-

tusunda ulusal ve uluslararası çapta
çalışmalara dâhil olabilmektedir. Bunların yanı sıra, öğrencilerimizin özgüvenlerini yerine getirici, çözüm odaklı
düşünmelerini sağlayıcı ve hepsinin
ötesinde ahlaki bilincin yerleştirilmesi
gibi hususlarda, çok önemli çalışmaların altına imza atılmaktadır.
Bu anlamda, Konya Milli Eğitim camiası olarak bizler de düşünen, araştıran, özgür ve özgün fikirler üretebilen;
vatanını, milletini ve devletini seven
ve faydalı olan insanlar yetiştirme gayesiyle, pek çok faaliyet ve projenin
yürütücülüğünü yapmaktayız.
334 okul öncesi, 735 ilkokul, 600 ortaokul ve 341 lise düzeyinde eğitim
veren kurumumuzla Konya’mızın ve
ülkemizin eğitim öğretimine, dolayısıyla da millet ve medeniyetimizin
geleceğinin inşasına katkı sunuyoruz;
katkı sunmaya gayret ediyoruz.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde
2018/2019 Eğitim Öğretim Yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere, şehrimize,
ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, ülkemizin ve
şehrimizin eğitimi adına yapılan tüm
çaba ve çalışmalara emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
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Selçuklu Belediyesi

FENERBAHÇE SPOR KULÜP BAŞKANI ALİ KOÇ,
SOBE’YE HAYRAN KALDI.
Fenerbahçe Spor Kulüp Başkanı Ali Koç,
deplasmanda Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi takımıyla birlikte
geldiği Konya’da Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezini ziyaret etti.
Maç öncesi ayağının tozuyla Selçuklu
Otizmli Bireyler Merkezini ziyaret eden
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali
Koç’u SOBE Vakfı girişinde; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı ve SOBE Vakfı Başkanı
Mustafa Ak karşıladı. Burada otizmli
bireyler ve aileleri tarafından büyük bir
ilgiyle karşılanan Koç, otizmli bireyler ve
aileleriyle birlikte ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çekildi, Fenerbahçe taraftarı çocukların formalarını imzaladı.
21 bin m² alan üzerinde kurulan ve içerisinde eğitim sınıfları, sosyal yaşam
alanları, yüzme havuzları, spor alanları
müzik alanları ve atların bulunduğu binicilik tesisleri gibi bölümleri ayrı ayrı
inceleyen ve yapılmakta olan çalışmalar
hakkında bilgi alan Koç, Selçuklu Otizmli
Bireyler Merkezinde verilen eğitimlerin
dünya standartları üzerinde olması ve
Türkiye genelinde birçok şehre hizmet
vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Otizmli bireylerin kendi kaderlerine bırakılmamaları, onlara profesyonel anlamda yardımseverlerin el uzatmaları
noktasında Selçuklu Belediyesince güzel
bir hizmetin gerçekleştirilmesinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı’ya ve Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a
teşekkür etti. Bir sonraki ziyaretlerinde
Konya için daha çok vakit ayıracağını
ifade eden Koç, otizmli bireyler ve aileleri ile birlikte olmaktan son derece mutlu
olduğunu, yapılan hizmetlerin boşa gitmeyeceğini, çocukların gülümsemeleri
ile daha güzel yarınların kendilerini beklediğini söyledi.
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Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezinin
küçük bir kıvılcımla başlayan projesinin,
uzun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya
çıktığını ifade eden Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu
projenin bugün devasa boyutlara geldiğini, güçlü ve bilimsel anlamda hizmet
veren tesislerin en güzel meyvelerini
vermeye başladığını söyledi. Ziyaretlerinden ve SOBE’ye gösterdiği hassasiyetten dolayı Fenerbahçe Spor Kulüp
Başkanı Ali Koç’a teşekkür eden Başkan
Altay, bir çocuğa dahi yardımcı olmanın
kendileri için en büyük mutluluk olduğunu, şimdi ise yüzlerce çocuğun mutluluğuna vesile olduklarını kaydetti.
Dünya genelinde ve ülkemizde otizmin
her yıl giderek hızlı artış gösterdiğine
dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı’da otizmli bireyler
için farkındalık oluşturma ve onların sosyal hayata geçişlerini sağlama amacıyla
yapılan çalışmalara Fenerbahçe Spor
Kulüp Başkanı Ali Koç’un ziyaretiyle
katkıda bulunduğunu, alanında önemli
bir boşluğu dolduran SOBE’nin ülke genelinde ve yurtdışından örnek alındığını söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Ali
Koç’u Konya’da misafir etmekten dolayı
mutlu olduklarını ifade Başkan Pekyatırmacı, otizmli çocukların ve ailelerin de
bu mutluluğu tekrar yaşamak istediklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda günün hatırası olarak Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç’a bir kelebek mozaiği
hediye etti, bir sonraki ziyaretlerinde
hem SOBE Vakfında hem de kelebekler
müzesi ile Sille’de kendilerini ağırlamak
istediklerini belirtti.

ZAMAN, NİTELİKLİ EĞİTİMİ
ZİRVEYE ÇIKARMA
ZAMANIDIR
Eğitimde Öğretmene Güven Esastır
Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, ülkeye
ve millete hayırlı olmasını dileyen
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “AK Parti olarak eğitim sisteminde, baskıcı vesayet sisteminden
kurtularak temel hak ve hürriyetlere
uygun eğitime geçilmesi, dershane
kamburunun kaldırılması, yüzyılımızın yüz karası başörtüsü kılık kıyafet
engelinin kaldırılması, Cumhuriyet
tarihinin en fazla derslik sayısının
kazandırılması, kat sayı engelinin
kaldırılması gibi önemli adımlar attık. Zaman nitelikli eğitimi zirveye
çıkarma zamanıdır. Daha sivil, daha
insani ve daha sorunsuz dünya istiyorsak öğretmenlerimize güvenmek
zorundayız. Unutulmamalıdır ki,
eğitimde öğretmene güven esastır.”
dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 2018-2019 eğitim öğretim
yılının başlamasıyla ilgili açıklama
yaptı. Yeni eğitim öğretim yılıyla
yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen için yeni bir
heyecan ve özverili bir çalışma döneminin başladığını belirten Milletvekili Halil Etyemez, eğitim öğretim
yılının öğrencilere, öğretmenlere ve
velilere hayırlı olmasını diledi.
Milletvekili Etyemez, büyük Türkiye’nin geleceğinin daha güçlü olmasının okullarda öğretilecek bilgiyle,
çocuklara kazandırılacak davranış
ve değerlerin yaşatılmasıyla mümkün olacağını söyledi. AK Parti olarak ülkenin ve milletin istiklal ve
istikbalini düşünerek iyi bir eğitim
sistemi hayata geçirmek için çalış-
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tıklarını kaydeden Halil Etyemez,
“Her zaman geleceğimizin teminatı
olan evlatlarımızın daha iyi bir eğitim alması, geleceğe daha donanımlı
bir şekilde hazırlanması için çalıştık,
çalışıyoruz. Bunun için son 16 yılda
605 bin öğretmen ataması yaparak
öğretmen sayısını 1 milyona çıkardık. Öğrenci sayısı yükselmesine
rağmen, ilk ve ortaöğretimde öğretmen basına düşen öğrenci sayısını
24’ten 16’ya düşürdük. 2001-2002
eğitim öğretim yılında 41 bin 419
olan toplam okul sayısını 2017 sonu
itibariyle 63 bin 153’e, toplam derslik
sayısını 650 binin üzerine çıkarttık.
Kurduğumuz yeni üniversitelerle
gençlerimizin üniversite öğrencisi
olma hayalini gerçeğe taşıdık. 2002
yılında 76 olan üniversite sayısını
2018 yılında 206’ya çıkardık.” dedi.
Sadece öğretmen ve okul alanında
yaptıkları reformlarla yetinmediklerini vurgulayan Etyemez, “Eğitim
öğretimin her alanında önemli reformlara imza attık. Eğitim sisteminin dershane kamburundan kurtarılması, din eğitiminin önünün
açılması, eğitim sisteminin baskıcı
vesayet sisteminden kurtularak
temel hak ve hürriyetlere uygun
eğitime geçilmesi, yüzyılımızın yüz
karası başörtüsü kılık kıyafet engelinin kaldırılması ve katsayı engelinin
kaldırılması eğitimde önemli adımlar
attığımızın bir göstergesidir. Artık
zaman nitelikli eğitimimizi zirveye
çıkarma zamanıdır. Nitelikli eğitimi; Ahlak x (bilgi+beceri+yetenek)
olarak formulize edebiliriz. Eğitimde ahlak olmazsa olmazdır. İşte bu
formül ve vizyonla, eğitim sistemimizde artık şaha kalkma zamanıdır. Gençlerimizi gelişmiş ülkelerin

Halil Etyemez
AK Parti
Konya Milletvekili

gençleriyle rekabet edecek düzeye
çıkarma, hatta onları geçecek seviyeyi yakalama zamanıdır. Durmayacağız. Günün ihtiyaçlarını, gelişen
teknolojiyi göz önünde bulundurarak yeni çalışma ve projelere imza
atacağız.” diye konuştu.
Eğitim sisteminin kahramanlarının
öğretmenler olduğunun altını çizen
Etyemez, “Teknoloji ve bilim geliştikçe nitelikli öğretmene, öğretmenin rehberliğine ve rol modelliğine
daha çok ihtiyaç vardır. Bu nedenle
yeni hükümet modeliyle ve şahlanış dönemimizde öğretmenlerimize
daha çok yatırım yapacağız. Onlara
daha çok güveneceğiz. Daha sivil,
daha insani ve daha sorunsuz dünya
istiyorsak öğretmenlerimize güvenmek zorundayız. Unutulmamalıdır
ki, eğitimde öğretmene güven esastır.” şeklinde konuştu.
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI USTA:
BİZE SIĞINAN KİM OLURSA OLSUN IRKÇILIK YAPMAYIZ
AK Parti
İnsan Haklarından Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Dr.
Leyla Şahin
Usta, TRT
Haber canlı
yayınında
Anadolu
Soruyor
programına
konuk oldu.

Genel Başkan Yardımcısı
Usta, Türkiye’de ve dünyada
insan hakları başta olmak
üzere; Türkiye’nin darbeler
tarihi, İdlib meselesi ve olası
göç dalgası, Suriyeli mülteciler, Avrupa’da yükselen ırkçılık, af meselesi ve ekonomik
durum konularında gündeme dair değerlendirmelerde
bulundu.
Darbe defteri tamamen kapandı
12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde Türkiye’nin darbeler tarihi hakkında konuşan Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:
“12 Eylül Darbesi denilince aklımıza bir
sağdan bir soldan idam edilen çocuk
yaştaki gençler, kayıplar, işkenceler
geliyor. Türkiye’nin demokrasisine,
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insan haklarına, hukukuna her konuda ket vurulup tamamıyla bir askeri
vesayetin üstümüze çökmesi aklımıza geliyor. 12 Eylül Darbesi öncesi ve
sonrasında Türkiye’de ne yazık ki birçok darbe gerçekleşti. 17 Eylül ise rahmetli Adnan Menderes’in idam edilişinin yıl dönümü. Eylül ayı ülkemizde
maalesef darbe olaylarıyla anılıyor.
Darbe dönemlerinde ülkemiz çok yıllarını kaybetti.”
Darbelerin sadece Türkiye için değil
bütün dünya için insan haklarının ihlal
edildiği ve zamanın durduğu, hukukun işlemediği bir süreç olduğuna dikkati çeken Usta, “Elhamdülillah bugün
Türkiye darbeler defterini tamamen
kapatmış durumda. 15 Temmuz’da
milletimiz darbe teşebbüsüne bile çok
ciddi bir duruş sergiledi. ‘1980’den
beri kazandığımız ne var’ derseniz
darbelere karşı dik bir duruş kazandık.
Darbelere geçit vermemeyi öğrendik,
sivil itaatsizlik ve vatanına, bayrağına,
hakka, hukuka, milletin iradesine nasıl
sahip çıkılır bunu öğrendik.” ifadelerini kullandı.

