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Zaman su gibi akıyor, yetiştiremediğimiz zaman, her geçen gün daha değerli bir 
hale geliyor. Daha çok çalışmak daha fazla üretmek ve en kaliteli işleri yapmamız 
gerekiyor. Ne iş yaptığımızın hiçbir önemi yok, iyi planlama doğru tespitler. Dü-
rüst olmak da gerekir diye düşünüyoruz. Oysa ki dürüstlük bir meziyet değildir,  
hepimizde olması gereken bir özellik. İnsanlarda olması gereken. Çok dürüst in-
san kelimesine her zaman yadırgayarak bakmışımdır. Dürüstlük bir insana ruhu 
var demek gibi, insanız ruhumuz var ve dürüst kelimesi kimi zaman aş’dan bile 
önemli olmalı ödün vermeden övünmeden atmalı kalbimiz. 

Nasreddin Hoca’mız gizemiyle yüzyılları ardında bıraktı. Hoca kelimesiyle bir bü-
tün oldu. Nasıl biriydi, fıkralardaki gibi bir insan mı?, alim mi?, filozof  mu?, o kadar 
çok söylenti, tespit varki. Ama hepimizin yüreğinde farklı bir Nasreddin Hoca 
var. Nasıl algılıyorsak öyle düşünüyoruz hocamızı. Bazen kendi bindiği dalı kesen 
Nasreddin,  kimi zaman Timura bile ders verebilme cesaretini gösteren Nasred-
din, kimi zaman şehrini terkederken  "gözüm üzerinizde olacak" diyerek eşeğine 
ters binip yola çıkan Nasreddin. Tarih ne kadar kesin bilgiler verirse versin biz 
Nasreddin Hocamızı isim telaffuzunda yüzümüzdeki tebessümle anacağız.

Bu yüzden Akşehir Belediyesi yapmış olduğu festivalin ismini değiştirdi. "NAS-
REDDİN HOCAYI ANMA VE MİZAH GÜNLERİ" mizahla ismi bütünleşen hoca-
mızın  festival anlamında yapılan etkinliğe daha güzel bir anlam kattığını düşü-
nüyorum. İyi düşünülmüş ve doğru tespit edilmiş bir isim. Nasreddin Hocamızı 
tüm dünya mizah ustası olarak tanıyor o zaman doğru olan bu isimde anmak. 
5-10 Temmuz arasında gerçekleşecek anma günlerinde Akşehir Belediyesi çok 
güzel bir etkinlik gerçekleştirme hazırlığında  her zamanki gibi; ama bu sene daha 
renkli ve coşkulu bir kutlama olacak. Etkinlik zamanı hocamızı yalnız bırakmamak 
dileğiyle tüm Konyalıların davetli olduğunu belirtmek istiyorum. Dünya’nın farklı 
ülkelerinden,  ülkemizin farklı şehirlerinden gelen insanlara bizler evsahipliği yap-
malı ve AKŞEHİR'DE olmalıyız. NASREDDİN HOCA’ nın  tüm güzellikleri sizlerle 
olsun, mizah hayatınızda hep var olsun…

Sevgiyle ailenizle sağlıcakla kalın…

Ahmet ÇAKIR
ahmet@medyafgroup.org
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BAKAN DAVUTOĞLU ORGANİZE 
HAYVANCILIK PROJESİNİ AÇIKLADI
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya'ya yapı-
lacak Organize Hayvancılık Bölgesi projesine katı-
lacak 9 firma yöneticisiyle bir araya geldi.
Meram Konak Lokantası'nda düzenlenen toplantının ardından pro-
jeye katılan firma yetkilileri ile açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, Türk hayvancılık sektörüne ciddi katkı yapacak 
bir adım atıldığını söyledi. Konya'nın Türkiye ekonomisinde çok cid-
di bir paya sahip olduğunu, bu payı artırmak amacıyla bir araya gel-
diklerini ifade eden Davutoğlu, "Gerçekten büyük bir memnuniyetle 
gördük ki, ilgili kurumlarımız ve özel sektörümüz aslında aynı perspektifi 
paylaşıyoruz ve son derece güzel, sinerji yaratacak şekilde bir ekip ça-
lışması yürütüyoruz. Konya'mız için böylesi bir ekip çalışmasının büyük 
önemi var. Çünkü önümüzde büyük projeler var. İnşallah Konya'mız 
Mavi Tünel, Hızlı Tren gibi makro projeleri daha da geliştirerek hem 
ulaşımda merkezi bir konuma sahip olmasını gittikçe güçlendirecek, 
hem de entegre bir ekonomik gelişmeyi sağlayacak" dedi.

KONYA TİCARET BORSASI TÜRKÇE 
KONUŞAN GİRİŞİMCİLERİ AĞIRLADI

Çeşitli ülkelerden ge-
len Türkçe konuşan 
girişimciler, Konya 
Ticaret Borsası'nda 
Konyalı girişimcilerle 
bir araya geldi.
İran, Afganistan, Almanya, 
Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Irak, Kazakistan, Karadağ, 
Kırgızistan, Kırım Cum-

huriyeti, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, 
Rusya, Sırbistan, Tacikistan, Tataristan, Türkmenistan, Ukrayna 
ve Yunanistan'dan gelen girişimcilerin katılımıyla Konya Ticaret 
Borsası'nda dostluk ortamında gerçekleşen ziyarette, mobilyadan 
inşaata, kimya sektöründen tarıma, turizme, sağlık alanından sa-
vunma sanayine kadar bir çok alanda yatırım ve işbirliği projeleri ile 
birlikte gelen iş adamları ve iş kadınları Konyalı girişimcilerle sektörel 
ve ülkesel boyutta görüşmelerini yaptılar. Türkiye'nin son dönemde, 
komşu ve çevre ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi, bölgesel 
düzeyde ortak refah alanları oluşturmayı dış politikasının ana gaye-
lerinden biri haline getirdiğini belirten Konya Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, dostluğun olduğu yerde 
mutlaka işbirliği ve ticaretin de olacağını belirterek, ”Günümüzde 
hızla küreselleşen dünyamızın, diğer yandan aynı hızda bölgeselleşti-
ğine tanık oluyoruz. Bölgesel entegrasyon çabalarının giderek arttığını, 
'komşum zenginse ben de zenginim' anlayışının her geçen gün daha 
belirgin hale geldiğini görüyoruz.” dedi. Heyete hitaben bir konuşma 
yapan Konya Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili Selçuk Öcal da, 
Türk iş dünyası olarak, coğrafyamızın zenginleşmesi, tekrar istikrar 
ve refah havzası haline gelmesi için, işbirliği ve güçlü ekonomik iliş-
kiler kurmak istediklerini belirterek, ”Konya 32 bin KOBİ'siyle, geniş 
bir tarım potansiyelinin yanı sıra derin bir kültürel zenginliğe sahiptir. 
Komşu ve çevre ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmenin, ortak refah alanları 
oluşturmanın ne denli önem taşıdığını, bunun ticarete konu olan ülke 
halklarının yaşam standardını nasıl yükselttiğini biz Türkiye olarak tec-
rübelerimizle yaşayarak gördük.” şeklinde konuştu.

SPOR ENGEL TANIMAZ PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Devlet Planlama Teşkilatı Mevlana Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma 
Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Spor 
Engel Tanımaz Projesi" düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
Bera Otel'de yapılan tanıtım toplantısına Konya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Vekili Tamer Songur, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ah-
met Akman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay Karabulut, antrenörler, engelli sporcular 
ve aileleri katıldı. Projenin amacı konusunda bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili 
Tamer Songur, "Konya il merkezinde bulunan zihinsel, bedensel, işitme ve görme engelli 
100 çocuğa 5 ay boyunca 11 antrenör ile atletizm, badminton, bilek güreşi, halter ve yüzme 
olmak üzere 5 branşta spor yaptırılacak. Buradaki amaç engelli çocuklarımızı topluma kazan-
dırmak, sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, zararlı alışkanlıklardan korumak, hayata daha 
sıkı bağlanmalarını kendilerine güvenmelerini sağlamak ve sporla tanıştırmaktır" dedi. 

AKŞEHİR'DEKİ "ÇORBA ÇEŞMESİ" TESCİLLENDİ
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan ve 
herkesin ücretsiz olarak çorba alabildiği 
"Çorba Çeşmesi", Türk Patent Enstitüsü 
tarafından tescillendi. 
Akşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk ola-
rak gerçekleştirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gö-
ren Çorba Çeşmesi'ne, Akşehir Belediyesi'nin 28 
Şubat 2010 tarihinde Türk Patent Enstitüsü Markalar 
Dairesi Başkanlığı'na yaptığı başvuru değerlendirile-
rek, 2010 05057 sayılı Marka Tescil Belgesi verilmesi-
ne karar verildiği belirtildi. Akşehir Belediye Başkanı 
Abdülkadir Oğul, "Akşehir Belediyesi'nin hizmeti olan 
Çorba Çeşmesi'nde zengin-fakir ayrımı yapılmadan her-
kes, çeşmeden akan sıcak çorbayı porselen kaselerine 
doldurarak ücretsiz içebiliyor. Çorba Çeşmesi, Akşehir 

Belediyesi'nin tescilli bir markası olarak Akşehir Halkı'na hizmet vermeye devam edecektir. 
Çorba Çeşmesi'ni Akşehir'e kazandıran önceki Belediye Başkanımız, AK Parti Konya Milletve-
kili Adayı Sayın Op. Dr. Mustafa Baloğlu'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

KONYA'DA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANILDI
Necip Fazıl Kısakürek vefa-
tının 28. yıldönümünde AK 
Parti Konya İl Gençlik Kolları 
Başkanlığı tarafından düzen-
lenen anma gecesinde anıldı.
Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 28. 
yıldönümü dolayısıyla AK Parti Konya 
İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 
anma gecesi düzenlendi. Mevlana 
Kültür Merkezi'ndeki programa AK 
Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi, 
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
AK Parti Milletvekilleri ve AK Parti Milletvekili Adayları katıldı. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ve Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri “Kaldırımlar” 
şiirini okudu. Programın devamında AK Parti Konya Milletvekilleri Muharrem Candan, 
Ali Öztürk ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Rahim Türk “Utansın” şiiriyle geceye 
renk kattı. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mustafa Akış da “Gitsin” şiiriyle katılım-
cıların karşısına çıktı. Son olarak AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mustafa Baloğlu 
ise Kısakürek'in “Sakarya Türküsü” isimli şiiri ile katılımcıları büyüledi. Şiiri baştan sona 
ezberden okuyan Baloğlu, salonu dolduran katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.
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KONYA'DA VELESBİT-BİSİKLET GÜNÜ YAPILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından geleneksel olarak dü-
zenlenen Velesbit-Bisiklet Günü 
Şefik Can Caddesi Yenişehir 
Altgeçidi'nde yapıldı.
Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Mus-
tafa Kabakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Adayı İlhan Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Yö-
netim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan, Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş ve Bisiklet 
Sporunu Kalkındırma Derneği yöneticileri ile 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Konya'nın gelenek-
sel alışkanlıklarından birinin de bisiklet olduğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, şampiyon bisikletçiler yetiştirmiş bir şehir olan Konya'nın yeniden bisiklet şehri olması için 
çalıştıklarını ifade etti. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı ise, Türkiye'nin artık duble yolları ve 
bisiklet yollarını konuştuğunu belirterek, bisiklet kullanan biri olarak bunlardan çok mutlu olduğunu ifade 
etti. Konuşmaların ardından 34 sporcunun katıldığı Konya Yıldızlar Puanlı Yarışı'nda dereceye girenlere 
madalyaları takıldı. Ardından yapılan çekilişle 100 kişiye bisiklet hediye edildi.

KONYA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı, 
Konya'da düzenlenen etkin-
liklerle kutlandı.
Konya'da Anıt Alanı'nda başlayan töre-
ne, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Vali Aydın Nezih Doğan, AK Parti 
Milletvekilleri Hüsnü Tuna ve Hasan 
Angı, Garnizon Komutanı Tümgeneral 
Orhan Turfan, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 3. Ana Jet Üs 
Komutanı Tuğgeneral Ateş Mehmet 
İrez, Jandarma Bölge Komutanı Tuğ-

general Namık Boran, askeri ve mülki erkan, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na 
çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Stadı'ndaki törenlere 
geçildi. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şiir ve kompozis-
yon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gençlik andının okunmasından sonra Türk 
milleti ve Cumhurbaşkanı adına şeref  çağrısı yapıldı. Konya Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde 
yapılan tören geçişinden sonra hazırlanan halk oyunları gösterisi sunuldu. Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları 
ekibinin gösterilerini bitirdikten sonra kız ve erkek öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri sunuldu. 

SÜPERSTAR KONYA'DA 
HAYRANLARIYLA BULUŞTU
Selçuk Üniversitesi tarafından bu yıl 
8.'si düzenlenen Bahar Şenlikleri'nde 
sahne alan Süperstar Ajda Pekkan, 
sevilen parçalarını dansçıların şovuy-
la beraber sunarak hayranlarına unu-
tulmaz bir gece yaşattı.
Alaeddin Keykubat Kampüsü'ndeki konserde 
dansçıları ve orkestrasıyla görsel bir şov sergi-
leyen Ajda Pekkan, 35 bin kişinin önünde sahne 
aldı. Ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla şenlik 
alanına dolduran binlerce kişi, Pekkan'nın hay-
ranları için seslendirdiği eski ve yeni şarkılarından 
oluşan 20 parçayla coştu. Yaklaşık 2 saat sah-
nede kalan Pekkan, "Konya'nın bu güzel ve sıcak 
havasını çok beğendim. Konya, her şeyiyle gerçek-
ten çok güzel bir şehir. Selçuk Üniversitesi öğren-
cilerinin bu coşkusunu görünce hem şehrin hem de 
üniversitenin birbiriyle ne kadar bütünleştiğini fark 
ettim. Selçuk Üniversitesi beni bir seminerine davet 
ederse seve seve kabul ederim. Gençlerle buluşup 
bir şeyler yapmak beni çok mutlu eder" dedi. 

8. GELENEKSEL NOGAY TÜRKLERİ 
SABANTOYU YAPILDI
Geleneksel 8. Nogay Türkleri Sabantoyu Konya'nın Kulu 
ilçesine bağlı Ağılbaşı köyünde yapıldı.
8. Nogay Türkleri Sabantoyu'na, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Canse-
yit Tüymebayev, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fehmi Başaran, Rusya, Dağıs-
tan, Çeçenistan'dan konuklar, Kulu Kaymakamı Ayhan Işık, Şereflikoçhisar 
Kaymakamı Hasan Kürkçü ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden Nogay 
Türkleri katıldı. Sabantoyda Nogay Türklerine ait halk oyunları gösterileri 
düzenlendi. Sabantoyda hoşgeldin konuşması Ağılbaşı Köyü Muhtarı Ha-
san Ok tarafından, günün anlamını belirten konuşma ise Nogay Türkleri 
Derneği Başkanı Cengiz Ergen tarafından yapıldı. Kazakistan'ın Ankara 
Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev ise yaptığı konuşmada, Kazakistan top-
raklarındaki Nogaylar'ın Kazaklarla beraber yaşadığını hatırlatarak, "19. 
yüzyıl başlarında yerlerinden sürgün oldular. Şimdi Türkiye'nin çeşitli il ve ilçe-
lerinde yaşamlarını sürdürmekteler. Sabantoyunuz hayırlı, kutlu olsun" dedi. 
Katılanlara Nogay Türklerine özgü çeşitli yiyeceklerden ikram edildi.

BAKAN DAVUTOĞLU'NA KENDİ İSMİNDE 
MARKALI AYAKKABI
Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu, Aykent Ayakkabıcılar 
Sanayi'nde düzenlenen Küresel-
leşen Dünyada Ayakkabı Sektö-
rü konulu panele katıldı. Bakan 
Davutoğlu'na, panelde kendi is-
minin marka olarak yazıldığı bir 
çift ayakkabı hediye edildi. 
Panelde konuşan Ayakkabıcılar Odası 
Başkan Hasan Uzman, ayakkabı sektö-
rünün Konya'da lokomotif  sektörler-
den birisi olduğunu belirterek, "Ayak-
kabı sektörü Konya'da 1950'den itibaren 
üretime başlamış, 1930'larda cemiyet, 
1955'de dernekleşerek 1990'lı yıllarda sanayileşmeye 2000'li yıllardan itibaren 
ise içinde bulunduğumuz modern sanayi sitesine geçmiştir. Ayakkabı sektöründe 
şu an 20 bin kişi çalışmaktadır. Türkiye'nin 81 ili ve binlerce ilçesinde Konya malı 
ayakkabılar satılmaktadır" dedi. Bakan Davutoğlu ise kendisinin dedesi ve baba-
sının da ayakkabıcılık yaptığını dile getirerek, dedesine ait ayakkabı atölyesine 
ait eski bir fotoğrafı gösterdi. Ayakkabıcılığın ahi geleneğinden gelen bir ahlaka 
sahip bir sektör olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Maalesef  günümüzde işin 
teknik boyutu, ahlaki boyutunun önüne geçmiştir. Ama aslında bu meslekte asıl 
olan yüzyıllardır devam eden usta çırak ilişkisidir. Bu bağlamda buraya gerçekten 
çok güzel bir eğitim merkezi açmışsınız. Ancak eğitimde ilk verilmesi gereken şey o 
ahlak anlayışı ve alt yapısıdır" şeklinde konuştu.
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Atlantis Kuyumculuk ne 
zaman kuruldu? Firmayı 
kısaca tanıyabilir miyiz?
Atlantis kuyumculuk rahmetli Ya-
şar Karakaş tarafından kurulmuş-
tur. Yaklaşık 38-39 yıllık bir firma 
Karakaş Atlantis, ilk etapta teme-
lini bilezik üretimiyle atan firma 
yıllar içerisinde çok büyük bir iler-
leme kaydetti. Ege’nin en büyük 
toptancısı haline geldi ve şu anda 
Türkiye’nin en büyük 500 firması 
arasında yer almakta. 22 ayar fan-
tezi bilezik üretimiyle başlayıp daha 
sonra 14 ayar takı, elmas, pırlanta 
ve alyans olmak üzere üretim ba-
ğını çok hızlı bir biçimde ilerletti. 

Atlantis’in en dikkat çekici 
ürünü nedir?
Şu anda yaklaşık 4-5 yıldır; ağır-
lığımızı elmas, alyans ve bileziğe 
vermiş bulunmaktayız. Bu tüketi-
cinin sonuçta isteğiyle alakalı bir 
olay ama bizim en iddialı oldu-
ğumuz departmanlarımız bilezik, 
elmas, alyans olarak gündeme 
gelmektedir.

Alyans alırken nelere 
dikkat etmeliyiz?
İlk etapta Alyans alırken peraken-
decinin müşterisini bilgilendirmesi 
gerekiyor. Almış olduğu ürünün 

kalitesi, geri dönüş hizmetlerinin 
en iyi olması, almış olduğu alyans-
ta problem yaşadığı zaman hem 
üreticiyle hem toptan firmasıyla 
ilgili bir muhatap bulabilmesi la-
zım. En başta da perakendecinin 
müşteriye hangi modelde uyum 
sağlayıp sağlamadığını mutlaka 
bilgilendirmesi gerekiyor.

Alyans alırken müşteri 
neye dikkat etmeli? Sizin 
öneriniz hangi yönde?
Bu bir zevk meselesi. Doğu 
Anadolu’da genellikle 22 ayar Al-
yans gidiyor. İç Anadolu’da hem 
22 ayar hem 14 ayar gidiyor. Batı 
bölgelerde genellikle 14 ayar gi-
diyor. 14 ayar Alyans ürünlerin-
de daha çok fantezi tarzı üretim 
yapılıyor. Dediğim gibi bu zevk 
meselesi yani binlerce model var. 
Kimin hangi modeli alıp almaya-
cağına tüketici karar veriyor. Bu-
nun için müşteriyi bilgilendirmesi 
gereken esnaflardır. Hangi mo-
delin doğru olup olmadığını, ürü-
nü en iyi şekilde yansıtacakta yine 
perakendecidir. 28 ürün grubu 
vardır. Döküm gruplar, parçalı 
gruplar, içi boş gruplar, cnc grup-
lar. Bu da müşterinin alım gücüne 
bağlıdır. İyi bir ürün olsun diyor-
sanız, ömür boyu kullanacağınız 

ve hiçbir şekilde sorun yaşamak 
istemiyorum diyorsanız genelde 
elit ürün gruplarını öneririz. Bu 
ister istemez ürünün maliyetini 
arttırıyor. Alyansın gramı ne ka-
dar ağır olursa taş mıhlaması, ro-
dajı, içinde kullanılan malzemesi 
ona göre iyi olur ama gram aşa-
ğıya düştükçe kalitede ona göre 
düşüyor. Bu gramla alakalı bir 
durum ayrıca alyans üretiminin 
içinde gümüş kullanan kuyumcu 
arkadaşlarımız var. Alyans üreti-
minde gümüş kullanılırsa alyan-
sın, altının kararma süresi daha 
fazla oluyor. Bu da ister istemez 
maliyete ve satışa yansıyor.

Altının hangi rengi daha 
iyidir? Hangisinin ömrü 
daha uzundur?
Hepsinin ömrü aynıdır. Altına 
renk verenle alakalı bir durum-
dur. Altın altındır yani madeni 
yine altındır. Dozaj dediğimiz bir 
olay var aslında işlendiği zaman 
ona renk veren olaydır. O renk-
te bir süre sonra yine eski halini 
almaya başlar. Geri dönüşün ne-
deni de bu zaten. Altına her 3-4 
ayda bir bakım yapılmalıdır Kara-
kaş Atlantis olarak biz bu hizmeti 
vermekteyiz. Biz vermiş olduğu-
muz perakendeci arkadaşlarımı-
za da bu hizmetimizi söylüyoruz, 
müşterilerine ürünleri her 3 ayda 
bir bakıma getirmelerini ve ga-
ranti kartlarını vermelerini ki her 
müşterinin aldığı ürün daha uzun 

ömürlü olsun. Bizim firma olarak 
garanti kart diye bir uygulamamız 
var. Alyansı satın alan müşterimi-
ze garanti kartı da veriliyor ve 3 
ayda bir müşteri ürünü getirip 
bakımını yaptırabiliyor.

Ürünlerinizin garanti sü-
resi ne kadardır?
Ürünün 2 yıl garanti süresi vardır. 
Ürüne göre garanti süresi 2 yıl ile 
3 yıl arasında değişir. 

Kişiye özel tasarım yapı-
yor musunuz?
Tabii ki yapıyoruz, hatta içine 
resim bile yapabiliriz. Alyansla 
ilgili platin, gümüş, taşını pırlanta 
yapabiliriz. 

Alyans almak isteyen ya 
da yeni evlenecek çiftle-
re öneriniz ne olur?
Alyans herkesin bildiği gibi 2 ki-
şiyi bir araya getiren bağlayıcı bir 
etkendir. Bu geçmişimizden bu 
yana gelen gelenektir. Her şeyin 
başı alyansla başlıyor. Alyans alır-
ken mutlaka bildikleri firmadan 
ürün alsınlar. Bugün 14 ayar altını 
ve elması özel günlerde takabi-
liyorlar ama alyansı ömür boyu 
parmaklarından çıkarmayacak-
lar. Bunun için kaliteli, estetiği ve 
güveni verebilen firmalardan o 
ürünleri alsınlar. Ben bunu tavsi-
ye ederim. Bu işe para veriyorlar; 
alyans deyip geçmesinler. Kaliteli 
ürünleri tercih etsinler.

KARAKAŞ ATLANTİS KUYUMCULUK: 

ALYANS DEYİP 
GEÇMEYİN

RÖPORTAJ: ELİF MUT • FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR
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TEKVANDODA HEDEF 2012 
OLİMPİYATLARINDA ALTIN MADALYA
Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlen 21. Dünya Tekvan-
do Şampiyonası'nda takım halinde 3. olan Türkiye Milli 
Takımı'nın başında bulunan Federasyon Başkanı Metin 
Şahin, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya ka-
zanmayı hedeflediklerini söyledi. 
Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile dünya 
üçüncüsü olduklarını, takım halinde en çok madalya aldığımız dünya şampi-
yonalarından biri olduğunu kaydeden Türkiye Tekvando Federasyonu Baş-
kanı Metin Şahin, 149 ülkeden 1400 sporcunun katıldığı şampiyonanın çok 
önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Şahin, 68 kiloda Dünya Şampi-
yonu olan Servet Tazegül'ün, aynı zamanda en değerli oyuncu seçildiğini 
belirterek, "Türk Milleti'ni onurlandırdı. Milletimizin bağrından çıkmış böyle 
bir yetenek tüm dünyaya kendinden bahsettirdi" dedi. Temmuz ayı başında 
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olimpiyat seçmelerinin olduğunu hatırla-
tan Şahin, "Olimpiyat seçmelerine 2 erkek, 2 bayan sporcuyla katılma kotası 
var. Burada başarılı olmaya gayret edeceğiz. Olimpiyat hazırlıklarına devam 
ediyoruz. 2008 yılında Pekin'de Servet Tazegül bronz madalya, Azize Tanrıkulu 
da gümüş madalya almıştı. Çok başarılı bir dönemdi bizim için ama bu sefer 
bu başarıyı daha fazla arttırmak istiyoruz. Altın madalyaya uzanmak istiyoruz. 
Özlemimiz odur. Bu güç de bizde var." şeklinde konuştu.

BEYŞEHİR'İN FOTOĞRAF BELGESELİ HAZIRLANACAK 
Türkiye'nin en büyük göllerin-
den birisini bünyesinde barın-
dıran Beyşehir, son birkaç yıl 
içerisinde sanatsal fotoğrafçılı-
ğın adresi haline geldi. Beyşehir 
Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) 
tarafından, Beyşehir'in fotoğraf 
belgeseli hazırlanacak. 
Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) 
Başkanı Seyit Konyalı, konuyla ilişkin 
yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü ve 
çevresinin tanıtımının en iyi şekilde ya-
pılmasının yolunun sanatsal olarak fotoğ-
raflanmasından geçtiğini belirtti. Konyalı, “Beyşehir'in tanıtılmasının, turizminin gelişmesinin çekilen 
sanatsal fotoğraflar yoluyla olacağına inanıyorum. Çünkü, tanıtım adına düzenlenen organizasyonlara 
baktığımızda bunların zamanla son bulduğunu, devamının gelmediğini görebiliyoruz. Oysa fotoğraf  böyle 
değil. Yılın her mevsimi, hatta her gün her saat, gece, yağmurda karda kış mevsiminde bile hangi anı 
görsek biz fotoğrafçılar hemen kendimizi dışarı atıp, işte tanıtıma katkı sunacak bu fotoğrafları her an 
çekebilme imkanına sahibiz. Fotoğraftan başka bir alanda bunu görmek mümkün değil. Bu anlamda, 
son yıllarda Beyşehir fotoğraf  tutkunlarının adresi haline geldi. Özellikle Beyşehir Fotoğraf  Buluşmaları 
etkinlikleri de bu sanatın bölgemizde gelişmesinde önemli bir faktör oldu” dedi. Beyşehir'de Fotoğraf  
Topluluğu olarak gerçekleştirdikleri ilk fotoğraf eğitim seminerinin ardından sayıları 15'e ulaşan 
bir ekip oluşturduklarını bu ekibin bölgede yeni çalışmalara imza atacağını da kaydeden Konyalı, 
“Beyşehir Gölü bu konuda başlı başına harika bir tema içeriyor. Göldeki balıkçılık faaliyetleri, leylekler 
vadisi üzerine fotoğraf  belgeseli hazırlamayı planlıyoruz. Yine bölgemizdeki tüm tarihi mekanlara geziler 
düzenleyerek buraların da güncellenen son sanatsal fotoğraflarını çekmeyi hedefledik” dedi.