İdlib meselesi
İdlib meselesinde yaşanacak herhangi bir insani krizde direkt etkilenecek
tarafın Türkiye olacağının altını çizen
Usta, “Oradan çok büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimali
olan tek ülke biziz çünkü bölgede güvenli ve huzur içerisinde olan insanların sığınabileceği başka bir ülke yok. O
yüzden Türkiye’nin pozisyonu da çok
önemli bir noktada. Şu anda oraya yapılabilecek askeri müdahaleyi durdurmak için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz ve siyasi diplomasinin sürmesi
sayesinde biz bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.
“Terörü bahane göstererek orada bir
takım operasyonlara kendileri için
zemin hazırlamaya çalışanların hiçbir
haklı gerekçesi yok. ‘Demokrasi ve
insan hakları getireceğiz’ diye girdikleri hangi ülkeye demokrasi ve insan
haklarını getirebildiler? Irak’ta, Afganistan’da iç savaş hala devam ediyor.”
diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haber

“Türkiye
olarak
sivil
katliama müsaade etmeyeceğiz bu konuda
duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz.
Operasyon
gerekiyorsa biz bu noktada öncü olalım gerekeni yapalım oradaki terör
örgütlerini temizleyelim
ama aynı zamanda sivilleri de koruyalım. Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı
olmak üzere iki önemli
askeri operasyon yaptık.
Bizim de hedefimiz kendi sınırımızın güvenliğini
sağlamak ve oradaki terör
örgütlerinin yapılanmasına izin vermemekti. Bunu
yaparken bir tane sivile
zarar vermedik. Orada
oluşturduğumuz güvenli
bölgede bir buçuk milyon
insan yaşıyor. Okullarını yaptık, hastanelerini
yaptık, eğitim alamayan
çocuklar tekrar eğitim
almaya başladı, insanlar
tekrar evlerine döndü.
Bunu neden İdlib’de yapamayalım? İdlib’de de
yapabiliriz.”
“Bize sığınan kim olursa
olsun ırkçılık yapmayız”
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan’ın, ‘Türkiye’nin 4 milyon mülteci insanı misafir ettiğini’
açıkladığını
hatırlatan
Usta, “Bundan gocunmuyoruz, geri adım da
atmıyoruz ama bizim de
bir kapasitemiz var bunu
da doldurduk. Bize gelen insanların savaştan,
ölümden kaçtıklarını, yaşam haklarını korumak
için buraya geldiklerini
unutmamalıyız. Suriyelilerin güvenli bir bölge
oluşturulduktan
sonra
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kendi ülkelerine dönmeleri birinci hedefimiz.
İkinci hedefimiz ise burada kalanlar için bir uyum
sürecinin
başlatılması.
Vatandaşlarımızda oluşan
tepkileri duyuyoruz bu
tepkileri kısmen normalde karşılayabiliriz. Bizim
Suriyelilere karşı sorumluluklarımız noktasında
daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yıllar önce Türkiye’den Almanya’ya göçen
vatandaşlarımız vardı işçi
olarak gittiler alışmakta
zorluk çektiler fakat en
ağır şartlarda çalışıp Almanya’yı Almanya yapan
da benim vatandaşımdır.
Eğer biz o dönemde Almanların bize yaptıklarını
nasıl hoş karşılamıyorsak
bize sığınan gelip bu ülke
için emek veren kim olursa olsun ırkçılık ayrımına
gitmemiz gerekiyor. Bize
sığınan kim olursa olsun
ırkçılık yapmayız.” şeklinde konuştu.
Avrupa’da ırkçılık yükselişte
“Birileri bizi insan hakları
konusunda eleştirecekse önce dönüp kendisine
bakmalıdır.” vurgusunu
yapan Usta, şunları dedi:
“Şu anda biz Avrupa ülkelerine oranla insan hakları
konusunda onlardan en
az yirmi yıl ilerideyiz. Ben
burada yarım bıraktığım
eğitimimi 90’lı yıllarda
Avusturya’da tamamladım. Bugün orada başörtüsü yasağı ile ilgili ciddi
tartışmalar var. Çalışma
hayatında
ayrımcılığa
karşı yasa olmasına rağmen insanlar başörtülü

oldukları için işe girmekte
çok ciddi sıkıntı çekiyor.
Avrupa’da ırkçılıkta ciddi
bir artış var. Bunlar aslında onların insan hakları
konusunda nerede olduklarının bir göstergesidir.”
“Suçluya mesleğinden
dolayı ayrım yapılamaz”
İfade ve düşünce özgürlükleri bahanesiyle uluslararası alanda Türkiye’ye
yönelik algı operasyonu
yapılmasına dair Usta, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Hukukun önünde herkes
mesleği, dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun eşittir.
Eğer bir suç işlediyse ve
delilleriyle ispatlanmışsa
bu kişinin yargılanması
gerekiyorsa ‘Gazeteci olduğu için biz buna bir şey
yapamayız’ mı diyeceğiz?
Bu insanların bire bir silahlı terör eylemlerine
katıldıkları, terör örgütlerinin her türlü faaliyetine
destek verdikleri biliniyor
ama isimlerinin önünde
gazeteci sıfatı var diye
hukuka ‘Kenarda dur’ mu
diyeceğiz? Suçluya mesleğinden dolayı ayrım yapılamaz. Bu işin en çok ıstırabını çeken insanlar biziz.
Cumhurbaşkanımız bir şiir
okuduğu için 6 ay içeride
yatmış bir insandır bunlar
Türkiye’yi sıkıştırmak için
yapılan algılardır.”
“Devlete karşı işlenmiş
suçları devlet affedebilir”
Usta, gündemde tartışma
konusu olan af hakkında,
“Devlete karşı işlenmiş
suçları devlet affedebilir

ama kişisel olarak kişilerin
hukukunu ve insan haklarını korumak istiyorsak
eğer affı bu noktada çok
uygun görmüyorum. Toplumsal boyutunu iyi ölçmemiz lazım bence af çok
gündemimizde olmamalı
bu konunun hukuki yollardan çözülmesi gerekir.
Devlet ve kişi hukukunu
gözetmek zorundayız genel bir af doğru gelmiyor
terör örgütüne mensup
olanlar zaten aftan yararlanamayacakladır.” dedi.
“Hepimizin milli birlik ve
beraberlik içinde ortak
hareket etmesi gerekir”
Ekonomik darbenin 15
Temmuz milli birlik ve
beraberlik mücadelesiyle aşılacağını vurgulayan
Usta, şunları kaydetti:
“Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve ekonomi
alanında çalışan kurumlar
bu noktada ne gerekiyorsa yapacak bu hamleleri
göreceğiz vatandaş bunu
bekliyor bu açıdan yapılan
hamleleri doğru buluyorum. Hepimizin milli birlik
ve beraberlik içinde ortak
hareket etmesi gerekir bu
siyaset üstü bir meseledir tüketen toplumdan
üreten bir topluma dönüşebilmemiz için bunun
bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türk Lirasına,
yerli üretime, yerli malına
sahip çıkarak bu ekonomi
gündeminden de çıkacağımızı düşünüyorum.
Biraz sıkıntılı olsa da bu
süreçten daha iyi çıkacağımıza eminim.”
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HAVZAN SOSYAL TESİSİ VE ÇOCUK
SOKAĞI TÖRENLE AÇILDI

ARTIK KONYA’DA DA ÇOCUKLARIN BİR SOKAĞI VAR!

“SEVDAMIZ
MERAM’ DİYEREK
YOLA ÇIKTIK’
Meram Belediyesi
tarafından yapımı
tamamlanan
Havzan Sosyal
Tesisi ve Konya’da
bir ilk olan Çocuk
Sokağı’nın açılışı
gerçekleştirildi.
Açılış töreninde
konuşan Meram
Belediye Başkanı
Fatma Toru,
“Sevdamız Meram
diye yola çıktık.
Gayretimiz hep
Meram oldu. Meram’da büyük bir
aile olduk. Açılan
bu tesislerde bu
sevdamızın birer
göstergesi. Meram’a, Konya’ya
yeni değerler
katacak eserlere
imza atmanın
mutluluğunu
hep birlikte
yaşıyoruz” dedi.
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Meram Belediyesi, ilçenin dört bir
köşesine büyük yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Fiziki belediyecilikte başarılı çalışmalarıyla
tüm Türkiye’de adından söz ettiren Meram Belediyesi, Sosyal ve
kültürel alanda yaptığı yatırımlarla da göz dolduruyor. Bu çerçevede son olarak yapımı tamamlanan
Havzan Sosyal Tesisi ve Konya’da
bir ilk olan hemen yanı başındaki
Çocuk Sokağı’nın açılışı için tören
düzenlendi. Havzan Mahallesi
Mercanlı Sokak’ta yapımı gerçekleştirilen tesisin açılış programına
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Büyük alim, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir
Özer, Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, Meram Kaymakamı Resul Çelik, İl Müdürleri, Ak Parti Meram İlçe Teşkilatı
temsilcileri, Meram Muhtarlar
Derneği Başkanı Ali Ermiş, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı
Mustafa Avcıoğlu ile muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN TORU, ÇOCUKLARIN
OYUN SEVİNCİNE EŞLİK ETTİ
İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile başlayan programdan
önce Meram Belediye Başkanı
Fatma Toru, Çocuk Sokağı’nda
oyun sevincine eşlik etti. Sokak’ta
oynayan çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Toru, onlara oyuncak
ve çocuk oyunlarını anlatan kitap
hediye etti. Başkan Toru daha
sonra açılış programı için gelen
misafirleri tek tek selamladı. Açılış programında ilk olarak kürsüye
gelen Havzan Mahalle Muhtarı
Muzaffer Gülsöz, mahallelerinin
böyle güzel bir tesisi ve Çocuk
Sokağını kazanmalarından dolayı
duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Mahallede yatırım yapılacak alanın dahi zorlukla bulunduğunu
hatırlatan Gülsöz, buna rağmen
Başkan Toru’nun özel ilgisi ile kazandırılan bu tesisin mahallelilerinin birçok ihtiyacını karşılanabileceğini ifade etti ve Başkan Fatma
Toru’ya teşekkür etti.