ATLANTI'DA SÜT SIĞIRCILIĞI 
TESİSİNİN TEMELİ ATILDI
Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı 
beldesinde yapılacak olan süt sığırcılığı tesi-
sinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Törene, Kadınhanı 
Kaymakamı Recep 
Koşal, Atlantı Bele-
diye Başkanı Hasan 
Takımcı, Kolukısa 
Belediye Başkanı 
Yusuf  Durgut, İl Ta-
rım Müdürü Bülent Alparslan, protokol mensupları, davetli-
ler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan yatırımı 
gerçekleştiren Ekin Süt Sığırcılığı Birliği Başkanı Mehmet Dü-
zel, 6 ay içerisinde bütün bürokratik engelleri aşarak, 15 gün 
önce ruhsatı aldıklarını ve şu anda inşaata başladıklarını söy-
ledi. İl Tarım Müdürü Bülent Alparslan ise, 420 başlık işlet-
menin temelini atacaklarını belirterek, "Buradaki işletmemiz 
de zamanla daha büyüyecek, çok daha nitelik işletme haline 
gelecek" dedi. Atlantı Belediye Başkanı Hasan Takımcı ise, 
"Temeli atılacak olan Ekin Süt Sığırcılığı tesislerinin kasabamız 
ekonomisine canlılık kazandıracağına ve çiftçilerimize örnek 
olacağına inanıyorum. Kasabamıza yapmış olduğu yatırımla-
rından dolayı Mehmet Düzel beye ve bu projede emeği geçen 
tüm ekibine Atlantı halkı adına teşekkürlerimi sunar böyle ör-
nek yatırımların devamını beklerim" şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN, TÜRKİYE’NİN 
İLK VE TEK EĞİTİM PİSTİ KONYA’DA AÇILDI

Şafak, Cadde ve Yeşil Kon-
ya Sürücü kurslarına ait 
Ankara yolundaki son yö-
netmeliğe uygun olarak 
yapılan sürücü pistinin 
açılışı gerçekleştirildi. 
Açılış, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şa-
hin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardım-
cısı Yaşar Terzi, Konya’da faaliyet 
gösteren sürücü kursları kurucuları 
ve müdürlerinin katılımıyla gerçek-
leşti. Dualarla ve kurban kesilerek 

gerçekleşen açılışın ardından konuşan Yeşil Konya Sürücü Kursu Sahibi Hasan Yaşar, 
pistin standartları hakkında bilgi verdi. Yapımcı üç kurs adına konuşma yapan Hasan 
Yaşar; 17 Şubat 2011 tarihli standartlar yönetmeliğine uygun ve hatta bu standart-
ların çok çok üzerinde bir eğitim tesisi ve pistini Konya’ya kazandırdıkları için mutlu 
olduklarını belirtti. "Üç kurs ortaklaşa yaptırdığımız bu tesis Konya’mıza, Türkiye’nin 
kurallara en uygun pistinin Konya’da olması adına bir özellik katacaktır. Bunun yanı sıra 
diğer pist sahibi kurslarında bu standardı yakalamalarına vesile olacaktır" dedi. Açılışta 
konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin ise eğitimin ihmale gelmediği-
ni özellikle sürücü eğitimine çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Sayın Halil 
Şahin’in ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Terzi de yapılan 
eğitim tesisinin Konya’da ilk olduğuna ve civar illere örnek olacağını vurguladı.

YABANCI DİPLOMATLAR KONYA'DA
Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun misafiri ola-
rak Konya'ya gelen 58 ya-
bancı diplomat tarihi ve tu-
ristik mekanları gezdi.
Yabancı diplomatların Konya gezisi 
Mevlana Müzesi ile başladı. Mevla-
na Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra 
Alaaddin Camii'ne gelen diplomat-
lar, burada camiyi gezerek yetkililer-
den bilgi aldı. Cami önünde bol bol 
hatıra fotoğrafı çektiren diplomatlar, 
Sille'yi gezdikten sonra Mevlana Kültür Merkezi'nde sema gösterisi de izleyecek.
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İTTİFAK HOLDİNG OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
19 bini aşkın yatırımcısıyla çok ortaklı yapıya örnek 
model olan İttifak Holding, 2010 yılı çalışmalarını 
değerlendirmek üzere Olağan Genel Kurulu’nu, or-
taklarının yoğun katılımı ile gerçekleştirdi.
Holding’in 2010 yılı konsolide cirosunun 775 Milyon TL, net kârının 
ise 23.8 Milyon TL olduğu ve ortaklara 2.5 Milyon TL kâr payı da-
ğıtılacağı açıklandı. Konya Kule Plaza’da gerçekleştirilen İttifak Hol-
ding Genel Kurulu’nda; Mehmet Ali Korkmaz, Murat Kıvrak, Fahri 
Akay, Ali Körpe ve Prof. Dr. Adem Elgün Yönetim Kurulu’na tekrar 
seçilirken, Ferhat Gül İttifak Holding’in yeni Bağımsız Yönetim Ku-
rulu Üyesi olarak seçildi. Denetim Kurulu üyeliklerini ise Veli Ulvan, 

Yusuf  Koyutürk ve Mevlüt Pınarkara oluşturdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan İttifak Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Buğa, Holding’in kuruluşundan bugüne temel değerlere bağlı kalarak sürdürü-
lebilir bir büyüme ve istikrar elde ettiğinin altını çizdi. İttifak Holding’in çok ortaklı yapısı ile bizzat kendisinin 
bir sosyal sorumluluk projesi niteliği taşıdığını belirten Buğa, geride bırakılan dönemde önemli yatırımlara imza 
attıklarından söz ederek; “İttifak Holding olarak iştiraklerimizle birlikte yüksek oranda istihdama, sürdürülebilir 
kârlılığa ve istikrarlı bir büyüme ivmesine ulaştık. Bu başarımızda en büyük pay dünya ölçeğinde bilgi ve tecrübe 
sahibi, organizasyon mimarimize ruh katan entellektüel birikimli takım arkadaşlarımızındır” dedi.

BAKAN DAVUTOĞLU ÜNİVERSİTELİ 
GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Selçuk-
lu Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından dü-
zenlenen Kariyer Zirvesi programında Selçuk 
Üniversitesi'nde (SÜ) gençlerle bir araya geldi.
SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen program 
öncesi programa seyirci olarak katılmak isteyen gençler sıkı bir 
aramadan geçirildi. Üzerlerinde taşıdıkları anahtarlık, su şişesi, 
parfüm, kalem ve bozuk paralar toplandıktan sonra seyirciler 
salona alındı. Alkışlar eşliğinde salonda giren Bakan Davutoğlu, kariyer yaparken daha çok saygınlık ve daha 
çok itibar görmeyi düşünmenin yanlış olduğunu belirterek, "Kariyer sadece yüreğinizde taşıdığınız bir ideal, zihni-
nizde hayal ettiğiniz bir dünya ve ülkeniz için düşündüğünüz bir gelecek varsa bir araçtır, amaç olamaz. Liderlik ise 
makam, mevki ve unvanla olmaz. Tarihte bıraktığınız izle olur. Tarihte çığır açan liderlere baktığınızda hayatları çok 
zor şartlar altında geçmiştir. Hatta çoğu zaman kendi nesilleri tarafından anlaşılmamışlardır. Ama sonraki dönemler-
de insanlık tarihine adını yazdıran şahsiyetler olmuşlardır. O bakımdan kendinizi geleceği hazırlarken tek bir şeyi ölçü 
alın. Zihninizdeki ve insanlık değerleri bakımından sizden sonraki nesillere devredeceğiniz miras" dedi.

BEYŞEHİR'DE “BEYŞEHİR KANAL PROJESİ”
Çarşamba kanalının (BSA) başlangıcından itibaren cezaevi 

yakınlarındaki Seydişehir 
köprüsüne kadar olan 2 
kilometrelik bölümde ar-
tık su tutulmaya başlan-
dığını belirten, Belediye 
Başkanı İzzet Taşçı, “Ka-
nalın bu bölümü yakında 
Eskişehir'in Porsuk Çayı 
gibi muazzam bir rekre-
asyon ve dinlenme alanı 
haline gelecek” dedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı, bu bölüme “Kanal Beyşehir” ismini 
öneren Beyşehirli gazetecilerin teklifine, “Buranın ismi zaten Çarşamba kanalı. 
Ama 2 kilometrelik bu kısmıyla ilgili isim düşünmemiştik. Kanal Beyşehir ismi de 
neden olmasın. Çok güzel olur” diye konuştu. Beyşehir Gölü regülatöründen 
itibaren kanalın 2 kilometrelik bölümüne gölden su bırakıldığını belirten Taşcı, 
“Taşköprünün ön kısmındaki suyun derinliği 60-70 santimetre civarında. Kanalın 
2 kilometrelik bölümünün sonunda binde üç eğimden dolayı 2 metreye yakın bir 
su derinliği oluştu. Burada, Beyaz Park ile Avcılar Kulübü arasında çok güzel bir 
fıskiye projesini hayata geçireceğiz. Bu projenin şu anda fizibilite çalışması yapılı-
yor. Kanalı, şehir merkezi çıkışındaki Seydişehir köprüsüne kadar olan bölümünün 
muhtelif  yerlerine kuşların tüneyeceği yuvalar yapacağız. Fıskiyelerle birlikte burası 
ledli ışıklarla beslenecek ve bu bölüm aynı Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi çevresi 
muazzam bir rekreasyon ve dinlenme alanı haline gelecek. Zaten kanalın her iki 
yakasını da kameriyelerle ve oturma gruplarıyla donattık” dedi. Ticari hareketlili-
ğin gelecekte buraya kayacağını tahmin ettiklerini de belirten Taşcı, kafeterya 
ve restoranların bu kesimde yoğunlaşmasını beklediklerini söyledi.

KTB ELEKTRONİK SATIŞ 
SALONU HİZMETE AÇILDI
Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafın-
dan yapımı tamamlanan Elektronik 
Satış Salonu, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun başlangıç gongunu 
çalmasıyla hizmete açıldı.
Düzenlenen açılış törenine Bakan 
Davutoğlu'nun yanı sıra Vali Aydın Nezih 
Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri, KTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Uğur 
Kaleli ile davetliler katıldı. Bakan Davutoğlu, 
1912 yılında kurulan KTB'nin o yıldan bu yana 
aralıksız çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bugüne kadar da helal rızık 
kazanmak isteyenlerin geldiği bir yer oldu. Artık KTB yeni bir aşamaya geçiyor. 
Gelişimin ve değişimin gerisinde kalmayıp mutlaka intibak etmeniz gerek. Eğer 
intibak edemezseniz gelişimin dışında kalırsınız. KTB gerçek işlemler bazında 
Türkiye'nin en çok işlem hacmine sahip borsasıdır. 2009 yılında ticaret hacmi 
3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu salonla birlikte KTB'nin ulusal niteliğinin yanı 
sıra bölgesel ve küresel ticarete de büyük ölçüde katlı sağlayacağını umuyorum" 
şeklinde konuştu. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Uğur Kaleli ise, 
KTB'nin 1912 yılında kurulduğunu ve bölgenin tarımsal kalkınmasında önemli 
rol oynadığını belirterek, "Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerde, ticarete 
konu olan malların büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınıp satılmaktadır. 
Gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerdeki vadeli işlemler borsalarının temel yapısı-
nı elektronik satış işlemleri oluşturmaktadır. KTB'nin gerçekleştirdiği Elektronik 
Satış Sistemi, satış işlemlerine güvenlik, hız ve standart getirerek, ürünlerin reel 
fiyattan alınıp satılmasına imkan verecektir. Böylece sanayicimiz, tüccarımız, üre-
ticimiz ve dolayısıyla ülkemiz kazançlı çıkacaktır" dedi. 

İŞ GARANTİLİ EĞİTİM 
KURSU BAŞLADI
Konya Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler (SMMM) Odası ile İş-Kur İl 
Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenle-
diği iş garantili eğitim kursu başladı.
Konya SMMM Odası'nda gerçekleşen 50 
kursiyerin katıldığı kursla ilgili toplantıya İş-
Kur İl Müdürü Tahsin Güven, Oda Başkanı 
İsmail Turan ve oda yöneticileri katıldı. Turan, 
önümüzdeki dönemlerde de sosyal güvenlik 
uzmanı ve dış ticaret elemanı yetiştirmeye 
yönelik kursların başlayacağını söyledi. Konya 
SMMM Odası olarak eğitimin destekçisi ol-
duklarını dile getiren Turan, “Açacağımız kurs-
larla da bu desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz. 
Bugün başlayan kurslarımızın da eğitim seviyesi 
oldukça yüksek. Alanlarında uzman eğitmenler 
tarafından yapılacak derslerle mesleğimize 50 
arkadaşımızı daha kazandırmayı hedefliyoruz. 
Kurs bitiminde ise kursiyer arkadaşlarımızı İş-
Kur'la birlikte işyerlerine yerleştireceğiz” dedi. 
İş-Kur İl Müdürü Tahsin Güven ise istihdama 
yönelik kurslara her zaman destek olacakları-
nı söyledi. Konuşmaların ardından kursiyerle-
rin eğitim alacağı bilgisayarlı sınıflar gezildi.
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KONYA ŞEKER'DEN YENİ YATIRIM
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in 203 
milyon liraya mal olacak yeni tesisinin temelinin törenle 
atılacağını söyledi.
Konya Şeker Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, Panagro ismiyle temeli atıla-
cak olan Et Süt Entegre Gıda Kompleksi hakkında bilgi veren Başkan Recep 
Konuk, “Biz Konya Şeker olarak, üreticinin bir diğer ürünü olan hayvansal üretimini 
de açığa üretmemesi adına, ürettiği ürünün pazarının oluşturulması amacıyla bugün 
Türkiye'nin ve Konya'nın değil, bu anlamda Dünya'nın en büyük entegrasyona sahip 
etin ve sütün aynı kampüs içerisinde bulunduğu en büyük sanayi tesisini Konya'mıza 
kazandırarak, üreticinin hayvansal üretimdeki sürekliliğini sağlayacağız. Yani üretici 
etini ve sütünü artık açığa üretmeyecek. Daha stabil garanti bir piyasaya ürününü 
üretmiş olacak. Yapacağımız tesisler hem helal kesim yapacak, hem de hijyen, sağlık 
şartlarını dünya çapında içeren bir tesis olacak. Yani bir taraftan üretici kazanırken, 
diğer taraftan tüketici de kazanmış olacak. Yaklaşık 50 bine yakın ailenin Konya'da 
ilave hayvancılıkla geçineceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ciddi anlamda bir istihdam 
kapısı açılacak. Biz bu burada günlük bin 200 büyükbaş, 3 bin adet de küçükbaş 
hayvan işleyeceğiz. Yani günlük 4 bin 200 hayvan kesilecek. Konya Şeker üretme-
ye devam edecek. Üretecek, üretirken de tüketmeyecek. Yatırım yapmaya devam 
edeceğiz. Yatırım olmadan, üretmeden ekonomilerin ayakta kalması mümkün değil-
dir. Gelişmiş memleketlerin tümünde tarımsal üretim sonuna kadar desteklenmiştir. 
Cuma günü temelini atacağımız tesislerimizin maliyeti bize 203 milyon lira olacaktır. 
Yaklaşık 2 bin yeni personel istihdam edeceğiz” dedi.