“MERAM SEVDALISI HERKESLE BİRLİKTE MERAM İÇİN SEFERBER OLDUK”
“Bugün burada Meram’a yeni bir
eser kazandırmış olmanın kıvancıyla karşınızdayız” sözleriyle konuşmasına başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, göreve
geldikleri günden bu yana Meram
sevdalısı herkes ve her kurumla
birlikte yatırımlar için seferber olduklarını ifade etti. Özverili çalışmalarının meyvelerini her geçen
gün biraz daha fazla aldıklarını
söyleyen Başkan Toru, “Meram’ın
en büyük sorunu imar ve mülkiyet konularıyla başladık çalışmalarımıza. 60 mahallede imar revizyonunu tamamladık. Herkesin
çok zor olarak hatta başarılamaz
olarak gördüğü bu revizyon programıyla Türkiye’de kentsel dönüşüm alanında ilkler arasına girdik.
Kentsel dönüşümlerin 1. Etapları
tamamlanarak ihale sürecine girdik’ diye konuştu. Ekim ayında iki
kentsel dönüşümün inşaat yapım
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ihalesinin de yapılacağının müjdesini veren
Başkan Toru, alt yapı ve asfaltlama çalışmalarında da Meram’ın önemli rekorlara imza
attığını kaydetti. Başkan Toru asfaltlama
noktasında 2016- 2017 yıllarında rekorlar kırdık. 10 yıllık asfalt bu iki yıl içinde döküldü’
diye konuştu.
KONYA’DA BİR İLK; ÇOCUK SOKAĞI İLE
ÇOCUKLAR SOKAĞA DÖNÜYOR!
Yatırımların ne denli fazla olursa olsun Meram ve Meramlıya hizmet sevdasında olanlara yetmeyeceğini ifade eden Başkan Toru,
fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve spor yatırımlarına da büyük
önem verdiklerini anımsattı. Bu yatırımların
son örneği olarak Havzan Sosyal Tesisi ve
Çocuk Sokağı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Toru, “Havzan Meram’ın en
büyük mahallesi. Hızlı kentleşme nedeniyle
yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir bölge.
Bu nedenle yatırım yapacak alan bulmakta
bile zorlanıyorsunuz. Kamulaştırma ile Havzan Sosyal tesisinde 1500 m²’lik bir inşaat
alanında tesisin planlamasını yaptık. Hızlı
teknolojik gelişmeler sebebiyle evlere mahkum olan çocuklarımızı bu mahkumiyetten
kurtarmak için güzel ve geniş bir oyun alanına sahip Çocuk Sokağı’nı hayata geçirdik.
Çocuklarımızın motor ve psikolojik/ zihinsel
ve bedensel gelişimleri için sokakta oynamalarının ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu yatırımda onlara hediyemiz. Sokağı
trafiğe kapatıp kameralarla güvenli bir alan
oluşturduk. Kadınlarımızın meclisi en altta ve
bu sokağa bakıyor. Yani anne otururken çocuğunu kolaylıkla takip edebilecek. Rahat ve
huzur içinde sohbetini gerçekleştirebilecek.
Buradaki Çocuk Sokağı uygulamamız pilot
bir çalışma. Hedefimiz park yapma imkanı
olmayan yerlerde bu uygulamayı yaygınlaştırmak” şeklinde konuştu.
MERAM, AYNI ZAMANDA AİLENİN VE
GENÇLİĞİN DE YANINDA
Yoğun bir kültürel erozyon içinde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayara cep
telefonuna bağımlı hale gelen çocuklarımız
için önemli olan bu yatırımla birlikte çocuklarımıza eski oyunları hatırlatmak ve o oyunları
yeniden canlandırmak adına Harmanbiş Çocuk Oyunları kitabını dağıttıklarını da söyleyen Başkan Toru, Etnospor konfederasyonu
yönetiminden yer alan biri olarak geleneksel
oyunların araştırılması ve yaygınlaştırılması
adına çalışmaların artırılmasına yönelik bir
karar almıştık. Bu projede bu yönde atılmış
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bir adım oldu” dedi. Meram Belediyesinin
aile ile yapısının korunması adına da önemli
projelere imza attığını belirten Başkan Toru,
Aile yapısının girdiği hızlı çözülmenin önünü
alabilmek adına Meram Belediyesinin tüm
tesislerinde evlilik öncesi ve sonrası psikolojik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere
protokole imza attıklarını hatırlattı. Bu tür
eğitimlerin Havzan Sosyal Tesislerinde de
hayata geçirileceğini söyleyen Toru, yine bu
tesislerde bulunan Kariyer Merkezleriyle de
vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.
“GELECEĞİN MERAM’INI HEP BİRLİKTE,
EL BİRLİĞİ İLE BAŞARDIK”
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru konuşmasını şöyle sürdürdü ; “Sevdamız Meram
diye yola çıktık. Gayretimiz hep Meram oldu.
Meramda büyük bir aile olduk. Bu noktada
Meram için her daim işbirliği içinde olduğumuz herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Çünkü hiçbir başarı tek başına olamaz. Herkesin bu çorbada bir tuzu var. Sorunsuz bir
Meram’ın temelini birlikte attık. Bugünden
kurulan geleceğin Meram’ını birlikte başardık. Sizin desteğiniz bizim için çok önemliydi
çünkü en büyük güç ve en büyük etken ‘Siz’
oldunuz. Meram bugün yeşil dokusuyla tarihiyle gönül erleriyle konuşuluyorsa bunu
sizlerle birlikte ekip ruhuyla oluşturduk. Değişen dünyanın değişen belediyecilik adına
sosyal belediyeciliğe önem verdik. Biz aynı
zamanda öz eleştiri yapmayı hiçbir zaman
ihmal de etmedik. İhtiyaçların her gün geliştiği dünyada her gün yeni projelerin peşinde
olduk. Takip eden değil, takip edilen belediye olduk. İşte bu tesisler bu söylediklerimizi
kendi lisanı halleriyle teyit ediyorlar.

Çocuk Sokağını, çocukların elinden aldığımız
sokakları yeniden çocuklara verme adına
atılmış önemli bir adım olarak değerlendiren
Hasan Angı konuşmasını şöyle sürdürdü ;
“Çocuklarımız sanal ortamda dünyadan habersizler. Sağlıksız bir oyun dönemindeler.
Bugün ortaya konan Çocuk Sokağımızla geleceğe çok daha fazla umutla yürüyeceğiz.
Hedefimiz, sağlıklı birey, huzurlu aile. Güçlü millet olma yolunda bu yolda yürüyoruz.
Güçlü aile olmadan güçlü millet olmak mümkün değil. Tüm kamu kurumlarımız, başta
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Konya’da da belediyelerimiz şehri geleceğe taşımak için gayret gösteriyorlar. Milletimizde bizi takdir ediyor. Bu nedenle daha
güçlü bir şekilde yolumuzda yürüyoruz” Konuşmaların ardından Havzan Sosyal Tesisi ve
Konya’da bir ilk olan Çocuk Sokağı’nın açılışı
gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin hep birlikte kestiği açılış kurdelasının ardından tesisin mimarlarına plaket verildi. Tesiste bulunan kütüphaneye ismi verilen Afrin Şehidi
Nurullah Seçen’in Anne ve Babası Songül ve
Sedat Seçen’e verilen plaket ve Türk bayrağı
törenin en çok duygulandırdığı an oldu.

“BU YATIRIMLARLA GELECEĞE ARTIK
DAHA GÜVENLİ BAKIYORUZ”
Kentlerimizi iyileştirirken, güzelleştirirken ve
güzel bir dünya inşa etmeye çalışırken insan
faktörünün unutulmaması gerektiğini söyleyen Meram Kaymakamı Resul Çelik te kentleşmenin insan ve çevre ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine işaret etti.
Komşuluk dahil birçok değerin yok olduğunu
ifade eden Çelik, ‘Değişimlerle birlikte çocuklarımızın hakkını gasp ettik. Oyun oynama
haklarını. Çocuk için sokak, hayata hazırlanma ve prova alanlarıdır. Bu nedenle bu tesis,
insanı odağa alma gayretinde atılmış önemli
bir adımdır” dedi. Son olarak kürsüye gelen
Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise
mahallede yaşayan biri olarak Havzan Sosyal
Tesisinin önemli bir açığı kapattığını söyledi.
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AİLE’Yİ KORUMAK ADINA MERAM’DAN TARİHİ PROJE
MERAM’DA ‘MUTLULUĞUN OKULU’ AÇILDI
“PROJELERİMİZ ANCAK SAĞLIKLI VE
MUTLU BİREYLERLE DEĞER KAZANIR”
Son dönemde ciddi saldırılar altında sarsılmaya çalışılan ‘Aile’ kurumunu korumak için
Meram’da tarihi bir proje başlatıldı. ‘Ailem
Meram’ projesi ile evlilik öncesi evlilik sonrası ve mutlu bireyler için psikolojik destek
gerektiren diğer konularda Meramlılara
ciddi anlamda destek verilecek. İnsan ve
aileye yapılacak yatırımın, diğer bütün fiziki
yatırımlara ‘Ruh kazandırmak’ anlamını taşıyacağını söyleyen Meram Belediye Başkanı
Fatma Toru, “Aileyi korumak ve yüceltmek
adına başlattığımız bu proje, bir anne ve bir
kadın belediye başkanı olarak benim için
milyonlarca liralık yatırımlarımız kadar değerli” diye konuştu.
Toplumumuzun en temel taşı ve en önemli
dinamiği ‘Aile’ kurumunu korumak ve yüceltmek adına Meram’da tarihi bir proje
hayata geçirildi. Meram Belediyesi ile birlikte Meram Kaymakamlığı ve Meram Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşlar olarak
desteklediği proje mutlu bireyler ve mutlu
çiftler için atılmış en önemli adımlardan biri
olacak. Meram Belediyesinin altyapı, bina,
personel ve teknik desteği ile Meram Milli
Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma
Merkezi’nin uzman katkılarıyla hayata geçirilen ‘Ailem Meram’ protokolü kapsamında Meram Belediyesinin sosyal tesislerinin
tümünde Meram Milli Eğitim Müdürlüğü
Rehberlik ve Aratırma Merkezi bünyesinde
görevlendirilen danışman ve uzman personel tarafından vatandaşlara, evlilik öncesi ve
sonrası Aile Danışmanlığı, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler, Kariyer Danışmanlığı,
bireysel ve psikolojikdanışma gibi konularda
hizmet sunulacak.
“AİLEYİ YÜCELTEREK, PROJELERİMİZE
RUH KAZANDIRMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ”
Projenin hayata geçirecek imzalar, Meram
Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye
Başkanı Fatma Toru ve Meram Milli Eğitim
Müdürü Dursun Ali Kaban tarafından Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde atıldı.
İmza töreni öncesinde, tüm saldırılara rağmen ailenin hala toplumumuzun en güçlü
kurumu olduğunu hatırlatan Meram Bele-
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diye Başkanı Fatma Toru, aile yapımızı korumak ve güçlendirmek adına böylesine güzel ve tarihi bir projeye imza atmış olmanın
mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu önemli
projeye destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Toru,
“Biz Meram Belediyesi olarak fiziki belediyecilik alanında birçok yatırıma imza atıyoruz.
Parklar, Binalar, Sosyal ve Kültürel tesisler
inşa ediyoruz. Bu noktada en önemli şey bu
yatırımların içini doldurmaktır. Bu mekanlara
ruh vermektir. Bu hizmetler ancak insanlarımız kullanırsa bir ruha sahip olur. İşte bu
proje ile insanımızı ve aileyi ayakta tutarak
bir bakıma yaptığımız tüm yatırımlara da
bir ruh kazandırma gayreti içindeyiz” diye
konuştu.
“AİLEM MERAM, BÜTÜN TÜRKİYE’DE
BİR AİLE HAREKETİ BAŞLATMASI ÜMİDİMİZDİR”
Aile kurumunun son yıllarda iyiden iyiye bilinçli bir saldırı altında olduğunu ifade eden
Başkan Toru, bu nedenle eğitimlerin sadece
evlilik öncesinde değil, evlilik sonrasında da
sürdürüleceğini kaydetti. Bu önemli proje
için tüm tesislerinin tahsis edildiğini söyleyen Toru, Meram’da özellikle gençlerin ve
kadınların ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık konusunda her daim yanlarında
olacaklarını ifade etti. Aile gibi Türk toplumununu en önemli temel taşını korumak üzere
çıktıkları bu yolun tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmesi ve bu halkanın genişleyerek tüm
ülkeye yayılmasını arzuladıklarını kaydeden
Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizi
heyecanlandıran bu proje belki bir ön ve
pilot çalışma. Ama Türkiye’ye örnek olması
arzusundayız. Bu işin öncü neferleri olmak
bizim için gurur verici. Çünkü tüm istatistikler ve toplumsal gidişat gösteriyorki önümüzdeki süreçte en önemli savaşımız ‘Aile’
kurumunu korumak ve ayakta tutmak için
olacaktır. Ailenin ve yeni evlenecek çiftlerimizin en büyük destekçisiyiz.”
“HER ANNE BİR KAHRAMANDIR. AİLENİN KAHRAMANIDIR”
“Bir anne ve bir kadın belediye başkanı olarak söylüyorum ki toplumdaki her kahramanın bir annesi vardır. Bu nedenle her anne bir
kahramandır. Bu hassasiyetle bu projeyi çok

önemsiyorum” diye konuşan Başkan Fatma
Toru sözlerini şöyle tamamladı; “Milyonlarca liralık yatırımlardan çok daha önemli bir
proje bu. İnsanımız, kadınımız, erkeğimiz,
çocuklarımız mutlu olmadıktan sonra bu
yatırımlar ne işe yarar. Sağlıklı bireyler yetiştiremedikden sonra yollar, tesisler ne işe
yarar. Bizim en önemli sermayemiz sosyal
ve beşeri sermayemizdir. O sermayeye ne
kadar sahip çıkarsak o kadar başarılı olmuş
oluruz. 4.5 yıllık Belediye Başkanlığı görevimde bu projeyi en önemli çalışmalarımızdan biri olarak görüyorum. Emeği geçen
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
“BAŞLATILAN BU ÖNEMLİ PROJE İÇİN
MERAM BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Meram Kaymakamı Resul Çelik’te yaptığı
konuşmada projeyi ilk duyduğunda çok
duygulandığını belirtti. Böyle önemli bir
hizmete verdiği destekten dolayı Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür
eden Çelik “Daha etkili ve verimli bir kamu
hizmeti verebilmek için gece gündüz çabalıyoruz, araştırıyoruz. Bu güzel projenin
hayata geçirilmesinde işin mutfağında yer
alan tüm arkadaşlara teşekkürü bir borç
biliyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da
devam edecek” diye konuştu. Konuşmaların
ardından protokol imzalandı. Başkan Toru
ve Kaymakam Çelik imzaların ardından yeni
evlenecek çiftlere hediyeler takdim ettiler.
Daha sonra ise ilk derse geçilerek, yeni evlenecek çiftlere mutlu bir evlilik için yapmaları
gerekenler anlatıldı.