TAP'TAN ÇEVRE VE ORMAN İL 
MÜDÜRLÜKLERİNE ATIK PİL 
TOPLAMA MAKİNASI
Taşınabilir Pil Üreticileri ve 
İthalatçıları Derneği (TAP), 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
ile birlikte başlattığı proje 
kapsamında, eğitim ve bi-
linçlendirme çalışmalarında 
kullanmak üzere bazı Çevre 
ve Orman İl Müdürlüklerine 
Atık Pil Toplama Makinesi (APTOM) hibe etti.
TAP, 2011 yılının ilk yarısında, Çorum'daki üretici firmadan sağladığı 10 adet 
APTOM'u, Kütahya, Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Malatya, Afyonkarahisar, 
Erzurum, Ordu, Konya ve Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne 
verdi. APTOM verilen Çevre ve Orman İl Müdürlükleri, APTOM'ları kent-
lerindeki alışveriş merkezlerine ve okullara yerleştirecek. Belirli dönemler-
de makinaların yerleri değiştirilerek kentteki tüm öğrenciler ve vatandaşlar 
atık pil toplama konusunda eğitilecek, bilinçlendirilecek. Öğrencilerle 150 
ton atık pil toplanması hedeflenirken, APTOM sayesinde atık pil toplama 
oranlarının daha da yükseleceği belirtiliyor.

ZMO KONYA ŞUBESİ'NDEN 
EĞİTİM SEMİNERİ
Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi, Tarım Danış-
manı sertifikasına sahip ve 
kendisini geliştirmek, var 
olan bilgilerini yenilemek 
isteyen ziraat mühendisle-
rine, “Hububatta Hastalık 
ve Zararlıları" eğitimi verdi.
ZMO Konya Şube Binası eğitim salonunda 40 ziraat mühendisinin katılımıy-
la gerçekleşen “Hububatta Hastalık ve Zararlıları” eğitim semineri Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi ve ZMO 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nuh Boyraz tarafından verildi. 
ZMO Konya Şube 2. Başkanı Celil Çalış, "ZMO Konya Şubesi'nin üyesi olan 
20 tarım danışmanının, "Tarım Danışmanı Uzmanlık Dalı Komisyonu kurmak 
amacıyla şubemize yazılı olarak yaptıkları başvuruları oda yönetim kuruluna iletil-
di. Önümüzdeki günlerde Konya Şubesi'ne kayıtlı Tarım Danışmanı Sertifikası'na 
sahip tüm üyelerle en kısa zamanda toplantı düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

KOS 10. OLAĞAN GENEL KURULU
Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) 10. Olağan Genel Ku-
rulu KOS Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. 
KOS 10. Olağan Genel 
Kurulu öncesi düzenle-
nen kahvaltıya Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu 
katıldı. Türkiye'nin sanayi-
leşme konusunda önemli 
mesafeler katettiğini be-
lirten Davutoğlu, "Sana-
yileşme konusunda önemli 
mesafeler katederek bu-
günlere geldik. Artık meydan okumalıyız. Biz her zaman ekonominin entegre 
bir şekilde büyümesini vurguladık. Organize sanayi bölgeleri de Türkiye'nin 
sanayileşme çabasında daha sistemli bir şekilde gelişmesini sağlayan önemli 
bir araçtır" dedi. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde önemli gelişmeler 
yaşandığını bildiren Davutoğlu, KOS Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını 
temenni etti ve sanayicilere başarılar diledi. Bakan Davutoğlu'nun ay-
rılmasının ardından KOS 10. Olağan Genel Kurulu başladı. Divan Baş-
kanlığını Konya Milletvekili Hasan Angı'nın yaptığı Genel Kurul'da Konya 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
bölgede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Konya Organize Sanayi 
Bölgesi'nde her zaman en verimli, en hızlı ve en ucuz hizmeti vermek için 
çalıştıklarını anlatan Başkan Büyükhelvacıgil, Konya OSB'nin Türkiye'nin 
en modern OSB'lerinden biri haline geldiğini belirtti.

YENİ TEMSİLİ NASREDDİN HOCA 
RASİM ÖZTEKİN
52. Uluslararası Akşehir 
Nasreddin Hoca Anma ve 
Mizah Günleri'nde Temsili 
Nasreddin Hoca'yı, Geniş 
Aile dizisinin Kuddusi ba-
bası rolünü oynayan Ra-
sim Öztekin üstlenecek.
Akşehir Belediyesi tarafından 
Nasreddin Hoca'nın hatırası-
na düzenlenen Anma ve Mizah 
Günleri'nde bu görevi bugüne kadar; Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şen-
soy, Kadir Çöpdemir, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray gibi birçok isim 
üstlenmişti. Son olarak Emin Olcay'ın üstlendiği bu görev için, Akşehir Belediyesi 
ile Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği tarafından ünlü sanatçı Rasim Öztekin'e 
teklif  götürüldü. Beykoz'daki evinde Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile 
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi görevlilerini oldukça sıcak karşıla-
yan Öztekin, Nasreddin Hoca gibi dünyaya malolmuş bir güldürü ustası ve filo-
zofu canlandırma görevini yerine getirebilmenin kendisi için onur ve şeref kaynağı 
olacağını belirtti. Akşehir Belediye Başkan Yardımcı Yahya Yıldız, "Değerli Tiyatro 
sanatçımız Rasim Öztekin beye, bu yıl ki Nasreddin Hoca'lık görevini üstlendiği için 
teşekkür ediyoruz." dedi. Sanatçı Rasim Öztekin ise, "Bu yılın Nasreddin Hoca'sı 
olarak beni seçtiğiniz için hem size, hem de Akşehir halkına çok teşekkür ediyorum. 
Daha önce konuk olarak 2 kere Akşehir'e Nasreddin Hoca Şenliği'ne gelmiştim. Tüm 
Akşehirliler Nasreddin Hoca gibi göründü bana. Çünkü hepsinde aynı zeka pırıltısı, aynı 
espri, aynı nüktedanlık vardı. Akşehir'e seneler sonra tekrar geleceğim için ve Nasred-
din Hoca olacağım için çok keyif  aldım, çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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SELÇUKLU'DA YENİKENT SPOR SALONU'NUN 
TEMELİ TÖRENLE ATILDI
Konya'nın Selçuklu ilçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'ne 
yapılacak olan Yenikent Spor Salonu'nun temeli törenle atıldı.
Temel atma törenine Konya AK Parti Milletvekili Ali Öztürk, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
İl Başkan Vekili Bestami İnan, AK Parti Konya Milletvekili adayı İlhan Yerlikaya, 
AK Parti İl ve İlçe Yöneticileri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyon Başkanı Mehmet Baykan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli 
katıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu'da yaşam kalitesini 
yükseltmek amacıyla bir hizmetin temelini atarken, hemen diğer hizmetlerinde planını 
yapıyoruz. Bu yıl 5 ayrı bölgeye spor salonlarımızın temelini attık. Önümüzdeki yılda 5 
spor salonu yapmayı planlıyoruz. Bunlar okullarımızın bahçesinde yer alacak. Bu konu-
da proje çalışmalarımız yapılıyor. Yazır bölgemiz hızla gelişiyor. Selçuklu'nun yeni bir alt 
merkezini temsil ediyor. Yine bu bölgeye 122 bin metrekarelik alana Yenikent Parkının 
temelini yakın zamanda atacağız. Hemşehrilerimize her alanda en iyi hizmeti verebil-
mek için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı yaşamasına 
önemli katkı sağlayacak olan bu tesis, öğrencilerimizin de hizmetinde olacak" dedi.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN KONYA SEMALARINDA GÖSTERİ
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan Türk Hava Kuvvetleri 
Akrobasi Timi "Türk Yıldızları", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı'nda Konya semalarında gerçekleştirdiği gösteriyle nefesleri kesti. 
Gösteriye Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Orhan Turfan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, 3. Ana Jet Üs Komutanı Ateş Mehmet İrez, Sel-
çuk Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, davetliler, 
üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Pilotların gökyüzünde 
yaptıkları birbirinden tehlikeli hareketler büyük beğeni topladı. 
Gösterilerin ardından Türk Hava Kuvvetleri tarafından stada ku-
rulan askeri ekipmanlardan oluşan tanıtım sergisi de açıldı. Göste-
rileri izleyenler sergiyi de gezerek, ekipmanlar hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Standı gezen Vali Aydın 
Nezih Doğan, sergilenmek üzere getirilen bir savaş uçağının kabinine bindi ve yetkilerden bilgi aldı. 

KONYA'DA SGK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Konya İl Müdürü 
Özge Songül, SGK Haftası çerçevesi kapsa-
mında basın toplantısı düzenledi.
SGK Konya İl Müdürü Özge Songül, 16-22 Mayıs SGK 
Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, tar-
tışılan Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçirildiğini 
belirtti. Dağınık kurumsal yapıların tek çatı altında to-
parlandığını ve sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası 
kanununun uygulamaya konulduğunu hatırlatan Songül, 

"Türkiye'de yaşayan herkes genel sağlık siğortası kapsamına alındı. Sağlık hizmetlerinden herkes eşit 
şekilde yararlanır hale gelmiştir. Emeklilik sistemi bakımından sigortalı gruplar arasında azami norm ve 
standart birliği sağlanarak vatandaşlarımız arasındaki ayrım ortadan kaldırılmıştır" dedi. Bugün yapılma-
sı gereken en önemli işin bu normların topluma benimsetilmesi olduğunu ifade eden Songül, "Kurum 
olarak böyle bir haftada kutlamaktaki temel amacımız, toplumda sosyal güvenlik bilincinin yerleşmesine, 
sosyal güvenliğin öneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu nedenle 
de toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğe sahip çıkmalarını, hak ve yükümlülüklerini bilmelerini, 
haklarını aramaları, yükümlüküleri yerine getirmesini arzulamaktayız" diye konuştu.

BEYŞEHİR'DEKİ EFLATUNPINAR'IN 
TURİZME KAZANDIRILMASI TALEBİ

Konya'nın Beyşehir ilçesi 
Kültür ve Turizm Derneği 
Başkanı Mustafa Büyükka-
falı, Beyşehir'e bağlı Sadık-
hacı beldesi sınırları içeri-
sinde yer alan ve dünyada 
bir başka benzerinin bu-
lunmadığı belirtilen Efla-
tunpınar Hitit Kutsal Anıtı 
ve Havuzu'nun bir an önce 
turizme kazandırılması ge-
rektiğini bildirdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, 
Konya ve Türkiye için tarihi yön-
den büyük önem arz eden Efla-
tunpınar Anıtı'ndaki altyapı çalış-
malarının tamamlanarak turizmin 

hizmetine sunulması konusunda vakit kaybedilmemesi gerektiğini sa-
vundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın geçtiğimiz yıl tarihi 
mekanı ziyaret ettiğinde, çevresindeki bakımsızlığın giderilmesi konu-
sunda ilgililere talimat verdiğini anımsatan Büyükkafalı, "Bakanımızın 
talimatı üzerine çevresinde memnuniyetle karşıladığımız bir temizlik ve 
düzenleme çalışması yapıldı. Ancak, bunun çok yeterli olduğunu söylemek 
mümkün değil. Buradaki temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yetersiz 
ve devamlılık isteyen bir konudur. Bununla birlikte tarihi mekanın turizme 
kazandırılması konusundaki çalışmaların hızlandırılmasını tüm yetkilileri-
mizden bekliyoruz. Buradaki Allah vergisi güzelliğin kıymetini iyi bilmeli, 
sahiplenmeliyiz. Altyapı çalışmalarının ardından buranın güçlü ve iddialı 
bir şekilde tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması konusunda gerekli 
resmi başvuruları da yapmak üzereyiz" dedi.

KARATAY'IN SON PAZAR 
MARKETİ TÖRENLE AÇILDI
Karatay İlçe Belediyesi'nin Mevlana Kal-
kınma Ajansı ile birlikte projelendirdiği 
Keçeciler Pazar Market törenle açıldı.
Açılış törenine Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Hüseyin Üzülmez, Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, AK 
Parti İl Başkan Vekili Hasan Hüseyin Karapınar, MEV-
KA Genel Sekreteri Ahmet Akman, belde belediye 
başkanları, Pazarcılar Odası Başkanı Tahsin Öz ve çok 
sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 
Pazarcılar Odası Başkanı Tahsin Öz, pazar alışverişi-
ni Karatay'da rahat bir ortam haline getiren Karatay 
Belediyesi'ne teşekkür etti. Ardından söz alan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, yapılan hizmetin 
kurumlar arası işbirliğinin örneklerinden biri olduğu-
nu ifade ederek, Keçeciler Pazar Market'in Mevlana 
Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir proje 
olduğunu söyledi. Keçeciler Pazar Market'in 2 bin 520 
metrekarelik bir alan üzerine kurulduğunu ifade eden 
Hançerli, açılışı yapılan son pazar market ile Karatay'da 
pazar yeri probleminin halledilmiş olduğunu belirtti.
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GÜNÜMÜZDE MARKALAŞMANIN ÖNEMİ    
Günümüzde iç mekan aydınlatması bir ihtiyaç olduğu kadar, dekoratif  an-
lam ve önem de taşımaya başladı. Farklı model ve işlevleriyle, evinizde ya 
da iş yerinizde farklı bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olan aydınlatma 
araçlarının başında ise avizeler geliyor. Avizeler evin bütünlüğünü sağla-
dığı gibi evin dekorasyonunuda tamamlayan bir unsur olarak karşımıza 
çıkıyor. Artık, günün en karanlık saatlerini bile hem aydınlatıp hem de gü-
zelleştirecek, bilgi, deneyim ve ekipmana sahibiz. Alternatifler çoğalınca, 
evlerimizin her köşesi için farklı bir aydınlatma türü de ortaya çıkıyor bu 
arada. Aslında ev ve işyeri dekorasyonunda belki de en önemli ayrıntıyı 
ışıklandırma sistemleri oluşturuyor. Işık, mekanınızın ihtiyaçlarına, işlevine 
ve konumuna uygun olmalı. Bunun için de aydınlatma elemanlarına karar 
verirken, profesyonel yardım almanız şart. Çevrenize yayılan ışık, sadece 
fonksiyonel açıdan değil, psikolojik ve fizyolojik olarak sizi ve gözlerinizi 
etkilediği için aydınlatmaya önem vermek durumundasınız. Aydınlatma, 
yeterliliği veya yetersizliği ile mekanı ve içinde yaşayanları doğrudan et-
kiler. Tarzı ya da dönemi ne olursa olsun yapının mimari formunu ortaya 
çıkarır. Amaç; yalnızca belli bir aydınlatma düzeyi elde etmek değil, iyi gör-
me koşullarını sağlayıp kişiye huzur veren bir ortama ulaşmak olmalıdır. 
Kandil Avize olarak hedefimiz, yılların kazandırdığı birikimle müşterileri-
mizin ihtiyaç ve zevkine uygun kaliteli aydınlatma ürünlerini sunmaktır. Bu 
amaçla halen Kerkük Caddesi üzerindeki yerimize ilaveten Kandil Avize, 
2ci şubesini Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde açtı. Kandil Avize, bu yönleriyle 
sektöründe öncü kuruluşlar arasında yerini sağlamlaştırmıştır. Birçok sek-
törde olduğu gibi aydınlatmada da marka bilincinin yerleştiğini, tüketicile-
rin bundan sonra markalı ürünleri tercih etmeleri gerekmektedir. Kalitesiz 
ürünlere karşı ayakta kalabilmenin tek yolunun da markalaşmadan geçtiği-
ne inanıyor. Ve avizelerde ce belgesi garanti belgeleriyle  müşterilerimize 
hizmet etmeye devam ediyoruz. KANDİL AVİZE olarak yeni markamız 
olan modalamp aluxs markasını siz değerli müşterilerimizin hizmetine su-
nuyoruz. Bu konsepte modern avizeler klasik avizeler aplikler abajurlar 
lambaderler ve daha bircok çeşitin satış ve montajını yapıyoruz. Amacımız 
en iyi hizmeti sunmak. Bu uzun yolda başarılı ve kalıcı olmanın, kaliteli ürün 
ve iyi hizmetten geçtiğine inanıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizden gelen 
eleştiri ve önerilere açığız. Bu bize her zaman yol gösterici olacaktır.