Haber

ABDULLAH AĞRALI
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
AK Parti Konya Milletvekili Abdullah
Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanlığında
düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Ağralı’ya basın toplantısında İl Yönetim Kurulu Üyeleri Asuman Yazar ve
Muharrem Akkaya eşlik etti. Sözlerine
yeni eğitim öğretim yılına değinerek
başlayan Ağralı, “Hepinizin bildiği üzere bugün 2018-2019 Eğitim ve Öğretim
dönemimizin ilk günü. Bu vesileyle
başta Konya’mız olmak üzere bütün
eğitim camiamızın Öğretmenlerimiz,
öğrencilerimiz, velilerimiz, yöneticilerimizin eğitim ve öğretim yılını kutluyor.
Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin ve
milletimizin başarısının en temel ögesi
eğitimdir. Eğitimdeki başarılar geleceğimizin umudu gençlerimizin yarınları
için büyük kapılar açacak ve geleceğe
umutla bakmamızı sağlayacaktır. Değerli Milli Eğitim Bakanımız ve çalışma
arkadaşlarının ve bunu yanında bütün
eğitim camiamızın duyarlı, özverili ve
reformist çalışmaları, eğitim ve öğretimde hızlı bir ilerlemeyi beraberinde
getirecektir” dedi.
“SAĞLIK ALANINDA BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTIK”

da çok iyi bir noktada. İnşaatı devam
eden şehir hastanemizin açılmasıyla
birlikte de bir çok hastanemizin yükü
hafiflemiş olacak, kısa zamanda tedaviler ve hastalarımıza yönelik hizmetlerimiz çok daha kaliteli ve pratik hale
gelecektir. Sağlık, ülkemizin huzuru ve
refahı için en önemli etkenlerden birisi.
İktidar sürecimiz de de hepimiz biliyoruz ki bu alanda çok başarılı çalışmalara
imza attık. Büyük başarılar elde ettik.
Bundan sonra da sağlıklı geleceğimiz
için zamanın şartlarına uygun bütün
çalışmaları yakinen takip edecek ve
hemşerilerimizin hizmetine sunmaya
gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.
“17 EYLÜL 1961 DEMOKRASİMİZİN
UTANÇ GÜNÜDÜR”
Sözlerinin sonunda demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 17
Eylül ile ilgili açıklamalarda bulunarak
sonlandıran Ağralı, “Bir diğer gündem
konumuz 17 Eylül 1961 Demokrasinin utanç günü. Milli İradeye 27 Mayıs
1960 ta vurulan darbe ve ardından
gelen haksızlıklar, işkenceler, idamlar.
Seçimle gelenin seçimle gitmesine ta-

hammül etmeyen içerde ve dışardaki
tüm hainlerin kendilerince kurtuluş kapısı olarak gördükleri darbeler ve idamlar. Darbeler ülkemizin gelişmesine ve
büyümesine hep engel teşkil etmiştir.
Dış güçlerinde istediği hep bu olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi de şuan
içinden geçtiğimiz ekonomik darbe sürecinin kökü temeli ve gayesi hep aynıdır. Darbelerin ve idamların ülkemize
kaybettirdikleri ile birlikte bir daha asla
tekrarlanma süreçleri son cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte kirli
darbeler tarihinin çöplüğünde yerini
almıştır” ifadelerini kullandı.

Konya’nın sağlık alanında çok önemli
bir noktaya geldiğini belirten Ağralı,
“Geçen hafta sağlık il müdürlüğümüz
öncülüğünde kapsamlı bir toplantı
yaptık. Bu toplantıya Konya’mızın sağlık kurumlarında görevli bir çok yetkilimiz ve partimizin yetkilileri iştirak etti.
Bütün çalışmalarımızı, yatırımlarımızı,
hizmetlerimizi masaya yatırdık. İlçelerimizde yapımı devam eden hastanelerimizin son durumları ile ilgili bilgi aldık.
Ardından 5 hastanemizi ziyaret ettik.
Hasta ve hasta yakınları ile görüştük.
Elhamdülillah Konya’mız sağlık alanınEkim 2018
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ÖZEL ÇOCUKLARIN OKULUNA, MERAM’DAN ÖZEL TADİLAT
MELİKE HATUN OKULU, YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTU
MERAM BELEDİYESİ, MUTLULUKLARIN
ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYOR!
Meram Belediyesi, engelli çocukların eğitim gördüğü Meram Melike Hatun Özel
Eğitim Meslek Okulu için başlattığı yenileme çalışmalarıyla göz doldurdu. Proje ile
okulun bambaşka bir çehreye kavuşturulduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı
Fatma Toru, “Hem eğitim, hem engelliler
bizim en önemli önceliğimizdir. İkisi birden
olunca ise bizim için akan sular durur bizim
için. Bugüne kadar her iki konu içinde elimizden gelenin fazlasını yaptık, yapmaya
da devam edeceğiz” diye konuştu.
MERAM BELEDİYESİNDEN ÖZEL ÇOCUKLARIN OKULU İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Meram Belediyesi Telafer Mahallesinde
bulunan Meram Melike Hatun Özel Eğitim
Meslek Okulu için seferber oldu. Engelli
çocukların eğitim gördüğü okulun çevresi
Meram Belediyesi Ekiplerinin çalışmasıyla
tüm sorunları giderildi ve yepyeni bir çehreye kavuştu. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
yenileme çalışmalarında okulun alt yapısı
yenilendi. Ayrıca okulu çevreleyen duvarların ve tretuvarların yapımı gerçekleştirilip molozlar kaldırıldı ve PMT malzemeleri
verildi. Bahçe düzenlemesi ile de engelli
çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmelerinin yolu açıldı. Meram Belediyesinin
engelli çocukların eğitim gördüğü Meram
Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu’nda çocukların daha rahat eğitim görmesini
sağlamak amacıyla yapılan çalışma, çocukları bu okulda eğitim gören veliler ve mahalleliler tarafından takdir ile karşılandı.
“MERAM, ENGELLİLERİN EN ÇOK MUTLU OLDUĞU YER OLSUN İSTİYORUZ”
Engelli bireylerin yaşamın her alanında
çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,
hedeflerinin Meram’da bu sıkıntıları, en asgari seviyeye çekmek olduğunu ifade etti.
Belediyenin tüm ekiplerinin ortak amacı-
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nın engelli bireylerin zorlu hayatını onlar
ve aileleri için bir nebze güzelleştirmek olduğunu belirten Başkan Toru, Telafer Mahallesinde engelli çocuklara eğitim vermek
için gayret gösteren Meram Melike Hatun
Özel Eğitim Meslek Okulu’nu çok daha güzel ve çok daha kullanışlı bir hale getirmek
için yenilediklerini söyledi. Engelli sorunlarının çözümü ve onların daha çok hayata
katılımlarını sağlamak amacıyla bir çok girişimde bulunduklarını da hatırlatan Başkan Toru, bu tadilatla hem burada eğitim
gören çocuklarımızın hemde onların velilerinin ‘daha iyi şartlarda eğitim hayallerini’
gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu da
yaşıyoruz” diye konuştu.
“HERŞEY ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZA
DAHA İYİ ŞARTLAR SAĞLAMAK İÇİN”
Engelli insanların özellikle de eğitim gören
engelli öğrencilerinin yüzlerini güldürmek
ve hayallerini gerçekleştirmek adına okulun bahçe ve çevre düzenlemesini, altyapı
yenilemesini, duvarlarının inşaasını, tretuvar yapımını gerçekleştirdiklerini ayrıca
molozların kaldırıldığını ve PMT malzemesinin verildiğini ifade eden Toru, “Yapılan
çalışmayı velilerimiz ve öğretmenlerimizde
takdir ediyor ama bu işe en çok engelli öğrencilerimiz sevinecek. Çünkü okul, daha
rahat şartlarda eğitim alabilecekleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri bir hale geldi.
Onların yüzünü güldürmüş olmanın ver-

diği mutluluktan daha büyük bir mutluluk
var mı bilemiyorum? Çünkü onlar gülünce,
tüm Meram gülüyor” diye konuştu.
“HER ZAMAN ÜZERİMİZE DÜŞENİN
FAZLASINI YAPTIK”
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz hep yük alan bir
kurum olduk. ‘Büyük Türkiye’nin büyük
dönüşümünde’ hemen hemen her konuda
elini taşın altına cesaretle koyan bir Belediyeyiz. Eğitim gibi önemli bir konuda,
bugüne kadar, hem okullarımızın, hem velilerimizin, hemde çocuklarımızın yanında
olduk.. Desteğimiz bundan sonrada artarak devam edecek. Hem eğitim noktasında hem engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşenin fazlasını
yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu
tadilat ta bunun en güzel örneklerinden
biri oldu. Onların mutluluğunun önündeki
engelleri kaldırmanın bizim en önemli vazifemiz olduğu düşüncesindeyiz”

Meram Belediyesi

MERAM’DA OKULLAR YENİ EĞİTİM YILINA YENİLENEREK GİRDİ
MERAM’DA OKULLAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR TEMİZLENDİ
MERAM BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN VE
EĞİTİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ!
Meram Belediyesi temizlik ekipleri, Meramlı çocukların daha sağlıklı bir ortamda
eğitim görmeleri amacıyla okullarda hummalı bir temizlik çalışması yaptı. Okul bahçelerinden, lavabolarına kadar her detayı
inceden inceye temizlenerek çocuklarımıza
ve onların eğitimlerine destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Konu çocuklarımız ve
onların eğitimi olduğunda her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık”
diye konuştu.
Meram Belediyesi temizlik ekipleri, Meram’ın okullarında detaylı temizlik gerçekleştirdi. Temizlik ekipleri, çocuklarımızın
daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okulların temizliği
için hummalı bir çalışma başlattı. Temizlikte okul bahçelerinden lavabolarına kadar
en ince ayrıntısına kadar bütün okul büyük
bir titizlikle temizleniyor.
“MERAM BELEDİYESİ’NE MİNNETTARIZ”
10 Eylül’de başlayan eğitim-öğretim yılı
öncesinde yapılan temizliklerin yanısıra
yine hijyen için okul bahçelerine yeni çöp
kovalarıda monte ettiler. Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri okul
bahçelerinde bulunan ağaçlık alanlarda ki
yabani otları da temizledi. Yapılan çalışmaları takdirle karşılayan okul müdürleri,
idareciler ve veliler bu çalışma için Meram
Belediyesi ve temizlik ekiplerine teşekkür
etti. Niyaz Usta Okul Müdürü İsmail Kılıç,
“10 Eylül günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin daha temiz
ve daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri adına Meram Belediyesinin gerçekleştiridiği bu hizmet için kendilerine minnettarız. Okul bahçelerinden, tuvaletlere
kadar en ince ayrıntıların dahi düşünülerek
yapılan bu temizlikle belediyemizin yanımızda olduğunu görmek memnuniyet verici” diye konuştu.
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“ÇOCUKLARIMIZIN VE ONLARIN EĞİTİMLERİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ”
Yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise
“Çocuklarımıza ve onların eğitimlerine verdiğimiz destek bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada artarak devam edecektir”
diye konuştu. 2018/2019 Eğitim öğretim
yılının hem çocuklara hem öğretmenlere
hemde velilere hayırlı olması dileklerinde
bulunan Başkan Toru, geleceğin teminatı çocukların her yıl olduğu gibi bu yılda
daha sağlıklı ortamlarda eğitim hayatlarına devam etmeleri için seferber olduklarını
ifade etti. Belediye olarak çocuklarımızın
eğitim ve öğretimini her şeyin önünde tuttuklarını ve gereken desteği verdiklerini
hatırlatan Toru sözlerini şöyle sürdürdü;
“Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımız
için ne yapsak azdır diye düşünüyoruz.
Yıl boyunca çeşitli şekillerde verdiğimiz
destek yeni eğitim öğretim yılının başında
da çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için oldu. Meramlılar
bilsin ki biz her zaman çocuklarımızın ve
onların eğitimlerinin hizmetindeyiz. Çünkü
biz de şunu biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım gelecek için yapılan en önemli ve en
değerli yatırımdır” diye konuştu.
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BIR ARKEOPARK, ÇATALHÖYÜK ILE BIRLIKTE
KONYA TURIZMINI DE CANLANDIRIR
Günümüzde kültür ve turizm canlılığı şehirlerin vazgeçilmez önceliklerindendir.
Ne var ki tüm şehirlerin bu çok önemli
olanaktan eşit ölçülerde yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Doğa ve tarih bazı
şehirlere daha cömert davranmıştır. Bu
şehirlerden biri de tarih ve kültür başkenti
Konya’dır. Hatta Konya için ‘tarihin şekillendirildiği yerlerin başında gelir’ demek
daha doğrudur. Konyalılar haklı bir gururla
‘Bir Başkent Daima Başkenttir’ diye ifade
ederler. Ancak sadece bir imparatorluğa
başkentlik yaptığı için ya da Mevlana’ya ev
sahipliği yaptığı için değil, Sille gibi bir özel
tarihi yerleşim alanının Konya’nın hemen
kıyısında yer aldığı için de değil, bu ünvana
Konya çok daha önce erişmiştir. Şehir merkezine sadece 34 km uzaklıkta bulunan
Çatalhöyük Neolitik dönemde şehirleşmenin başladığı ilk yerleşim yeridir. Bu alanla
ilgili arkeolojik çalışmalar İngiliz arkeolog
James Mellaart’ın 1958 yılındaki keşfi ile
başlamış ve ilk defa Mezopotamya dışında
bu bölgede erken dönem çiftçilik ve şehirleşme bilgilerine ulaşılmıştır. Bu çalışmalar
sayesinde, sanat ve sembolizmin bu büyük yerleşimde gelişmiş bir kültüre işaret
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ettiği anlaşılmıştır. Kazılar 1993 yılından
itibaren Ian Hodder başkanlığında sürdürülmekte olup Çatalhöyük 2012 yılında
da UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil
edilmiştir. Şüphesiz böyle ender bir değer
çok az şehirde görülebilir. Konya onun için
çok istisna bir şehirdir.
Kara yolu ulaşımı için merkezi konumu,
gelişen hava ulaşımı imkanları ve son dönemdeki hızlı tren olanakları Konya’ya ulaşımı oldukça kolay hale getirmiştir. Kültür
turizminden yararlanmak isteyen şehir,
bilhassa Uzakdoğu kökenli orta-ileri yaş
grubu turistlerin şehir merkezinde fazla
kalmadıklarından şikayet etmektedir. Yemek kültürü de ağır basan Konya’ya günübirlik veya tek gece konaklamalı gelen
yerli ve yabancı turistler için çıtayı bir basamak yükseltmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu nasıl olacak?
Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin
şehrin çehresini değiştirmek için son yıllarda önemli gayretleri göze çarpmaktadır.
Düzenli yollar, trafik akışını kolaylaştıracak
altgeçitler, yaya ve bisiklet yolları, refüj-

lerdeki göz alıcı peyzaj düzenlemeleri ve
tarihi çarşının aslına uygun olarak yeniden
düzenlenmesi şüphesiz olumlu gelişmeler.
Anadolu’nun orta yerinde bir Tropik Kelebek Bahçesi ya da oldukça görkemli bir Bilim Merkezi de açıldı ama bunlar ziyaretçi
sayısında bir patlama yaşanmasına neden
olmadı. Bence bunun bir nedeni, anlattıklarımın başka herhangi bir şehirde de
yapılabilecek olmasından kaynaklanıyor.
O zaman soruyu tersinden sormak gerektiğini düşünüyorum. Konya’yı farklı kılacak olan nedir? Ne yapılsa Konya’ya gelen
misafirler bir iki gün fazladan konaklarlar
acaba? Benim buna bir cevabım var. Bence soruyu şöyle sormak lazım; Konya’da
başka yerlerde olmayan, olamayacak olan
nedir? İşte bu noktada Çatalhöyük geliyor
aklıma. Aklımda bu düşünce ile Konya’dan
uzakta ama gönlü arkada kalmış bir Konyalı olarak defalarca ziyaret ettim Çatalhöyük’ü.
Çatalhöyük’te kadın ve erkek gömülerindeki mezar armağanları arasında zarif gerdanlıklardan renkli boncuklara, tokalardan
kaşık benzeri aletlere ve elbette leopar de-
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senli elbiselerin resmedildiği duvarlara kadar Mellart’ın 1965 yılı sonrası kazılarında
eşsiz güzellikte eserler bulunmuştur. Bugün bu eserlerin önemli bir bölümü Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile
Konya Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır (Figür 1). Konya arkeoloji müzesini
de ziyaret ederek yetkililerle görüştüm
ve müzedeki eserlerle ilgili detaylı bilgiler aldım. Çakmaktaşı ve obsidyenden
yontulmuş silah uçları, hançerler, pişmiş
toprak kap ve taş kap örneklerini de bu
müzelerde görmek mümkün. Neolitik
Çatalhöyük’ün her yapı katında sepetlere
rastlanmıştır. Bugün olduğu gibi yiyecek
taşımak, tahıl depolamak ve hatta çocukları taşımak için kullanılmış olabilecekleri
düşünülmektedir. Çeşitli şekil, desen ve
motiflerdeki mühürlerin desen boyama
ve hatta mülkiyetle ilgili olabileceği düşünülmektedir. Çatalhöyük anaerkil bir
toplumdur. Kibele’ye giden yolda doğum
yapan kil tanrıça heykelciğinin iki yanında
yer alan leoparlı figüre binlerce yıl sonra Efes’teki eserlerde rastlanmış olması
Anadolu’daki devamlılığı göstermektedir.
Figür 1. Konya Arkeoloji Müzesi yetkilisi
sayın arkeolog Enver Akgün ziyareti ve
kazılardan çıkarılan ancak henüz tasnif
edilmemiş çakmaktaşı ile obsidyenden
yapılmış tarihi öneme sahip objelerin incelenmesi
Yapmış olduğum çalışmalar neticesinde
Çatalhöyük konusunda, bölge üniversiteleri de dahil olmak üzere, kaynak eser
çeşitliliğine sahip Çatalhöyük kütüphanesi veya Çatalhöyük’le ilgili çalışmaları
ve eserleri topluca bulunduran bir donanımlı kütüphanenin bulunmadığını gördüm. Bölgenin en büyük üniversitesi olan
Selçuk Üniversitesi’ni ziyaret ettiğimde
konu ile ilgili düşüncelerimi teyit eden sayın Prof. Dr. Osman Eravşar’dan* aldığım
bilgi ile en fazla yararlanabileceğim kütüphanenin Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü A.M. Mansel
– Y. Boysal Arkeoloji Kütüphanesi olduğunu anladım (Figür 2). Bu kütüphanenin
de düzenli bir şekilde açık tutulamadığı ve
Arkeoloji bölümü öğrencilerine bile kullanımda sınırlamaların bulunduğunu anladım. Yine de, bu kütüphanede araştırma
yapmama izin verilen çok sınırlı süre içinde, inceleme imkanı bulduğum buradaki
konuyla ilgili kitaplardan çok önemli gördüğüm bazı bölümlerden sınırlı ölçülerde
yararlanma imkanı buldum.
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Figür 2. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü A.M. Mansel –
Y. Boysal Arkeoloji Kütüphanesi Kaynak
Araştırması * Sayın Prof. Dr. Osman Eravşar halen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ortaçağ
Arkeolojisi ABD Öğretim üyesidir.
Sadece tarihe olan merakımdan değil, bu
alanda hep bir şeylerin eksik olduğunu
düşünerek yaptım bu incelemeleri. Bir
hayli eser inceledim. Bu da çok kolay olmadı aslında. Çünkü Çatalhöyük ile ilgili
her türden bilgiye ulaşabileceğim derli
toplu bir yer olmadığını gördüm. İncelemelerim göstermektedir ki, Çatalhöyük
ile ilgili rahatlıkla herkesin erişebileceği ve
bu önemli konunun geliştirilebileceği bir
ortam bugün bulunmamaktadır ve başta
arkeoloji bölümü öğrencileri olmak üzere,
amatör arkeologların, meraklıların, tarihe
ilgi duyan tüm halkımızın yararlanabileceği böyle bir ortama çok ihtiyaç vardır.
Bunları düşünürken aklıma birkaç yıl önce
ailemle birlikte Cape Town şehrine yaptığımız ziyaretle ilgili ilginç bir detay geldi.
Orada İngilizlerin kurmuş olduğu Çitalarla
ilgili bir enstitüde Anadolu Kangalı yetiştirdiklerini görmüştüm. Bambaşka bir
coğrafyanın bir değerine böyle uzak bir
bölgede değer katan anlayışla burnumuzun dibindeki paha biçilemez değere olan
kayıtsızlığımızı düşündüm. Bugün hala
Çatalhöyük’e yılda kaç ziyaretçi geldiğini
bilme imkanımız yok. Hiçbir kayıt tutulmuyor çünkü. Oradaki bekçilerden alınacak sınırlı bilgi ile yetinmek zorundayız.
Derme çatma bir meşrubat yeri var hemen girişte, oraya da girmeye korkarsınız.
Eşsiz bir değeri değersizleştirmek istesek
ancak bu kadar yapılabilir diye düşünüyorum. Peki ne yapmak lazım?

len bilimsel bulgular ışığında binlerce yıllık
tarihi yerleşim alanlarının ve hatta tarih
öncesi yerleşimlerin yeniden deneyimlendiği canlı müzelerdir. Ülkemizde sınırlı bazı
arkeoparklar var ancak Çatalhöyük’te
kurulacak ve interaktif öğrenmeye olanak tanıyacak, günün teknolojisini bizzat
deneyimleyerek yaşanır hale getirilecek
böyle bir ortam hem Çatalhöyük’le ilgili
her tür bilgi ve belgeyi/yayını barındırabilir hem de eşsiz bir öğrenme ortamını her
yaştan meraklıya sunabilir. Kendi insanımıza olduğu kadar yabancı misafirlerimiz
için de çok önemli ve öğretici bir merkez
haline dönüşebilir burası. Hemen yakındaki yerleşimlerin de dokuya uygun yenilenmesi ile (Beypazarı örneğinde olduğu
gibi) yerel tatlar, butik otellerle eşsiz deneyimler sunabilecek böyle bir ortamda
kim bir iki gün geçirmek istemez ki.
Sonuç olarak, Konya’ya artan ziyaretçi
akınına konaklama süresini uzatabilecek
yeni ve özgün, aynı zamanda da kalıcı
bir kültür ve aktivite alanının eklenmesi
ve bir arkeopark alanının kazandırılması
için farkındalık oluşturmasının mümkün
olabileceğini düşünüyorum. Yetkililere
konunun öneminin her platformda etkili
bir şekilde anlatılarak kamu ve özel sektör
temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının
desteğinin sağlanmasının uygun olacağını
düşünüyorum. Tam da bu çerçevede son
dönemde ortaya çıkan Göbeklitepe’deki
gelişmeleri iyi irdeleyerek Konya için benzer bir başarı hikayesini yazmanın zamanı
çoktan geldi diye düşünüyorum. ‘Nasıl bir
arkeopark olmalı’ sorusunun cevabı ise bir
başka yazımızın konusu olsun.