KUBADABAD GEMİSİ BEYŞEHİR 
GÖLÜ'NE İNDİRİLDİ
Ulaştırma Bakanlığı tarafından iç su-
lar için yaptırılan 7 gemiden biri olan 
"Kubadabad" isimli gemi Türkiye'nin 
en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir 
Gölü'ne indirildi.
Türkiye'nin değişik illerindeki içsu ve baraj göl-
lerinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere Ulaş-
tırma Bakanlığı tarafından İzmir'de bir firmaya 
özel olarak yaptırılan, mürettebatıyla birlikte 32 
yolcu taşıma kapasitesine sahip 7 gemiden Bey-
şehir Gölü'ne tahsis edilen "Kubadabad" isimli 
gemi Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi. 13,8 
metre boyunda, 4,3 metre genişliğinde ve 450 
beygir gücündeki "Kubadabad" adlı gemi bir tır 
üzerinde Beyşehir'e getirildi. 28 ton ağırlığındaki gemi ilçe merkezine geldikten 
sonra önce Beyşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları tarafından yıkanarak tozun-
dan arındırıldı ve temizlendi. Daha sonra aynı tır üzerinde tatlı sulara indirilmek 
üzere Eşrefoğlu Köprüsü'ne getirilen gemi, Konya'dan gelen bir vinç yardımıyla 
Beyşehir Gölü'ne indirildi. Geminin suya indirilişi yaklaşık 1,5 saat sürerken, çalış-
malar esnasında Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak 
sağlandı. Beyşehir Kaymakamı Cumali Atilla, Konya İl Özel İdare Genel Sekreteri 
Mehmet Kaçmaz, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı ve İlçe Emniyet Müdürü 
Nedim Özata geminin suya indirilişini kıyıdaki bir yat üzerinde birlikte izledi.

NÜFUSUN % 66'SI OBEZİTE TEHLİKESİ ALTINDA
Sağlık Bakanlığı tarafından 
obezite ile mücadele çerçe-
vesinde başlatılan "Türkiye 
sağlıklı beslenme ve hare-
ketli hayat programı"na, 
Akademi Hastanesi ve Sel-
çuklu Belediyesi geliştirilen 
"Doğru kiloyla ideal sağlık" 
projesiyle destek veriyor.
En önemli sağlık sorunlarından biri 
olan ve halk arasında şişmanlık olarak da bilinen obezite konusunda halkı bilinçlen-
dirmek amacıyla hazırlanan "Doğru kiloyla ideal sağlık" projesinin tanıtımı Dedeman 
Otel'de yapıldı. Tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Akademi Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Esat Mehmet Arslan ve Uz.Dr. Mehmet 
Portakal katıldı. Her 3 kişiden ikisinin obez olduğu ülkemizde en önemli sağlık 
sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan obezitenin dünyada da çağın en tehlikeli 
hastalığı olarak nitelendirildiğini ifade eden Op.Dr. Arslan, "Obez insanlarda halk 
arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve 
kas-iskelet sistemi hastalıklarından tutun da cinsel işlev bozukluklarına kadar bir çok 
hastalık daha sık görülmektedir" dedi. Op.Dr. Arslan, "Obezite ile mücadelede harca-
nan para, harcanan vakit ve yapılan çalışmaların kesinlikle boşa gitmeyecektir. Çünkü 
fertlerini ideal kiloya ulaştırdığımız bir toplumda sağlık harcamaları da ilaç kullanımı 
da azalacak, iş gücü kaybı önlenecektir. Bireylerde tıbbi iyilik hali yanında ekonomik ve 
sosyal iyilik hali de olacaktır" diye konuştu.

KONYA'DA KURUMSAL HAFIZA YARDIMIYLA KAPASİTE OLUŞTURMA PROJESİ
Konya Valiliği ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan ve Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kurumsal Hafıza 
Yardımıyla Kapasite Oluşturma Projesi hayata geçiriliyor.
Projeyle ilgili Dedeman Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Aydın Nezih Doğan, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile proje koordinatörü Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz 
katıldı. Proje hakkında bilgi veren Vali Aydın Nezih Doğan, "Bu proje, belediyemize ait sistemin 
daha geliştirilmesi ve üzerine ek şeyler getirilmesiyle yapılacak. Projede Selçuk Üniversitesi'nin de 
desteği oldu. www.konilis.gov.tr uzantılı bir internet adresi çatısı altında toplanacak bu sisteme Konya 
merkezde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile 31 ilçe kaymakamlıklarının üretmiş olduğu verileri, 
yaptırılacak yazılım ve web sayfası aracılığıyla sistematik olarak bir araya getirmek, bu verilerden 
hem yerele, hem de Konya geneline ilişkin sonuçlar çıkarmak ve buna sürdürülebilirlik kazandırarak 
kurumsal kapasiteye katkı sağlamaktır. Proje kapsamında Konya merkez ve 31 ilçeden 500 kişiye konuyla ilgili eğitim verilecek ve projenin koordinatörlüğünü Vali Yar-
dımcısız Tayyar Şaşmaz yürütecek. Projemizin bedeli 164 bin lira olarak gerçekleşecek ve bu internet sitesine girecek olan vatandaşlarımız bütün kurumlar ve ilçelerle 
ilgili istatistikleri ve sayısal bilgileri görebilecek" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, eskiden kurumlar arası bilgilerin alınmasında sorunlar yaşan-
dığını ve yeterli koordinasyonun sağlanamadığını belirterek, bu projenin sanayiye de katkı sağlayacağını ve bilgiye ulaşımın daha da kolaylaşacağını söyledi.
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ÖZEL KONYA ANIT HASTANESİ HOLLANDA’DA
Yurtdışında da çok sayı-
da hastayı sağlığına ka-
vuşturan Anıt Hastanesi, 
2-5 Haziran 2011 tarihle-
ri arasında Hollanda’da 
gerçekleşen Multi Festijn 
fuarına katıldı.
Sağlık alanındaki gelişmeleri ya-
kından takip ederek Konyalılar-
la buluşturan Anıt Hastanesi, 
yurtdışındaki ve diğer şehirlerdeki vatandaşlara da sağlık hizmeti ulaştırmak için 
çalışmalarını sürdürüyor. Yurtdışı hastaları için AGİS,  Marm Assistance, Remed 
Assistance, Euro Center gibi sigorta ve kurumlarla anlaşmalı olan Anıt Hastanesi, 
Hollanda’da gurbetçilerle bir araya gelerek Anıt Hastanesi hakkında bilgilendir-
mede bulunuldu. Hastane Müdürü Hasibe Gümüş’ün de aralarında bulunduğu 
4 kişilik bir ekiple dört gün boyunca kurulan stantta gurbetçilerle buluşan Anıt 
Hastanesi, Hollanda’da yaşayan Konyalı ve Karamanlı vatandaşların yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Hollanda’daki gurbetçiler güven duydukları hastaneleri tercih ettiklerini, 
Anıt Hastanesi’nin de kendileri için Hollanda’ya gelmesinden son derece memnun 
olduklarını belirttiler. Özellikle yaz döneminde yoğun bir şekilde gurbetçilere sağ-
lık hizmeti veren Anıt Hastanesi, kendilerini tercih eden hastaların mutluluğu ve 
sağlığı için büyük bir özveri ve hassasiyet gösteriyor. Dört gün süren stantta Anıt 
Hastanesi hakkında hastaları bilgilendiren Anıt Hastanesi ekibi, Hollanda’da yoğun 
bir ilgiyle karşılanmış olmanın ve Anıt Hastanesi’nin Hollanda’da hemen hemen 
herkes tarafından tanınıyor olmasının haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. 

DİŞHEKİMİ CEM DEMİR YENİ 
MUAYENEHANESİNDE HİZMETİNİZDE
Dişhekimi Cem Demir, 11 Haziranda açı-
lışını yaptığı, Beyazıt Mahallesi Sultan Cem 
Caddesi A Plaza 4. Katta yer alan yeni 
muayenehanesinde Konya halkına hizmet 
vermeye devam ediyor. Konya Vizyon 
Dergisi olarak yeni muayenehanesinin ha-
yırlı olmasını diliyoruz. 

KONYA’DAKİ AİKİDO FELSEFESİNİN TEK 
TEMSİLCİSİ ARENA GYM
Konya’da aikido felsefesinin tek 
temsilcisi olan Arena GYM bu 
felsefeye ilgi duyan, gönül veren 
herkese kapılarını açmıştır. 
Kürşat Bozlak, kendini aikido felsefesine ada-
mış ve bu felsefeyi yayma adına pek çok öğ-
rencisine önderlik etmiştir. ‘Yaşam gücü ile 
bütünleşme yolu’ olarak bilinen aikido’nun 
felsefesi insanın kendi yaşam gücünü geliş-
tirmekten ibarettir. 7-8 yaşlarından itibaren 
çalışmaya başlana bilen bu felsefe için en 
ideal yaş 15-16 olarak belirtilmekte. Öneri-
len yaşta fiziksel olarak vücut ve kemiklerin 
kuvvetlenmesinin yanı sıra, felsefi anlamda bu yaşta bir çocuk dünya ve 
Budo üzerine bir görüş sahibi olabilir. Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi 
ve Kapalı Spor Salonunda yer alan Arena GYM; aikido’nun yanı sıra body 
building, fitnes, pilates,step, aeorobic, kilo alma, kilo verme, beslenme 
takviyeleri, diyet ürünleri ve deneyimli eğitmenleri ile güvenle spor yapa-
bileceğiniz şehrin nezih spor merkezlerinden. 

KONYA’DAN MISIR’A YEDEK PARÇA
Türkiye’nin KOBİ Başkenti Konya’ya gelen Mısırlı işa-
damları 40 bin yedek parça aldı. 
KOBİ A.Ş. bünyesinde faaliyet gös-
teren Türkiye’nin devlet destekli 
tek Türk “e-ihracat” sitesi turkis-
hexporter.net’in dünyadaki bir bu-
çuk milyon üyesinden biri olan Mı-
sırlı iş adamı Ala EL Zaeem, davet 
üzerine geldiği Konya’da 40 bin ye-
dek piston parçası aldı. Konya’nın 
hızla büyüyen sanayisi Ortadoğu iş adamlarının ilgisini çekmeye devam 
ediyor. Özellikle yedek parça sektöründe yurt dışı pazarını genişleten 
Konya, Arap ithalatçıların yeni gözdesi olmuş durumda. 

ÇAĞLARKENT’İN TEMELİ ATILDI
Beyşehir Çevre Yolu Caddesi üzerinde 96 daireden olu-
şan 4+1 ve bürüt 230 m2 dairelerin temeli daire sahipleri 
ve misafirlerin kartılımı ile atıldı.
3 yıl içinde tamamlanacak olan Çağlarkent konutları, kapalı ve açık 
otoparkı, 7/24 güvenliği, yürüyüş ve spor alanları, her türlü sosyal ak-
tiviteyi içinde bulunduran standartların üzerindeki daireler seçkin kom-
şularını bekliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi ÇAĞLAR; insanların 
son dönemde site nizamında 4+1 ve kaliteli konutlar talep ettiklerini, 
bu doğrultuda yapılan konutları halkın isteklerine sunduklarını ve yeni 
projelere devam  edeceğini beyan ederek, tüm katılımcılara ve şimdi-
den gösterilen ilgiye teşekkür etti.
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DÜNYANIN ORTASINA 
HOŞ GELDİNİZ!

AKŞEHİR
‘Tarihi, doğası ve kültürüyle eşsiz güzelliklere sahip 
olan Akşehir, bütün mekânlarıyla geçmişi günümüze 
taşıyan bir köprü gibidir. Şehrimiz; köklü bir tarihi 
yansıtırken, pek çok medeniyetin de izlerini taşır. Ak-
şehir, güler yüzlü sevecen insanlarıyla tüm dünyayı 
saran bir şöhrete kavuşmuştur. Çünkü keskin zekâsı 
nüktedanlığı, hazır cevaplılığı ve örnek kişiliği ile 
yüzyıllar öncesinden günümüze ve yarınımıza ışık 
tutan Nasreddin Hoca’yı yetiştirmiştir bağrında. Her 
mekânda ayrı bir güzellik barındıran şehrimizi gezip 
görerek daha iyi tanıyabileceğinizi umut ediyoruz.

Dünyanın Ortasına Hoş Geldiniz!
2007 yılında Nasreddin Hoca Derneği tarafından ‘Dünyanın Ortası’ olarak 
tescili alınan Akşehir’i tanıtmak istedik bu sayımızda. Konya’mızın en çok tanı-
nan ilçelerinden olan Akşehir, Nasreddin Hoca’nın memleketi olarak bilinmek-
te. Aynı zamanda ‘Akşehir Kirazı’  ve türküleri ile de meşhur olan ilçenin tarihi 
dokusu, doğal zenginlikleri kesinlikle görülmeye değer.
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BATI CEPHESİ KARARGÂHI MÜZESİ
Bina, Müze Alanı’na Şifa Hamamı’nın yanın-
da yer almaktadır. Bina,1905 tarihinde Bele-
diye Binası olarak yaptırılmıştır. 1921 yılında 
Kurtuluş Savaşı’nın başlaması nedeniyle, 
Alagöz’deki Batı Cephesi Karargâhı Akşehir’e 
nakledilmiştir. Belediye Binası olarak kullanı-
lan yapı, karargâh için orduya tahsis edile-
rek, 24 Kasım 1922 tarihine kadar, karargâh 
görevini sürdürmüştür. Kurtuluş savaşında 
bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasını 
oluşturan, Büyük Taarruz Kararının alındığı 
yerdir. 1966 tarihinde Belediye tarafından, 
Müze olarak kullanılması karşılığında Milli 
Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Günümüz-
de, Ulu Önder Atatürk’ün kişisel eşyalarının 
ve Kurtuluş Savaşı dönemini yansıtan çeşitli 
eserlerin sergilendiği, yaşayan bir müzedir.