Alanı incelediğimizde bir arkeopark için
çok uygun olduğu görülüyor. Arkeoparlar
interaktif açık-hava müzeleridir. Elde edi-
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Seydişehir Belediyesi

SEYDİŞEHİR KİTAP GÜNLERİ
OKURLARINA KAPILARINI AÇTI
Seydişehir
Belediyesi’nin
her yaştan insana kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak ve kitap
dostlarını yazarlarla buluşturmak
amacıyla düzenlediği ‘Kitap Günleri’, ziyaretçilere
kapılarını açtı.
Amaçlarının sıradan bir sosyal faaliyet
yapmak olmadığını kaydeden başkan
Tutal” amacımız okumak, okuduklarımızı anlamak ve anladıklarımızı
da hayatımızda uygulamak. Bilgi
her zaman güçtür. Bilgiyi yaşama
dönüştürdüğümüz zaman tadından
yenmez bir hale gelir. Bu nedenle
mutlaka okumamız, okumayı kitabı
sevmemiz gerekiyor” dedi.
Kitap Günlerinin Seydişehir Belediyesi tarafından geleneksel hale geldiğini kaydeden Başkan Tutal , Burada
sadece kitap satılmıyor, kitap günlerimizde yazarlarımız kitaplarını imzalayacak, okullarımızda söyleşilere
katılacak, konferanslar verecekler”
şeklinde konuştu.
Milli İrade Meydanı Kitap Severleri
Bekliyor
Yüzlerce yayınevi ve 19 yazarın
katıldığı Kitap Günleri’nin açılışının
ardından ziyaretçiler stantları gezerek
yazarlarla buluştu. Etkinliğin ilk
gününde; Mine Sota, Tolga Akpınar,
okuyucularına kitaplarını imzaladı.
Seydişehir Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Kitap Günleri’ne katılan yazar ve şairler, 16-22
Nisan tarihleri arasında Okullarda
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ve Şaban Cengiz Kültür Merkezinde
yapılacak konferans ,söyleşi ve imza
günleriyle kitapseverlerle buluştu.
Başkan Mehmet Tutal, 30 bin kişinin
ziyaret ettiği kitap günlerine olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Başkan Tutal, açıklamasında gelecek
yıla dair müjdeyi de verdi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda 16
Nisan’da açılışı gerçekleştirilen Seydişehir Kitap Günleri, bir hafta süreyle on binlerce kitabı ve 19 yazarı ilçe
halkıyla buluşturdu.
Açılışı ilçe protokolünün katılımıyla
gerçekleştirilen Seydişehir Kitap Günleri, alanında uzman isimleri ağırladı.
Mine Sota, Tolga Akpınar, Mete Yarar,
Ahmet Melih Karauğuz, Kadri Sulak,
Kahraman Tazeoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Talha Uğurluel, Ahmet Bulut,
Hayati İnanç, Atilla Yaramış, Vural
Kaya, Ayşe Ünüvar, Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Tuğba Coşkuner, Ali Aktaş, Turgay Güler ve Vehbi
Vakkasoğlu konferanslara katıldı,
söyleşilerde kitaplarını imzaladı.
İlçe halkının kitaba olan ilgisi, bu etkinlikte bir daha ortaya çıktı. Çünkü

bir haftada tam 30 bin kişi ziyaret etti.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet
Tutal, “Sosyal ve kültürel işlere ağırlık
vermeye de başladık. Bu kapsamda
kitap günleri, yazar günleri adı altında geçen yıl çalışma başlatmıştık.
Geçen yıl yaptığımız çalışma toplum
tarafından beğeni kazandı. Bunun
üzerine eklemeler yaparak bu yıl
ikincisini düzenledik. 19 yazar ve 50
binin üzerinde kitapla başlattığımız
çalışmaları tamamladık. Öğrenciler ve
velilerle görüşmelerimiz sonucunda
gayet olumlu dönütler aldık. Beğenilen bir faaliyet oldu. Eğitimci bir
belediye başkanı olarak öğrencilerimizin kitap okumaları, kitabı sevmeleri,
kitapla buluşmaları aynı zamanda
kitabın yazarıyla buluşmaları gayet
memnuniyet vericiydi. Bizim arzu ettiğimiz de oydu.” dedi.
Tutal, açıklamasında gelecek yıla dair
müjdeyi de vererek, “Önümüzdeki
yıllarda bunu geleneksel hale getirip
devam etmeyi hedefliyoruz. Katılımları için öğrencilerimize, velilerimize,
Seydişehir halkına ve yazarlarımıza
teşekkür ediyorum. İlçemiz için hayırlı
olsun” dedi.

Seydişehir Belediyesi

BAŞKAN TUTAL 107 YAŞINDAKİ
ASIRLIK ÇINARI ZİYARET ETTİ
Seydişehir Yeniceköy Mahallesinde
yaşayan Ahmet
Yılmaz , tam 107
yaşında.
Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden
Ahmet Yılmaz’ı
Belediye Başkanı
Mehmet Tutal, evinde ziyaret ederek
sohbet etti.
Yılmaz’ın ilerleyen yaşına
rağmen günlük yaşantısını
engelleyecek hiç bir sağlık
sorunu bulunmuyor.
Yeniceköy’ün en yaşlı kişisi
olduğunu kaydeden Ahmet
Yılmaz; dua ettim sürekli devletmize milletimiz,
memleketimiz
iyi oldu
değil mi. Allahım sizlere
sağlıklı ,sıhhatli ömürler
,hayırlı kazançlar , hayırlı
vazifeler versin Oturduğum
yerde ben seni takip ediyorum.Sen dereköylüsün,
öğretmensin , hacca gidip
geldin.Allah kabul etsin.
Dünyamız çok güzel oldu.
Seydişehir
güzel
oldu
.”dedi.
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Seydişehir’den eski kuşak
isimleri sayarak Başkan
Tutal’la sohbet eden asırlık
çınar Yılmaz; Cumhuriyet
ilan edildiğinde burda biz
davarlar kestik. Kazanlarda et pişirdik ve dağıttık
yedik”şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Bayramında
11 yaşındaydım okula almadılar beni, büyüksün
dediler diyerek Belediye Başkaı Mehmet Tutal’a okula gidemediğinin
içindeki
burukluğunu
kaydeden Ahmet Yılmaz;
benim yaşımda buralarda
yok. Belki İstanbulda’da
kalmadı. 107 yaşımdayım.

Ben bu halimde İstanbul’a gider gelirim. Benden
ufak yaşta olanlar hasta
yatıyorlar. Çok çalıştım ama
şükürler olsun. Ben galiba ölmeyeceğim 2 oğlum
2 kızım var. Damadımın
biri İstanbul’da 3 çocuğum
Seydişehir’e yerleşti.Bir ara
ben rahatsızlandım beni
doktora götürdüler. Kontrollerim yapıldı. Doktorum
amca sen üç yüz yıl yaşarsın
çok iyisin sağlıklısın, sen
daha çok yaşarsın dedi.
Devleti batıracağız galiba.
Nasıl olur bu olmaz değil mi
“diyerek herkesi güldürdü.
Asırlık çınar Yılmaz’ın ilerleyen yaşına rağmen
sağlıklı olduğunu kaydeden
Başkan
Tutal;maşallah
senin devlete millete yükün
yok. Burada yaşıyorsun.
hayır duanı bizden eksik
etme. Duana ,ihtiyacımız
var. Allah sağlıklı sıhhatli
ömürler versin.Çocukların
bakıyor
ilgileniyor.Elinden tesbihin düşmüyor.

Maşaallah namazlarını da
kılabiliyorsun”dedi.
Sohbetinde Alacabel tüneli
ve Seydişehirin çalışmaları hakkında Başkan Tutal’a sorular soran Ahmet
Yılmaz ilerleyen yaşına
rağmen hayata dair yaşam
mücadelesinin bitmediğini
gösterdi.
Güncel konular üzerinede
sohbet eden Yılmaz, bazı
isteklerini Başkan Tutal’a
ileterek bu konuda yardımcı olmasını istedi.
Başkan Tutal’ın kendisinden biz artık iznini alalım
Ahmet Amca demesi üzerine Ahmet Yılmaz hemen
ayağa kalktı. Başkan Tutal ,
sen zahmet etme aşağı kadar inme desede; aşağıya
kadar
inerek
misafire
hürmet önemlidir diyerek
uğurladı.
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ONLİNE KİTAP OKUMA YARIŞMASI’NDA
ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ
Seydişehir Belediyesi ve Öykü-Der
işbirliğinde düzenlenen internet
üzerinden ‘Online Kitap Okuma
Yarışması’nda
dereceye giren
öğrenciler ödüllendirildi.

Seydişehir
Belediye
Başkanlığı,
Okumayı
Sevdirme
ve Yazma
Kültürünü
Geliştirme
Derneği
(OYKÜDER)
tarafından 5.6.7. ve 8. sınıflara yönelik düzenlenen
kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye
Başkanı Mehmet Tutal
verdi. Kitapların insan
hayatında büyük önemi

olduğu kaydeden Başkan
Mehmet Tutal, insanları
maddi ve manevi yönden
üstün kılan bilgilerin,
kitap sayfaları arasında
olduğunu kaydetti. Seydişehir Belediyesi olarak özellikle çocuklara ve
gençlere kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak
amacıyla çeşitli etkinlik ve
faaliyetler düzenlediklerini kaydeden Belediye

Başkanı Mehmet Tutal “Çocuklarımıza kitap
okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz.
Bunlardan biri de ‘Online
Kitap Okuma Yarışması’.
Kardeşlerimiz kendilerine
verilen kitapları okuyarak
aynı anda internet üzerinden bir yarışmaya tabi
tutuldular. Bu yarışmada dereceye giren ilk üç
öğrencimize hediyelerini

takdim ettik. Seydişehir’de birçok şeyi ilk defa
yapan bir belediyeyiz.
Kitap okuma yarışması
ve Kitap Günleri de bu ilklerden. Okuma alışkanlığı
çok fazla olan bir toplum
değiliz bunu biliyoruz ve
bu tür yarışmalarla ve
etkinliklerle öğrencilerin yanında yetişkinlere
de okuma alışkanlığı kazandırmak amacındayız”
dedi.
Başkan Tutal tarafında
kitap okuma yarışmasında yarışmada birinci olan
Zeynep Nisa Kaban’a
dizüstü bilgisayar, ikinci
Ensar Tuncay’a Bisiklet,
üçüncü Zeynep Kumdere’ye tablet hediye
ederek birlikte fotoğraf
çekildi.
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SEYDİŞEHİRLİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE’DE
ECDADIYLA BULUŞUYOR
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet
Tutal, Asım’ın nesli
olan ve milli ve
manevi değerlerine
sahip çıkan lise son
sınıf öğrencilerini
Çanakkale ziyaretine götürmeye
devam ediyor.

Çanakkale Zaferi en iyi şekilde anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen
Seydişehir Belediyesi, 103 yıl önce büyük kahramanlıkların
yaşandığı Çanakkale’deki şehitlikler ve tarihi mekanların
yakından tanınması adına öğrencileri Çanakkale’ye gönderdi.
Çanakkale’ye Gidiyoruz adı altında geleneksel hale getirilen ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın yolcu ettiği
öğrenciler tarihi mekanları ziyaret ediyor.
Seydişehir Belediyesi olarak dört yıldır Çanakkale ziyaret
programlarının geleneksel hale getirdiklerini dile getiren
Belediye Başkanı Mehmet Tutal;” her yıl olduğu lise son
sınıf öğrencilerimizi Çanakkale’ye gönderiyoruz. Çanakkale
ruhu ve bilincinin sadece okuyarak veya sözlü anlatımlarla anlaşılmasının yeterli olmayacağı, o heyecanı ve ruhu
yerinde yaşamanın daha doğru olacağı kanaatinden yola
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çıkarak bu ziyaret programımıza aralıksız devam ediyoruz.
Çanakkale’ye uğurladığımız öğrencilerimiz Çanakkale şehitliklerini ziyaret edip, tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan savaşın geçtiği yerleri görme imkanına kavuşacaklar. Çanakkale bizim için tarih şuurudur. Onurlu ve asil
bir ecdadın torunları olarak Çanakkale ruhunu, o sarsılmaz
iman gücünü, iç dünyamızda ve hayatımızda yaşayarak,
hissederek bu duygularla hareket etmeliyiz. Çanakkale’de
bu vatanın bağımsızlığı için şehit düşen atalarımızın
göstermiş olduğu kahramanlıkları, bizim için yapmış oldukları fedakarlıkları bu ziyaret vesilesiyle sizler görmüş olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere iyi yolculuklar
diliyorum.” dedi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın kültürel Belediyecilik hizmetleri noktasında farklı çalışmalara imza
attığını kaydeden öğrenci velileri Başkan Tutal’a teşekkür
etti.
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YARIM ASIRLIK ÇINAR:
ÖZEL GÜNDOĞDU KOLEJİ

1969 yılında bugünkü YHT garı
karşısındaki tarihi Bağdat Oteli binasında o zamanki adıyla Hastaş
Koleji olarak temelleri atılan Özel
Gündoğdu Koleji 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 50. Yılını kutlamaya hazırlanıyor. Konya’nın ilk
Türkiye’nin ise 7. Özel okulu olma
sıfatını taşıyan Özel Gündoğdu Koleji kurucusu Baha Öten ve Keriman
Öten’in yenilikçi vizyonlarını günümüzde de aynı heyecan ve istekle
taşımaya devam ediyor. 1969 yılından günümüze sayısı artık ancak
binlerle ifade edilebilen mezun vermiş olan Özel Gündoğdu Koleji bu
mezunların Türkiye’nin dört bir yanında ülkelerine hizmet etmeleriyle
gurur duyuyor.
Özel Gündoğdu Koleji Müdürü
Kerem Öten bu gururu; “Eğitimcilik gerçekten çok zor bir meslek.
Annelerinden yeni ayrılmış ufacık
yavruları yetiştirmek, onları milli ve
manevi değerlerine bağlı aynı zamanda çağdaş, yenilikçi, düşünen,
sorgulayan, kendini ifade edebilen,
sosyal, girişken bireyler haline getirmeye çalışmak son derece büyük
sorumluluk gerektiren bir görev.
Ülkemizin en önemli ihtiyacının iyi
eğitimli bireyler olduğunu çok iyi
biliyoruz. Üreten, kendi kendine
yetebilen, refah içinde yaşayan bir
toplum yaratmak hedefine ancak iyi
bir eğitim sistemi sayesinde ulaşabiliriz. Biz Özel Gündoğdu Koleji olarak tam 50 yıldır bu hedefe ulaşmak
için sarsılmaz bir inanç ve büyük bir
kararlılıkla çalışıyoruz. Mezunlarımızın başarılarını kendi başarımız
olarak görüyor ve hep daha iyisini
başarmak için gayret gösteriyoruz.”
şeklinde ifade ediyor.
Eğitimde toplam başarı hedefine
dikkat çeken Öten: “Günümüz eğitim sisteminde maalesef kurumlar
sadece görece olarak daha başarı-
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Kerem Öten

Özel Gündoğdu
Koleji Müdürü

lı ya da Türkiye derecesi elde eden
öğrencilere odaklı olarak çalışmakta
ve çoğu zaman diğer öğrencilerin
durumunu göz ardı etmekteler. Bizim Özel Gündoğdu Koleji olarak
öğrenciye bakış açımız asla böyle
olmadı. Bizim için her öğrenci özeldir, her öğrenci zekidir ve her öğrenci başarabilir. Mühim olan öğrencinin içindeki öğrenme arzusunu
harekete geçirebilmek, onu motive
etmek ve yeteneğini ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktır. Bu da
ancak yetkin ve tecrübeli bir eğitim
kadrosuyla başarılabilir. Ayrıca öğrencinin okulda geçirdiği süreyi sadece müfredatta belirtilen amaç ve
kazanımlara indirgememek gerekir.
Bir öğrencinin her alanda kendisini
ifade edebilmesi için sosyal faaliyetlerin çok büyük bir önemi vardır.
Dahası her öğrenci mümkünse en
az bir sanat veya spor dalıyla yakından ilgilenmeli bunları bir yaşam
tarzı olarak benimsemelidir. Bunun
yanı sıra globalleşen dünyaya uyum
sağlamak isteyen bir bireyin en az
bir yabancı dili çok iyi konuşması ve
ikinci bir yabancı dil öğrenmiş olması büyük önem arz ediyor.” diyerek
bu konuya verdikleri önemin altını
çiziyor.

“İlkleri başarmak ve takip edilen
okul olmak”
Özel Gündoğdu Koleji vizyonu
hakkında bilgi veren Okul Müdürü Kerem Öten: “Konya’nın ilk özel
okulu olmak bize ayrı ve özel bir
misyon yüklüyor. Yerinizde sayarsanız geride kalırsınız çünkü son
derece dinamik bir sektörde faaliyet
gösteriyoruz. Özellikle günümüzde
özel okul sayısının hızla arttığı bir
dönem yaşıyoruz ve maalesef eğitim alanında tecrübesi olmayan ve
ticari bakış açısı taşıyan kurumların
sayısı oldukça fazlalaştı. Rekabet
kuşkusuz kaliteyi arttıran bir unsurdur ancak eğitim tesadüflere bırakılamayacak deneyim gerektiren
ciddi bir iştir. İşte bu noktada Özel
Gündoğdu Koleji olarak bizim vizyonumuz her zaman ilkleri başarmak
ve takip edilen bir okul olmaktır.”
Şeklinde konuştu.
Bizler de ZED Haber ailesi olarak
50. Yılını kutlamaya hazırlanan Özel
Gündoğdu Koleji’ne nice yıllar diliyoruz.

Büyükşehir Belediyesi

EĞİTİM YARDIMI
BAŞVURULARI BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
Konya genelindeki
şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim,
engelli, anne-babası resmen ayrı, 8.
Sınıf LGS’de binde
birlik dilimde olan
ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencilerine
yönelik eğitim yardımı başvuruları
başladı. Başvurular
19 Ekim’e kadar
alınacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokuldan lise son sınıfa kadar şehit
ve gazi çocukları ile öksüz, yetim,
engelli, anne-babası resmen ayrı,
8. Sınıf LGS’de binde birlik dilimde
olan öğrencilere eğitim yardımlarını bu yıl da sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her zaman
eğitim camiasının ve öğrencilerin
yanında olduklarını belirterek, 31
ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdükleri
eğitim yardımlarının bu yıl da devam edeceğini söyledi. Büyükşehir
Belediyesi’nin bugüne kadar 110
binden fazla ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencisine eğitim desteğinde
bulunduğunu vurgulayan Altay,
Yeni Büyükşehir Yasası eğitim desteğinin 31 ilçeyi kapsayacak şekilde
yaygınlaştığını kaydetti.
Başkan Altay, “Eğitim yardımlarımızdan Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları ile
öksüz, yetim, kendisi yüzde 40 ve
üzeri engelli, anne-babası resmen
ayrı, 8. Sınıf LGS’de binde birlik dilimde olan öğrenciler yararlanıyor.
Bundan sonra da eğitime yönelik
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çalışmalarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.
BAŞVURULAR 19 EKİM’E KADAR
ALINACAK
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden
eğitim yardımı alacak öğrencilerden başvuru için; öğrenci belgesi,
vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci ve veli nüfus cüzdanı fotokopisi
ile durumlarını belirten diğer belgeler talep ediliyor. Başvurusunu
internet üzerinden yapacak Karatay, Selçuklu, Meram ilçelerinde
ikamet eden öğrenciler evraklarını
19 Ekim’e kadar İhsaniye Mahallesi,
Müneccimbaşı Sokak’ta Zindankale Katlı Otoparkı altında bulunan
Eğitim Destek Bürosu’na, diğer ilçelerde ikamet eden öğrenciler ise
okul müdürlüklerine verecek. Daha
önceki dönemlerde eğitim yardımı
alan öğrencilerin bu dönem de alabilmeleri için 19 Ekim’e kadar www.
konya.bel.tr adresinden bilgilerini
güncelleyip öğrenci belgelerini ilgili
yerlere teslim etmeleri gerekiyor.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye www.
konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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2018-2019 EĞITIM VE
ÖĞRETIM YILINA GÖRE
MERHABA…
Eğitim; doğumdan ölüme kadar
süren, aileden başlayarak okul ve
sonrasında kültürel, sosyal, sanatsal, sportif boyutlarıyla tüm yaşamımızla iç içe olan kavramdır. Kısaca
eğitim yaşamın ta kendisidir. Kişinin
gelişmesi, deneyim sahibi olması,
olgunlaşması eğitimin amacı içinde
yer alır. Eğitim; düşünce ve davranış şekillerini değiştiren, geliştiren
bir süreçtir; insanı daha iyiye, daha
güzele, daha yararlıya ulaştıran bir
yaşama sanatıdır.
Toplumların, ülkelerin hatta tüm
dünyanın geleceği iyi ve doğru eğitilmiş nesillerle sıkı sıkıya bağlıdır.
Büyük bir değişimin yaşandığı ve
yeni bir sanayi devriminin söz konusu olduğu dünyada sadece ekonomi
değil, tüm toplumsal yaşam köklü
bir değişimden geçiyor. Türkiye’nin
yarınlara ilerlemesi, dünyanın önde
gelen ekonomilerinden biri olması
için nitelikli, üretken ve girişimci bireyler yetiştirmenin önemi elbette
ki inkâr edilemez. Geleceğimiz olan
çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olmaları, becerilerinin keşfedilip güçlendirilmesi hepimizin ortak
dileğidir. Yeni nesillerimiz, milli ve
manevi değerleriyle barışık, ülkesini
seven, evrensel ile yereli harmanlamış girişimci, lider ruhlu, sorgulayan, özgür düşünen, yabancı dil becerileri gelişmiş bireylerden oluşmak
zorunda.

Hasan
Cahit Koç
PEMA Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya vatandaşı bireyler…
Sınırların ortadan kalktığı dünyada
çocuğumuzun da bir küresel dünya
vatandaşı olarak yetişmesi önemlidir. Bu süreçte okul; yerel ve milli
değerlerle birlikte küresel değerleri
ve beklentileri harmanlayan, geçmişle gelecek arasında köprü kuran,
ufuk açan bir eğitim modeli ortaya
koymalıdır. Bu model çerçevesinde
eğitilen öğrenciler, yabancı dil konusunda çok yetkin olmalı, kendilerini farklı dillerde ifade edebilmeli,
dünya ile etkileşimlerini sağlayacak
teknolojileri akıllı biçimde kullanma
yetisine sahip olmalılar.
Öğretmenlere düşen görevler…
Şu bir gerçek ki eğitim hayatının en
büyük biçimlendirici faktörü, başarının mimarı öğretmenlerdir. Çocukla
aileden daha fazla zaman geçirecek, onun geleceğini şekillendirecek
kişiler olan öğretmenler öncelikle
tecrübeli birer eğitimci olmalıdır.
Bu tecrübe sadece yerel boyutta
kalmamalı, küresel gereklilikleri de
kucaklayan bir nitelikte olmalıdır.
Öğretmenler bir yandan öğreticilik görevini yerine getirirken diğer
yandan birer yönlendirici olmalı, çocuklarınızın kendi yaratıcılığını ortaya çıkarmalarına katkı sağlamalıdır.
Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada öğretmenler de gelişime ve
yenilikleri takip etmeye açık olmalı,
bu yönde sürdürülebilir bir gelişim
felsefesini benimsemelidir. İnsanın
yetiştirilmesi kadar zor bir uğraş
yoktur. Bilim; emek, heyecan ve aşk
ister. Öğretmenlik bir sevda işidir.
Yükümüzün ağır olduğunun bilincinde olarak daha çok çalışmalıyız.
Değerler eğitimi…
“Adalet, dürüstlük, liyakat, hürmet, saygı, sevgi, edep, hayâ…” gibi
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ahlaki, manevi ve insani değerler;
çocuklarımıza, gençlerimize kavratılmalı ve bu değerlerin onlar tarafından özümsenmesi sağlanmalıdır.
Çocuklarımızın vatanına, milletine,
bayrağına, ailesine ve çevresine
olan aidiyet duygusunu ve sevgisini
geliştirmeliyiz. Bu milletin tarihsel
değerlerine, medeniyetine, coğrafyasına uygun bir söylem ve aklı öne
çıkarmalıyız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kendilerine musallat olmuş
illetlerden, kötü alışkanlıklardan
korumalıyız. Bunlardan kurtulmanın
da yolu okul, eğitimci, aile iş birliğinden ve eğitimden geçer. Eğer
bu çalışmalar önemsenmez, gerekli
önlemler alınmaz ise yarın için çok
geç kalmış, geleceğimizi sıkıntıya
sokmuş olabiliriz. Öyle ki her öğrencimizi geleceğin birer “hanımefendi
ve beyefendisi” olarak yetiştirmeliyiz.”
Her şey gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmak için…

GÜLÜŞ
TASARIMI

Adnan Kavak
Diş Hekimi

Smile Design olarak geçen gülüş tasarımı son dönemin popüler konularından. Gülmek, insanı güzelleştiren
enerjik gösteren ve ifadesini değiştiren bir unsurdur ancak gülüş anında
ki dudak şekli ve diş dizilimi ile gülmek bazen bir kabus haline gelebiliyor.
Peki nedir bu gülüş tasarımı; Dudaklar, dişeti, dişler gibi bir takım estetik
kriterlerin ayrı ayrı ve birbiri ile olan
ilişkisinin değerlendirildiği, detaylı estetik analizleri kapsayan, gülüş
şeklinin değerlendirilmesidir.
Bu değerlendirmede dudak seviyesi,
dişlerin boyları, diş eti seviyesi, diş
rengi, diş dizimi, güldüğümüz zaman
dudak ve dişlerin uyumu ve gülme
hattı gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumu estetik gülüş
analizinin yapılmasında çok büyük
önem taşımaktadır.
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Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin
oluşturduğu bölgenin estetiği (beyaz
estetik) ve diş etlerinin oluşturduğu
bölgenin estetiği (pembe estetik)
değerlendirilir. Bu amaçla öncelikle
fotoğraf üzerinde dişetlerinin hangi seviyede olması gerektiği, hangi dişlerin tasarıma dahil edileceği
değerlendirilir. Sonrasında dişlerin
diş-dişeti-kemik seviyeleri klinik ve
radyografik olarak incelenir. Daha
sonra tedavi planı netleştirilir.