NASREDDiN HOCA TÜRBESİ
Günümüzde büyük değişiklikler geçirdikten 
sonra ulaşan türbe, iki bölümden oluşur. Ta-
rihi belgelerden edinilen bilgiye göre, 14.yy 
da yapılmış ve 6 yuvarlak sütun üzerine otur-
muştur. Sonradan dışa,12 desteğe oturan 
revak görünümlü çokgen kuruluş yapılmıştır. 
Türbenin 4 tarafı açık,1 tarafının asma kilitle 
kapalı olması Nasreddin Hoca’nın mizah an-
layışının göstergesidir. Ayrıca, türbe önünde 
‘Dünyanın Ortasını’ sembolize eden plat-
form bulunmaktadır. İnanmayan ölçsün!

NASREDDİN HOCA MEZARLIĞI
Şehir merkezinde yer alan Akşehir Nasred-
din Hoca Mezarlığı; leylak kokuları, ıhlamur 
ve badem ağaçları ile bezenmiştir. Mezarlık 
içi çevre düzenlemesi, yeşil alanları ve 2006 
yılında yeniden yapılan, Selçuklu dönemi 
mimarisini yansıtan duvarları ile Nasreddin 
Hoca’ya yakışır örnek mezarlıktır. 

AKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
GÜLMECE PARKI
Tanınmış birçok yazar, çizer, tiyatro ve bilim 
insanlarını ağırladığımız Akşehir Kültür Mer-
kezi, şehrin kültür aynasıdır. Kültür Merkezi-
nin en büyük özelliği 90 gün gibi kısa bir sü-
rede inşa edilmiş olmasıdır. Gülmece parkı: 
Nasreddin Hoca heykellerinin ve dev kaza-
nın yer aldığı park, Nasreddin Hoca türbesi-
nin yanında yer almaktadır.

HASAN PAŞA İMARET CAMİİ
Camiinin giriş kısmında yer alan kitabeden, 
yapının Hasan isimli bir vezir tarafından 1510-
1511 tarihinde tamamlandığı anlaşılmaktadır. 
Akşehir’deki tek Osmanlı Camisidir. Kesme 
taşlardan oluşan yapının, tek büyük kubbesi 
sağırdır. Dört köşesinde askılık görevi yapan 
kubbecikler yer alır. İmaret Camii girişinin sol 
kısmındaki ilk sütununun aşağısında tunç bile-
ziğin üzerinde Akşehir’e uğrayanların yazıları 
bulunmaktadır. Bunlardan Evliya Çelebi’ye 
ait el yazısı dikkat çekmektedir.

KONUK EVİ 
(TARİHİ CUMHURİYET OKULU)
1927 yılında, Konya Valisi İzzet Bey zamanında 
yapılmıştır. Yapı dikdörtgen plana sahip olup, 
bodrum, zemin ve bir kat olarak tasarlanmış 
olup, oldukça kalındır. Pencere düzenlemeleri 
alt kattakiler basit kemerli, üst kattakiler sivri 
kemerli olarak tasarlanmıştır. Duvarlarda ah-
şap el böğüründeler bulunmaktadır. Kapının 
üzerinde ‘CUMHURİYET MEKTEBİ’ yazısı 
bulunan pano olup, panonun iki yanında vazo 
içinde çiçek motifli süslemeler vardır. Geçtiği-
miz yılda restorasyonu tamamlanıp, Konukevi 
olarak hazır hale getirilmiştir.

AKŞEHİR EVLERİ 
Akşehir Evleri, Anadolu coğrafyasının sivil mi-
mari örneklerini geçmişten günümüze kadar 
koruduğu için önemli yere sahiptir. Evlerin 
yan özel nitelikleri, sahanlıklı girişleri, cumba-
ları, sokakların ve şehrin kimliğine özellik ve 
çeşitlilik katmaktadır. Bunun en güzel örneği 
Ulu Camii Caddesi’nde görülebilir.

NASREDDİN HOCA ARKEOLOJİ VE 
ETNOGTAFYA MÜZESİ
Yapının, hem plan hem de cephe düzenle-
mesi simetrik olarak tasarlanmıştır. Bod-
rum, zemin kat artı iki kat olarak üç katlı 
bir bina olarak yapılmıştır. Yapı malzemesi 
taş ve ahşaptır. Ön ve yan tarafı yol, diğer 
iki tarafı bahçe çevrelemektedir. Üzeri kire-
mit kaplı ahşap kırma çatı ile kaplanmıştır. 
1914 yılında Rüştü Bey tarafından konak 
olarak yapılandırılmış olan yapı, çeşitli res-
torasyonlarla Nasrettin Hoca Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmış-
tır. Pazartesi günleri haricinde haftanın her 
günü ziyaretçi kabul etmektedir.

 Batı Cephesi Karargâhı Müzesi

 Akşehir Kültür Merkezi - Gülmece Parkı

 Akşehir Evleri

 Nasreddin Hoca Türbesi  Hasan Paşa İmaret Camii

 Nasreddin Hoca Mezarlığı

 Nasreddin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

 Konuk Evi
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ULU CAMİİ
Cami güneyden kuzeye doğru genişleyen ha-
rim ile kuzey duvarı boyunca uzanan son ce-
maat yeri ve bunun önündeki, yamuk planlı 
avludan ibarettir. Çini tekniğinin uygulandığı 
mihrabı, kesme taşlarla örülü kare kaideden 
sonra gelen, çinili sekizgen pabuç üzerinde 
silindirik formlu tuğla minaresi ile Selçuklu 
eseri özelliklerini gösterir. Yapının tek kita-
besi minarede yer alır. Minare kitabesine da-
yanılarak yapının, 1213 tarihinde veya birkaç 
yıl önce inşa edildiği kabul edilmektedir.

TARİHİ KİLİSE - PAPAZIN EVİ
Kilise, 19. Yy.da Ermeni Cemaati’nce yaptı-
rılmıştır. Tarihi kilisenin yapısı; moloz, kesme 
taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Tarihi 
yapı, önceki dönemlerde sanatsal etkinlik-
lerin yapılmasına ev sahipliği yapmıştır. Gazi 
Mustafa Kemal ilköğretim Okulu (Papazın 
Evi) : yapı dikdörtgen plana sahip olup bod-
rum, zemin ve bir kat olarak tasarlanmıştır. 
Yapının zemin kat pencereleri sivri kemerli 
olarak yapılmış ve üst kattakiler ise basık ke-
merli olarak tasarlanmıştır.

SEYYİD MAHMUD HAYRANİ TÜRBESİ   
Nasreddin Hoca ve Türk – İslam âliminin 
hocası olan Seyyid Mahmut Hayrani’nin 
Türbesi’dir. Türbe, Sultan Dağı’nın eteğine ve 
şimdi yok olan Akşehir Kalesi’nin içine yaptı-
rılmıştır. Girişin üst kısmında onarım kitabesi 
vardır. Seyyid Mahmud’un ölüm tarihi olan H. 
667 (M.1268) türbenin, inşa tarihi olarak ka-
bul edilmemektedir. Sandukası Türk – İslam 
Eserleri Müzesi’ndedir. Ferruh Şah Mescidi: 
Ankara Meydan Savaşı’ndan sonra, Yıldırım 
Beyazıt’ın Timur tarafından hapsedildiği yer-
dir. Çeşitli restorasyonlar yapıldıktan sonra, 
günümüze ulaşmış bir yapıdır.

NASREDDİN HOCA EVİ
GÜDÜK MİNARET - KÜÇÜK AYASOFYA
Ev, 2006 yılına kadar Sağlık Ocağı olarak 
kullanılmıştır. Ayşe Pervin Küçük ve Cafer-
Vecihi Küçük tarafından sosyal, kültürel ve 
sağlık işlerinde kullanılmak üzere Akşehir Be-
lediyesine bağışlanmıştır. Akşehir belediyesi 
tarafından restore edilerek, Nasreddin Hoca 
evi adıyla hizmete açılmıştır. Güdük Mina-
re Mescidi: Yapının, Kitabesinde mescidin, 
1227 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Küçük 
Ayasofya Mescidi: Yapının inşa kitabesinden 
1236 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

TAŞ ESERLER MÜZESİ
Sahip ata medresesi olarak da bilinmektedir. 
Mescit, türbe, hankah, imaret ve çeşmeden 
oluşan bir külliye şeklinde inşa edilmiş olma-
sına rağmen bugün yalnızca medrese, mescid 
ve türbe kısmı sağlamdır. Yapı eskiden darüş-
şifa olarak kullanılmıştır. Yapının galeri kısmı-
nı oluşturan alanların kenarlarında öğrenci 
hücreleri mevcuttur. Genellikle çini plaka, 
sırlı tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. 

Medresenin avlu bahçesinde yer alan kitabe-
de yapının, 1250 yılında Sahip Ata tarafından 
yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

İPLİKÇİ CAMİİ
Cami boylamasına dikdörtgen planlıdır. Bir-
çok onarım görmüştür. Caminin güney ve 
batı duvarları ile doğu duvarlarının bir bö-
lümü sıvalıdır. Sıvasız olan diğer yerler, üç 
sıra tuğla ve bir sıra düzgün kesme taşın 
dönüşümlü olarak yerleştirilmesi ile inşa 
edilmiştir. Caminin duvarları sonradan yük-
seltip, kırma çatı ile örtülmüştür. Yapıdaki 
süslemelerin tamamının üç kubbe ile kapa-
tılmış, güney kanadında toplandığı gözükür. 
Caminin batı duvarındaki girişin üstünde yer 
alan kitabede, caminin 1337 yılında tamam-
landığı anlaşılmaktadır.

HACI İBRAHİM VELİ SULTAN TÜRBESİ
Hacı İbrahim Veli Sultan Türbesi; moloz taş 
ile örtülü bir duvarın çevrelediği avlu içinde-
dir. Dış duvarlar düzgün mermer bloklarla 
kaplıdır. Kare planlı yapının üzerinin üst ke-
simi, koniyi andıran bir kubbeyle örtülmüş 
durumdadır. İçerisinde ahşap malzemeyle 
yapılmış iki adet sanduka yer alır. Giriş kav-
sarasının üst kısmında yer alan kitabeye göre 
yapı, 1 Zilhicce 771 M. 26 Haziran 1370 tari-
hinde tamamlanmıştır.

 Ulu Camii

 Tarihi Kilise

 Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi

 Taş Eserler Müzesi

 Nasreddin Hoca Evi

 İplikçi Camii

 Hacı İbrahim Veli Sultan Türbesi

 Sultan Dağları
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ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN 
HOCA ŞENLİKLERİ
Ülkemizi ve insanımızı gerçek kültürü ile ta-
nıtmak ve Nasreddin Hoca'nın kişiliğiyle bü-
tünleşen gülmeceyi evrenselleştirmek ama-
cıyla, 1959 yılından beri her yıl 5-10 Temmuz 
tarihleri arasında bir şenlik düzenlenmekte: 
Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği. 1974 yılın-
da uluslararası boyut kazanan şenlik, mizah 
ağırlığı taşımakla beraber bilim, kültür ve sa-
natı temel almaktadır. Etkinlikler ve özellikle 
de yarışmalar, mizahın farklı alanlarını içerir. 
Özellikle mizahın evrensel dili olan karika-
tür önemli bir öğe olarak karşımıza çıkar. 
Şenlik süresince yerli ve yabancı konuklarla, 
Nasreddin Hoca'yı hatırlatan ve değerlen-
diren söyleşiler yapılır. Ayrıca kimi ulusal, 
kimi uluslararası boyutta; karikatür, gülme-
ce, öykü, fotoğraf  yarışmaları düzenlenir. 
Halk oyunları, konserler, tiyatro gösterileri, 
maçlar; karikatür, resim ve fotoğraf  sergileri 
ise, kutlamaların vazgeçilmez renkleri olarak 
şenlik boyunca sürer. Şenlikler sırasında ge-
rek çevre il ve ilçelerden, gerekse Türkiye'nin 
başka yörelerinden, hatta yurtdışından bin-
lerce kişi Akşehir'e gelir. Medya kuruluşları; 
hem şenliğe katılan ünlü sanatçıları ve bilim 
adamlarını, hem de şenlik aktivitelerini izle-
mek üzere Akşehir'de buluşur.
Kırk Yıl... 
Bir şenlikte kırk yıl... 
Nasreddin Hoca'nın felsefesini, Akşehir'den 
dünyaya taşındı kırk yıl boyunca, kültür ve sa-
nata dair ne varsa hepsi gülmeceyle harman-
landı. "Akşehir Gölü"ne mayalanan yoğurt 
henüz tutmadı ama uluslararası bir şenliğin 
tadı her yıl "Dünyanın Ortası"nda bulunan 
dostlarımızın damağında kalıyor. Bu yıl ise 

profesyonel bir yönetim ve sizlerin katkıla-
rıyla şenlik bir dönemeçte. Uygarlıklar beşiği 
Anadolu'da bir kent, düşüncenin gülen yüzüy-
le yeniden çıkıyor tüm insanlığın karşısına...
Türkiye'nin en eski kültür-sanat şenliklerinden 
olan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Şenliği, pek çok etkinlikle, Temmuz ayında 
yine yazılı ve görsel medyanın ilgi odağı ol-
maya şimdiden aday görünüyor. Sizi böyle bir 
şenlikte, insanlığın evrensel dili gülmecenin 
Nasreddin Hoca'nın felsefesiyle yeniden yo-
rumlanmasına destek olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: kultur.gov.tr
Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Akşehir’de gezip 
görülecek yerler 
bununla da kalmı-
yor: Milli mücadele 
döneminde birçok 
toplantının yapıldı-
ğı, Atatürk ve bir-
çok önemli subayın 
defalarca geldiği 
Tren Garı, Tarihi 
Arasta Çarşısı, Ak-
şehir Belediyesinin 
Hıdırlık- Sosyal 
Tesisleri’ni, Akşe-
hir Kent Ormanını 
ve Orta Hamamı 
görmeden ilçeden 
ayrılmayın. 