Çok kısa sürede çözüme ulaşılan bu
yöntem artık son dönemin popüler
konusu ve kadın erkek demeden
herkesin rahatlıkla başvurduğu bir
yol. Bu yol çok da pahalı olmadığı
gibi tedavi süresi ve sonrasında hastayı zora sokmayan bir imkan sunuyor. Bu küçük müdahalelerin kişide
yarattığı psikolojik iyi olma halinin
bedeli ise yok.
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Eğitim

ÜLKÜ-BİR ALGORİTMA
VE KODLAMA EĞİTİMİ
BAŞLATTI
Ülkücü Eğitimciler Birliği Derneği (Ülkü-Bir) Genel Merkezinin Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteğiyle
hazırladığı Algoritma ve Kodlama Eğitimi
açılış programı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda yapıldı.
Programa Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek,
MHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurhayat
Yapıcı, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı
Mustafa Taha Çini, MEVKA uzmanları ve
kursiyer öğretmenler katıldı.
MHP İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı selamlama konuşmasında; “Ülkemiz zor
bir süreçten geçiyor. Birçok anlamda sıkıntılarla karşı karşıyayız ama bu süreçte
temel problem olarak ilk sırada eğitim
geliyor. Özellikle milli eğitim noktasında
maalesef 15 yıldır siyasi iktidarın yapmış
olduğu hatalarla birlikte sistemli bir yapı
kurulamamıştır. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, yeni
sistemle birlikte, yeni bir yönetim şekliyle birlikte özellikle milli eğitim alanında
çaplı reformlar yapılacaktır ve 2023’te lider ülke Türkiye olma noktasında eğitim
kalitemiz ön planda olacaktır. Bu noktada bugünkü konferans konumuz da
son derece önemli. Gelecek noktasında
baktığımız zaman Türkiye’nin artık gelişmiş ülkelerle aynı seviyede ilerlemesi,
bu noktada hareket etmesi, çağın gereklerine ayak uydurması lazım. Böylesine
önemli bir süreçte böylesine önemli bir
eğitim programı düzenleyen, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
ifadelerine yer verdi.
Ülkü-Bir Genel Başkanı Fatih Çakmaktepe de konuşmasına Ülkü-Bir’in tarihi süreci hakkında bilgi vererek başladı. 1980
öncesinde emperyalizme ve komünizme
karşı milli bir duruş sergilemek adına
ülkücü öğretmenler tarafından kurulan
Ülkü-Bir’in vatanın en ücra köşelerinde
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mücadele ve hizmet ederken bu uğurda
şehitler verdiğine vurgu yaptı.
Teknolojik Ürünlerimizi Zenginleştirebilmede En Kıymetli Girdi Bilgidir
Çakmaktepe: “Ülkü-Bir olarak dünyada
ve ülkemizde meydana gelen değişim ve
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hızla gelişen bilim ve teknoloji; bireylerin ve
toplumların geleceğini, bilgiye ulaşma,
bilgiyi kullanma ve üretme biçimlerini
etkilemektedir. Ülkelerin gelişmesi için
sadece ekonomi, sanayi, yönetim gibi
alanlardaki gelişmeler yeterli olmamaktadır. Şu an ekonomik olarak yaşadığımız
buhranlı günlerin aşılmasında bizlere çok
fayda sağlayacak dış ticaretin gelişmesi
ve ihracatlarımızda sürdürebilir küresel
rekabet gücümüzün artırılması için katma değeri yüksek ürünlerimizin olması gerekmektedir. Ancak mevcut ihraç
ürünlerimizin birçoğu maalesef teknolojik olarak fakir ürünlerden müteşekkildir.
Teknolojik ürünlerimizi zenginleştirebilmede en kıymetli girdi ise bilgidir. Bilgi
toplumu olmayı bu yüzden özümsemeliyiz. Bu nitelikte bir toplum için de bilgili
ve iyi yetişmiş insanlarla beraber teknolojiye de gereksinim duyulmaktadır. Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde
olduğumuz bir dünyada kodlamayı öğrenmek demek, bu hizmetlerin nasıl çalıştığını anlamak demektir. Bilişimsel ve
yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek
demektir.” şeklinde konuştu.
Bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan
bahseden Genel Başkan Fatih Çakmaktepe, şehit ailelerinin çocukları ile maddi
durumu el vermeyen öğrencilere yönelik
eğitim, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmak için projeler ve ilgili kurumlarla
protokol hazırlıkları yaptıklarını sözlerine
ekledi.
Çakmaktepe konuşmasına MEVKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve Uzman Osman Fatih Yalçın ve konferans salonunu
öğretmenlerin istifadesine açan NEÜ

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e ve
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Sayın
Abdullah Atıcıgil’e teşekkür ederek sonlandırdı.
NEÜ Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken ön bilgilendirme yaptığı konuşmasında, “Pardus, açık kaynak yerli üreticiler tarafından geliştirilmiş bir Linux
dağıtımı. Linux, bir topluluk tarafından
geliştirilmiş olan, dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin katkıda bulunduğu bir proje. Burada çalışan herkes
gönüllülük esasıyla kod yazıyor ve herkes yazılan kodları görüyor. Dolayısıyla
Linux sizin bilgilerinizi başka bir yere götüremez. Çünkü bilgileri taşımaya çalıştığında o işlem satırını dünyadaki gönüllü
olarak kod yazan binlerce kişi görecek ve
bu gönüllüler tehlikeyi bildirecek bilgiye
sahip. Windows için böyle bir şey söyleyemiyoruz, çünkü kapalı, kodlarını göremiyoruz.” dedi.
Dr. Öğretim Üyesi Çıbıkdiken, “Birçok
kişi Microsoft uygulamalarını kullanıyor
ve satın alıyor. Satın almayan çoğu kişi
de kopya uygulama kullanıyor. Bu sizin
suçunuz değil, bu maalesef bilişim teknolojilerinin eğitiminin planlamasında
yapılan tarihi hatanın suçu. Sizler Microsoft Windows, Word öğrenerek geldiniz,
çocuklarınız öyle büyüyor. Peki bu tabuyu yıkamaz mıyız? Bunu başaran ülkeler
var; Rusya, Almanya, tüm Baltık ülkeleri… Hiçbirinde Microsoft’u göremezsiniz
ve hepsinin kendi Linux dağıtımlarını görürsünüz. Almanya’da SUSE’yi, Fransa’da
Mandrake’yi, İngiltere’de Ubuntu’yu,
Türkiye’de Pardus’u görürsünüz.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Dr. Öğretim
Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken tarafından
verilen algoritma ve kodlama eğitimine
geçildi. Dört grup halinde beş gün sürecek eğitimlerde kursiyer öğretmenler
günde üçer saat ders alacak.

YARIM ASIRLIK ÇINAR:
ÖZEL GÜNDOĞDU KOLEJİ 2018 – 2019
EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA MERHABA DEDİ
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Gündem

AVUKAT HARUN APAN KIZINI EVLENDIRDI
Avukat Harun Apan’ın kızı Derya
Apan, nişanlısı Burak Harmankaya ile hayatını birleştirdi.
Nazan-Harun Apan çiftinin kızları
Derya, Hüzeyme-Mehmet Harmankaya çiftinin oğulları Burak ile hafta
sonu düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Bayır Diamond
Otel’de genç çiftler için düğün töreni
gerçekleştirildi. Düğüne Konya Baro
Başkanı Avukat Mehmet Aladağ,
hukuk camiasından avukatlar, Apan
ve Harmankaya ailelerinin yakınları,
dost ve sevenleri katıldı.
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ÖZBOYACI AİLESİNİN, SÜNNET SEVİNCİ
Saadet ve Mehmet Özboyacı ile Medine ve Ahmet Özdemir’in torunları,
Elmas ve Bilal Özboyacı çiftinin oğlu
Mehmet ve Ahmet Yasin; İkonia
Garden Düğün salonunda düzenlenen törenle erkekliğe ilk adımını
attı. Düğün törenine misafirlerin
yanı sıra çok sayıda iş ve sanat camiasından tanınmış isimde katıldı.
Davetlilerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini
kabul eden Özboyacı ailesi kendileri
ile tek tek ilgilenerek Konya Pilavı
ikramında bulundu
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ÖZEL İDEAL EĞİTİM KURUMLARI
Ana Okulundan üniversiteye kadar olan eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdüren ideal koleji 30. Yılına adım attı.
2018 – 2019 Eğitim öğretim yılında da akademik, sosyal, kültürel faaliyetlerine aynı kalite ve idealle devam etmektedir.
Yeni öğretim yılında ilkokul ve ortaokul kayıtlarımız dolmuştur. Yoğun ilgilerinden dolayı 30 yıllık İDEAL ailesine teşekkür ederiz.
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NATURA PARKTA YAZA VEDA ŞENLİKLERİ VE SOSYAL TESİS AÇILIŞI
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EĞİTİM
Özel Gündoğdu Koleji

Esentepe Koleji

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

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

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

Özel Elmas Koleji

Konya Şehir Koleji

İdeal Koleji

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

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

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

Konya Özel Ekol Koleji

Özel Selçuklu Envar Koleji

Sistem Koleji

Adres: Yazır Mahallesi, Saray Bosna Sk.
No:7, 42070 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 265 60 60

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

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

Pema Koleji

Nesibe Aydın Okulları

Özel Türmak Koleji

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

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

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

Özel Armağan Koleji

Konya Final Akademi Anadolu Lisesi

Sınav Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul

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

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

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

ŞEHİRDEN
Üç Boyut Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Önem Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Özel Savaş Özel Eğitim Merkezi

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

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

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

Konya Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu

Melekler Kreşi

İksir Eğitim Konya

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

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

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

Yansan Yangın Sündürme Sanayi

Başak Kuyumculuk

DDK İŞ Güvenliği Malzemeleri

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

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

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

BENİM KINAM

Yükseliş | Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

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

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

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

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

Prof. Dr. Ali ACAR Muayenehane

Diş Hekimi Şerife Akyol Şahin

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

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

Nov-ibis Hotel Konya

Anemon Konya Otel

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

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

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

Bera Konya Otel

Rumi Hotel

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

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

Hich Hotel Konya

Grand Hotel Konya

Özkaymak Hotel

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

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

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

Paşapark Hotel Selcuklu | Rezidans

Dündar Otel

Hilton Garden Inn Konya

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

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

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

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

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

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

HASTANELER
Özel Medova Hastanesi

Özel Büyükşehir Hastanesi

Özel Konya Anıt Hastanesi

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

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

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

Özel Akademi Konya Hastanesi

Konya Hospital

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

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

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

Akademi Meram Hastanesi

Özel Konya Farabi Hastanesi

Özel Konya Selçuklu Hastanesi

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

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

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

Fizikon Tıp Merkezi

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Özel Eylül Tıp Merkezi

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

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

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

Medicana Konya Hastanesi

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

Dr. Arazi Tıp Merkezi

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

EMLAK VE İNŞAAT
Özkumak Gayrimenkul

Okkalar İnşaat A.Ş.

Adem Bulut İnşaat

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

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

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

Kaykon inşaat

Atabey Grup

Binsa Yapı İnşaat

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

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

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

Can İnşaat

Safa inşaat

Binko Yapı

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

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

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

Uğur İnşaat

İtimat Gayrimenkul

Çizgi Gayrimenkul

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

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

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

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

Gökdeniz Gayrimenkul

Konya Şehir Emlak

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

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

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

Güçlü Home Furniture

Portre Güzellik Salonu

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

Feritpaşa Mah. Malazgirt Sk. Sema İş
Merkezi kat : 1 (11.Noter Üzeri) Konya
0332 238 78 73

Mahba butik

Hüseyin Keleş Kuaför

Mado Novadan Outlet

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

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

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

Yıldız Köşkü

Gül bebe

Emiroğlu otomotiv

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

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

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

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

Adıyaman Çiğköfte

Sevda Kuruyemiş

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

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

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

Cansın Pazarlama

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

Ekim 2018

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

l

71

Bir Dilim Sevgi...

KONYA YAZIR

0332 263 07 07

KONYA M1 REAL

0332 265 61 61

AKSARAY PARK SİTE

0382 213 75 98

AKSARAY ANKARA CAD. 0382 222 02 40
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