 Gülmece Heykel

 Hıdırlık Sosyal Tesisleri

 Gülmece Sinema

 Gavur Hamamı

 Emir Yavaşgel Türbesi

 Eski Akşehir Evleri

 Atatürk Akşehir'de

 AKM
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OSMANLI DEVLETİ’NİN 
KURULUŞU İLE 
YÜKSELMESİNE ÖNCÜLÜK 
YAPAN KONYALI İLİM, FİKİR 
VE DEVLET ADAMLARI

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Tarihin hemen her devrinde başkentler, yönetimin yanında bilim, kültür ve sanatın da mer-
kezi oldu. Oluşturulan kültürel ortam, başka yerlerden ilim adamlarının buralara gelmesini 
sağladı. Bunun sonucu olarak çok sayıda devlet, ilim, kültür ve sanat adamı yetişti. Konya, 
XI. yüzyılın sonlarında bu şansı yakalamış bir Anadolu kentidir.

Bilindiği üzere, Türkler Anadolu’yu 1071’den 
sonra fethetmeye başladılar. Konya, kısa bir süre 
sonra, 1097’de Anadolu Selçuklu Devleti’nin baş-
kenti oldu. Bizans döneminde sönük bir kasaba 
iken Türkler, kendi anlayışlarına uygun biçimde 
burada yapılanmaya gittiler, kısa sürede dünya-
nın en mamur kenti haline getirdiler. Bu yeni 
yapılanma Konya’yı bir câzibe merkezi yap-
mış; İslâm âleminin her tarafından ilim, kültür 
ve sanat adamları buraya gelip yerleşmişlerdir. 
Herkesin bildiği gibi, Mevlâna babasıyla birlikte 
Belh’ten, Şeyh Sadreddin Konevî Malatya’dan, 
İbnü’l-Arabî Endülüs’ten buraya gelmiş; etkileri 
zamanımıza kadar süren birtakım felsefi ekolleri 
kurmuşlardır. Konya, bir devlet merkezi olarak 
da uzun süre büyük yöneticilerin yetiştiği ortam 
olmuş; bunlar Anadolu’da kurulan, “Beylik” 
adı verilen küçük devletlerin kuruluş ve geliş-
mesinde etkin rol oynamışlardır. 

Osmanlılar, daha Beylik döneminden itibaren 
Konya’nın yüksek kültür ortamında yetişen ve 
bu arada başkentte değişik fırsatlar yakalayarak 
yöneticilik vasfını kazanan birçok devlet ve ilim 
adamına câzip imkânlar sağlayarak sahip çıkmış, 
onların oluşturduğu alt yapıyla altı yüz yirmi sene 
süren Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır. Kültür 
merkezi olan Konya’da yetişenlerin Osmanlı ile 
işbirliği XVI. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş; 
İstanbul’un fethinden sonra bunlar, devleti beylik 
yönetimi anlayışından kurtararak imparatorluk 
haline getirmişlerdir. Konya ve çevresinde yeti-
şip Osmanlıların hizmetine giren ilim ve devlet 
adamlarının yeniden yapılanmaları sonucu Os-
manlı Devleti XVI. yüzyılda süper güç olmuştur. 
Bu kısa açıklamadan sonra Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşu ile yükselmesinde etkili olan Konyalı 
ilim, fikir ve devlet adamları üzerinde ayrı başlık-
lar altında kısaca durulacaktır.

Şeyh Edebalı: 
Osman Gazi’nin, Beyliğin kuruluşundan önce Konya ile 
yakın ilişkisi olduğu ve bir süre bu kentte kaldığı bilin-
mektedir. Onun, çevresinde bulunan ilim ve devlet 
adamlarını, Konya’da iken tanıdığı, bir ekip ruhuyla 
bunları kendi Beylik bölgesine çektiği anlaşılmakta-
dır. Bunlardan Konyalı Şeyh Edebalı, ahi şeyhi ve aynı 
zamanda ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. Osmanlı 
Beyliği’nin kuruluşunda damadı olan Osman Gazi’ye 
danışmanlık yaparak yön vermiştir.
Dursun Fakih: 
Osman Gazi adını ilk Cuma hutbesini okuyan Dursun 
Fakih (ö. 1326) de Konyalı olup, Edebalı’nın öğrencisi ve 
damadıdır. Edebalı’nın ölümünden sonra Osmanlı Bey-
liğinin ikinci müftüsü ve kadısı olmuştur. Ayrıca o, Os-
manlı devrinin ilk şairidir. Gazavatnâme adlı eseri, eski 
Anadolu Türkçesi’ne ait ilk örneklerdendir. Fikirleriyle 
Osman Gazi’ye devlet işlerinde yön vermiştir.

Şeyh Edebalı Türbesi, BİLECİK

Dursun Fakih Türbesi, SÖĞÜT

FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR
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Çandarlı Kara Halil Hay-
reddin Paşa: 
Şeyh Edebalı’nın akrabasıdır. Or-
han Gazi zamanında Osmanlı’nın 
ilk kazaskeri oldu. Orhan Bey’in 
Osmanlı Beyliği’nde uygulanan 
eski aşiret usulü idare tarzı yerine 
o zamana göre modern denebi-
lecek bir yapılanmaya gitmesinde 
onu etkilemiştir. Paşa’nın fikirle-
ri doğrultusunda idare ve ada-
let alanları ile askerlik işlerinde 
teşkilâtlanmaya gidilmiştir. 
Molla Kara Rüstem: 
Konyalı olup I. Murad zamanının 
önemli devlet adamlarındandır. 
I. Murad’ın saltanatı sırasında Os-
manlı Devleti’nin Yeniçeri ordusu 
ile ilk maliye teşkilâtının kurulması 
fikrini veren ünlü devlet adamıdır. 
Bundan önce devletin düzenli bir 
ordusu ile gelir-giderlerini belli bir 
düzen içinde yürütecek maliye 
teşkilâtı bulunmuyordu.
Davud-ı Kayserî  (ö. 1350):
Aslında Konyalı olup Kayseri’de 
tahsil için uzun süre kalması ne-
deniyle kendisine “Kayserî” 
denmiştir. Orhan Gazi’nin İznik’te 
yaptırdığı medresenin ilk müderri-
sidir. Fusûsül’l-Hikem adlı eseri-

ne mükemmel bir şerh yazarak 
vahdet-i vücutçuluğu Osmanlı 
Devleti’nde ilk defa bilimsel 
platformda tanıtmış; ancak ta-
rikat şeyhliği yapmamıştır. O, 
bu haliyle ilk Osmanlı düşünürü 
olma vasfını kazanmıştır. Yazdığı 
Fusûsül’l-Hikem Şerhi, Osmanlı 
Devleti ’nde ilk yazılan eserler ara-
sında yer almaktadır.
Süleyman Çelebi (ö. 1422): 
Şeyh Edebalı’nın torunu Ahmed 
Paşa’nın oğludur. Halk arasın-
da Mevlit Kitabı olarak bilinen 
Vesîletü’n-Necat adlı manzum 
Siyer Kitabı’nın yazarıdır. Süley-
man Çelebi, Yıldırım Bâyezid 

zamanında Divan-ı Hümayun’un 
daha sonra Bursa Ulu Camii’nin 
imamlığını yaptı. Emir Sultan’ın 
müridi idi. Mevlit Kitabı’nı XV. 
yüzyıl Anadolu Türkçesi yani 
Konya ağzı ile yazmıştır. Mev-
lit Kitabı, Anadolu’da Mevlûd-ı 
Nebevî ’yi konu alan ilk eser olup, 
bu sahada çığır açmış, ondan 
sonra birçok manzum Mevlit ya-
zılmıştır. Ancak hiçbiri Süleyman 
Çelebi’ninki kadar halk tarafın-
dan zevkle okunmamıştır.
Karamanî Mehmed Paşa 
(ö. 1481): 
Mevlâna’nın torunlarından Mes-
nevihan Arif  Çelebi’nin oğlu-
dur. Fatih’in son sadrazamı olup, 
İstanbul’un fethi ile dünyanın en 
büyük gücü haline gelen Osmanlı 
Devleti’ni imparatorluk olarak 
yeniden yapılandırma yönüne 
gitmiştir. Bu çerçevede “Fa-
tih Kanunnâmeleri” adlı hukuki 
düzenlemeyi yapmış, Osmanlı 
Devleti’ne hukuk devleti vasfını 
kazandırmıştır. Kardeş katline 
cevaz verenler arasında bulunan 
Karamanî Mehmed Paşa, ekono-
misi geniş çapta tarıma dayanan 
Osmanlı Devleti’nin gelirlerini 
artırmak için vakıf  haline geti-
rilmiş mîrî araziyi tekrar tımar 
haline getirerek devlet gelirlerini 
artırmıştır. Birçok kişi, “vakıf ” 
kılıfına büründürdüğü ellerindeki 
devlet imkânlarının alınmasından 
dolayı onun yaptıklarına karşı 
çıkmış; bu yüzden Fatih’in ölümü 
duyulunca Mehmed Paşa yeniçe-
riler tarafından katledilmiştir. 
Şeyh Vefa: 
Karamanî Mehmed Paşa’nın tavas-
sutu ile Konya’dan İstanbul’a Fatih 
tarafından davet edilen bir mutasav-
vıftır. Onun kendi adıyla anılan Vefa 
semtindeki tekkesi, devrin ünlü 
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ilim ve devlet adamı Sinan Paşa 
ile Şeyhülislâm Zenbilli Ali Cemâli 
Efendi’nin toplanıp bilimsel tar-
tışmalar yaptığı yerdi. İstanbul’un 
Türkleşmesi-İslâmlaşmasında 
önemli hizmetleri olmuştur.
Sinan Dede: 
Konya Karahüyük köyünden İlyas 
Sufi’nin oğludur. Babası İlyas Sufi 
Mevlevi müridi, annesi ise Şeyh 
Vefa’nın müridesi idi. 17 yaşında 
Konya’dan önce İstanbul’a gitti. 
Oradan Edirne’ye geçerek bura-
da yerleşti. II. Bayezid dönemin-
de İstanbul’da bulunan donanma-
dan bir gemiyi kaçırarak Tunus’a 
Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
yanına gitti ve korsanlık yapma-
ya başladı. Bu işi II. Bayezid’in 
zorlamaları ile bırakarak Mev-
levi halifesi oldu. Edirne’de bir 
süre Mevlevi şeyhliği yaptı. Ya-
vuz Sultan Selim ve Piri Mehmet 
Paşa’dan destek alarak Konya’da 
ciddi anlamda Mevleviler arasına 
sızan Safeviliğe karşı Osman-
lı temel siyasetine uygun olarak 
bu şehirde Mevleviliği yeniden 
yapılandırdı. Onun çalışmaları ile 
Mevlevilik Sünnîlik içinde kalmış 
oldu. Çaldıran Zaferi’nden son-
ra Yavuz’un desteği ile Mevlâna 
Dergâhı’nı tamamen kontrol altı-
na aldı. Onun çalışmaları sonucu 
Konya’da Sünnî olmayan unsurlar 
ortadan kaldırıldı. Pirî Mehmed 
Paşa, Pirî Mehmet Paşa Zaviyesi 
olarak bilinen cami ve tekkeyi Si-
nan Dede için yaptırdı.

Cemalîler
II. Bâyezid, Yavuz ve 
Kanunî dönemlerinde 
Osmanlı Devleti’nin idaresi 
ile siyasî ve kültürel ya-
pısında etkili olan, ancak 
tarih kitaplarında nedense 
isimleri bile geçmeyen 
Cemâli Ailesi’ni de burada 
zikretmek gerekir. Bunlara 
Karamanoğulları dönemi 
ulemâsından Cemâleddin-i 
Aksarâyî’den dolayı 
“Cemâlî” lâkabı verilmişti.

Çelebi Halife Cemâlî:  
II. Bâyezid’in çok sevdiği Halvetiy-
ye Tarikatı şeyhi olup, İstanbul ve 
Balkanlar’da bu tarikatı ilk örgütle-
yendir. Osmanlı topraklarına göz 
diken Şah İsmail’in, Anadolu’daki 

Safevi Tarikatı’nın müritleri (gü-
nümüzde bu tarikatının münte-
siplerine Alevî denmektedir) ile 
mücâdele etmek üzere ilk tekkeler 
açan da Çelebi Halife’dir.
Cemaleddin İshak-ı 
Karamanî / Cemal Halife 
(ö. 1526): 
II. Bayezid dönemi Halveti şeyh-
lerindendir. Konya medreselerin-
de tahsil yapmış; sonra İstanbul’a 
gitmiştir. İstanbul’da eğitimini 
tamamladıktan sonra Konya’da 
bulunan Seyit Yahya-yı Şirvanî’nin 
halifesi Şeyh Habib-i Karamanî’nin 
yanına gelmiş ve ona intisap etmiş-
tir. Ondan el aldıktan sonra uzun 
süre Konya’da kalmış ve burada 
Halvetiliği yaymıştır. İstanbul’a 
gitmiş ve adına açılan tekkelerde 
şeyhlik yapmıştır. İstanbul’da Hal-
vetiliği ilk yayanlardandır.
Pîrî Mehmed Paşa: 
Çelebi Halife Cemalî’nin oğlu-
dur. Şah İsmail’e karşı yürütülen 
mücâdelelerle Yavuz’un yanında 
yer almış bir ilim ve devlet adamı-
dır. Yavuz’un son, Kanunî’nin ilk 
sadrazamıdır. İstanbul’da kurduğu 
tersanede inşa edilen gemilerle 
Osmanlı Devleti dünyanın en bü-
yük donanmasına sahip oldu. İlk 
yivli topu yapan mühendis; Türk 
İstihbarat Teşkilatı’nın fikir babası 
ve kurucusudur. Konya doğumlu 
olan Pîrî Mehmed Paşa, devlet 
teşkilâtında yeniden yapılanmaya 
girerek Osmanlı Devleti’ni süper 

güç haline getirdi. Onun yaptıkla-
rından rahatsız olan devşirmeler, 
Kanunî’ye etki ederek sadrazam-
lıktan ayrılmasına neden oldu-
lar. Pîrî Mehmed Paşa’nın sad-
razamlıktan ayrılması, Osmanlı 
Devleti’nde bir dönüm noktası 
oldu. Medreseden yetişen ve 
devleti sürekli çağın gereklerine 
göre yenileyen Anadolu kökenli 
bürokratların sadrazam olmaları 
engellendi. Yerlerine eğitim sevi-
yesi Osmanlı Devleti’nin yöneti-
mine yetmeyecek düzeyde olan 
devşirmeler sadrazamlığa getiril-
diler. Her alanda tekrarcılık baş-
ladı. Bu da Osmanlı Devleti’nin 
duraklamasına sebep oldu.
Zembilli Ali Cemalî Efendi: 
Cemalî ailesinden olup Çele-
bi Halîfe’nin yeğenidir. Yavuz ve 
Kanunî dönemlerinde uzun süre 
Şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı 
Devleti’nin hukuk devleti olmasında 
önemli katkıda bulunmuştur. Pirî 
Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı 
sırasında o da şeyhülislamlık ma-
kamını işgal ediyordu. Bu döne-
me aslında Osmanlı Devleti’nde 
“Cemaliler” dönemi denmesi ge-
rekirdi. Ancak güçlü padişahların 
iş başında bulunmalarından dolayı 
bunlar gölgede kalmışlardır.
Pîrî Reis: 
Konyalı denizcilerdendir. Hacı Meh-
med’in oğlu olup Bursalı Mehmed 
Tahir’e göre Konya Larende’den yani 
şimdiki Karaman’dandır (Osmanlı 

Müellifleri, III. s. 315, 5 nolu not). 
Ünlü Türk denizcisi Kemal Reis’in 
yeğenidir. O, denizciliği kadar ünlü 
bir haritacı olup, Osmanlı Türkleri-
nin ilk haritacısıdır.

Sonuç olarak Anadolu Sel-
çuklu Devleti’nin başkenti 
Konya, Türk-İslâm âleminin 
uzun süre ilim ve kültür mer-
kezliğini yapmış, buradan 
birçok ilim ve devlet adamı-
nın yetişmesine zemin teş-
kil etmiştir. Bu vasıflı insan 
gücünü kullanmayı bilen 
Osmanlı hükümdarları, bü-
yük bir devlet kurmayı ba-
şarmışlardır. Buna karşılık 
Konya merkez olmak üzere 
kurulan Karamanoğulları 
Beyliği bu potansiyeli kul-
lanamadığı için istedikleri 
hedeflere ulaşamamış; bir 
süre sonra tarih sahnesin-
den çekilmişlerdir. 

PİRİ REİS
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Sayın Hocam, Üniversite-
lerde idari kadro atama-
ları önemlidir. Ancak her 
gelen kendisine göre ata-
malar yapmaktadır. Siz bu 
konuda ne yapacaksınız?
Selçuk Üniversitesinde doğrudan 
veya dolaylı olarak yaklaşık 150 
civarında üst idareci ataması yapıl-
maktadır. Bunların akademik özel-
likte olanları, üniversitemizin sayısı 
1450'ye yaklaşan öğretim üyesi ha-
vuzundan sağlanacaktır.  Bu kapa-
sitesi oldukça geniş olan havuz iyi 
değerlendirilecek, bana oy veren 
öğretim üyelerinden oluşan küçük 
bir havuzdan seçim yaparak idare-
ci atanmayacaktır. Değerlendirme 
dışı bırakılmış geniş kitle içindeki, 
kapasitesi yüksek, yetenekli yani 
liyakat sahibi öğretim üyeleri böy-
lece devre dışı bırakılmayacaktır.

Neden bu yolu tercih 
ediyorsunuz?
Çünkü bunun dışında idareci se-
çim ve atamalarında daha iyi, en 
iyi gibi özelliklere sahip olanların 
yerine, iyi veya orta derecede li-
yakatli kişilerin idari göreve geti-

rilmesine yol açmaktadır. İsabet-
siz idareci atamalarının yapıldığı 
ünitelerde, gereksiz iç çekişme-
ler yaşanmakta, zaman ve enerji 
kaybı kaçınılmaz olmaktadır.

Akademik yükseltilme 
ve atamalarda ayrımcılık, 
öğretim üyeleri arasında 
diğer bir huzursuzluk se-
bebidir. Aynı birimde kad-
ro bekleyen, birime emeği 
geçmiş öğretim üyesi 
dururken yerine dışarı-
dan tedarik öğretim üyesi 
atanmaktadır. Bu konuda 
siz ne yapacaksınız?
Kendi öğretim üyemi değerlen-
dirmediğimde mağduriyet söz 
konusu olmakta, bu da huzur-
suzluğa sebep olmaktadır. Bu tür 
huzur ortamına halel getiren uy-
gulamalardan kaçınılacaktır.

Üniversitelerde ders dağı-
tımında ayrıcalık yapıldığı 
ve bazı öğretim üyelerinin 
mağdur edildiği bilinmek-
tedir. Siz öğretim üyeleri-
ne ders dağıtımında nasıl 
bir yol takip edeceksiniz?

Akademik birimlerde idareci ko-
numundaki öğretim üyeleri ile 
birim öğretim üyeleri arasında 
ders dağıtımı, doktora, yüksek li-
sans sorumluluğu, tez danışmanlı-
ğı gibi akademisyenler için bilimsel 
getiri özelliği taşıyan performans 
kalemlerinde, adalet gözetilecek, 
külfet - nimet dengesi kurulacak-
tır. Bu yapılmadığı takdirde huzur-
suzluk ortaya çıkacaktır. Bunun 
için birlikte çalışacağım idareci-
lerden, adil, eşitlikçi, objektif  ve 
şeffaf  olmalarını isteyeceğim ve 
bunu yakından takip edeceğim.

Üniversitelerde değişik 
problemlerle sürekli kar-
şılaşılır. Bir meselenin orta-

ya çıkması durumunda 
rektör olduğunuzda bunu 
nasıl halledeceksiniz?
Kurumun akademik ve idari bi-
rimlerinde görev yapılırken ortaya 
çıkan istenmeyen problemler ön-
celikle birim yöneticisi tarafından 
çözüme kavuşturulacaktır. Şayet 
problem çözülemiyorsa üst birim-
den yardım istenecektir. Yardım 
isteme talebi, dinlenilip değer-
lendirilecek ve çözüm için derhal 
devreye girilicektir. Problemler 
için devreye girilmezse, sorunlar 
birikerek çalışma ortamı huzurunu 
bozar hale gelecektir. Üst idareci 
konumundakiler çok titiz ve dik-
katli davranarak adil ve objektif  bir 
şekilde çözüm üreteceklerdir.

SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖR 
ADAYLARI 
YARIŞIYOR
REKTÖR ADAYI 
Prof. Dr. Tahir YÜKSEK’le Söyleşi

RÖPORTAJ: AHMET ÇAKIR • FOTOĞRAF: VOLKAN ÇAKIR 
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Genç akademisyen arka-
daşların en büyük proble-
mi yabancı dildir. Onların 
önünü açmak için ne yap-
mayı düşünüyorsunuz? 
Genç akademisyenlerin yaban-
cı dil problemleri ön planda ele 
alınıp çözüme kavuşturulacaktır. 
Bunun için yapılabildiği ölçüde 
yurtdışı lisan kursu imkânı dev-
reye sokulacaktır. Bu en öncelikli 
işlerden biri olacaktır. Çünkü ge-
leceğimiz gençlerimizdir.

Her toplulukta sayıları az 
da olsa, dedikodu yapan 
kişiler bulunur. Bu tür 
davranışlar prim yapmaya 
başlarsa, dedikoducuların 
sayıları da artmaya başlar. 
O zaman o topluluklarda 
ilkeler-teamüller değil, 
günübirlik fevri uygu-
lamalar işlerlik kazanır. 
Yanlış yönlenen idareciler, 

hata üstüne hata yaparlar. 
Bunu nasıl önleyeceksiniz?
Yanlış olan haber alma yerine, şef-
faf ve objektif  geri bildirim kanalla-
rı (tarafsız, objektif  çalışan ekiple-
re yaptırılan anket çalışmaları gibi) 
devreye sokulacaktır. Sonuçta 
strateji değişikliği, karar düzeltme 
gibi bir durum ortaya çıkarsa der-
hal yerine getirilecektir. 

Rektörlerin geniş yetkile-
ri dolayısıyla kimi zaman 
bilerek kimi zaman far-
kında olmaksızın (çev-
relerinin etkisiyle) bazı 
haksız ve usulsüz karar-
lar vererek huzur bozucu 
uygulamalara sebep ol-
dukları bilinmektedir. Siz 
rektör olursanız usulsüz-
lük ve haksızlığın önüne 
nasıl geçeceksiniz?
Rektörler de insandır. Hatalı dav-
ranabilirler. Hatalı karar ve davra-
nıştan kaçınmanın yolu, konunun 
uzmanları ile gerçekleştirilecek 
danışmalardan geçer. Ortak akıl, 
hatayı en aza indirir. Rektör sade-
ce yakın çevresinin ve makamını 
sürekli ziyaret edenlerin söyle-
diklerine değil, kendisine gelme-
yen veya gelemeyenleri çalışma 
birimlerinde belli aralıklarla ziya-
ret ederek onların doğrudan söy-
leyeceklerine de kulak vermelidir. 
Ben rektör olursam alt birimlerle 
sürekli diyalog halinde olacağım, 
problemleri birinci ağızlardan 
dinleyerek onlara çareler bulma-
ya çalışacağım.

Hiyerarşik yapılanmanın 
geçerli olduğu kurumlar-
da üst konumda bulunan-
ların alt konumdakileri 
baskı ve kuşatma altına 
alıp sıkıntı vermeleri yani 
psikolojik şiddet uygula-
maları (mobbing), gü-
nümüzde sıkça görülen 
yıldırma ve kaçırma yön-
temidir. Bu uygulamanın 
önüne geçecek misiniz?
Bu yöntem çok ciddi bir huzursuz-
luk sebebidir. Mobbing kaynağının 
bizzat rektör olduğu bir üniversi-
teyi düşünmek bile istemiyorum. 
Benim dünya görüşüme de insan-
lık anlayışıma da terstir. İnsanlara 
huzurlu bir ortam hazırlanarak 
kin ve nefretler ortadan kaldıra-
caktır. Ben insanları seviyorum, 

onların eziyet çekmesinden ra-
hatsız olurum. Bu nedenle hiçbir 
zaman hiçbir kimse veya bir gru-
ba karşı tavrımız olmayacak, kara 
liste oluşturulmayacaktır.

Disiplinsizlik durumunda 
öğretim elemanları hak-
kında hemen ceza yö-
netimine başvuruluyor. 
Bu da insanların üretme 
gücünü düşürüyor. Bu 
tür problemlere pozitif 
bakmak için nasıl bir yol 
takip edeceksiniz?  
Herkes hata yapabilir. Bu durum-
da hemen o insanın tepesine çö-
külmemesi gerekir. Öğretim ela-
manları arasında ortaya çıkan ve 
ciddi huzursuzluk sebebi olan ih-

tilaflarda, hemen yazışmalara ge-
çilmesi ve inceleme-soruşturma 
komisyonları oluşturulması hu-
zursuzluğu çözmediği gibi daha 
da artırmaktadır. Bu konuda 
öncelikli olarak uzlaştırma yön-
temleri devreye sokulacaktır. Bu 
iş için her fakültede saygınlığı ka-
bul görmüş akil öğretim üyeleri 
görevlendirilecek; problem kay-
nağında halledilecektir. Kurum-
larda iş ortamı huzurunun bozuk 
oluşu bilimsel çalışmaları, verilen 
eğitim, sağlık ve diğer hizmetleri 
olumsuz etkileyerek verimliliği 
ve kaliteyi düşürmektedir. Bu 
nedenle huzur ortamının sağlan-
ması için rektör olursam gerekli 
alt yapı yukarıda söylendiği gibi 
oluşturulacaktır.
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Öğretim üyesi kendi için-
de özerk bir insandır. Bü-
rokrat gibi muamele gör-
mesi onun performansını 
düşürür. Siz bu konuda 
öğretim üyelerini rahatla-
tarak çalışma ortamlarını 
nasıl değiştireceksiniz? 
Üniversitede öğretim üyesinin 
mesaisini saatle tahdidi doğru ol-
maz. Bağlı bulunduğu birimlerin 
yöneticileri ile koordineli olarak 
mesai işinin problem yaratılma-
dan ayarlanması sağlanacaktır. 

Günümüzde sosyal bilim-
lere fazla değer verilmeğini 
görüyoruz. Avrupa Birliği-
ne tam üye konumundaki 
Türkiye’nin Batı'da olduğu 
gibi sosyal bilimlere değer 
vermesi gerekmez mi? 
Bu konuda neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
Sosyal bilimlere gereken önem 
verilecektir. Hatta bu konuya de-
ğer verdiğimizi göstermek için üç 
Rektör Yardımcısından birisine 
sosyal bilimci bir öğretim üyesi-
nin görevlendirileceğini buradan 
duyurmak isterim.

Dünyada gelişmeleri takip 
etmek genç bilim adam-
larını proje üretir hale 
getirmek ve bu projele-
rin hayata geçirilmesini 
sağlamak için ne yapmayı 
düşünüyorsunuz?
Sosyal ve eğitim bilimleri sahasında 
gerçekleştirilecek çalışmalar yuka-
rıda belirtilen sosyal bilimci Rek-
tör Yardımcısının koordinesinde 
önemle ele alınacak böylece sos-
yal ve eğitime yönelik problemler 
çözüme kavuşturulacaktır. Fen ve 
sağlık bilimleri sahasında ise ge-
rek bilimsel derinlikteki çalışmalar 
ve gerekse verilen hizmetler için 
ARGE çalışmalarını kapsamlı bir 
şekilde yürütmek amacıyla baş-
lanmış ancak gerçekleştirilememiş 
merkez laboratuarı süratle ta-
mamlanıp çalışır hale getirilecek. 
Sadece Konya’nın değil bölgenin 
de hizmetine sunulacaktır. 

Öğretim üyelerinin yurt 
dışı tecrübelerini artırmak 
için ne yapacaksınız?
Mevcut BAP uygulamasının çer-
çevesi genişletilecek, her öğretim 

üyesi için ayrılan para bir kongre 
finansmanı ile sınırlı olmayacaktır.

Üniversitenin sosyal tesis 
ve hizmetlerini geliştirmek 
için bir projeniz var mı?
Tabii ki var. Bunun için Alaattin 
Keykubat Kampüsünün batı böl-
gesindeki geniş alan üniversitemiz 
mensupları için güzel düzenlenmiş 
piknik alanları ve uygun ölçülerde 
hobi bahçeleri olarak değerlen-
dirilecektir. Olimpik ölçülerde-
ki yüzme havuzunun idaresine 
önem verilecektir. Kafeterya türü 
kapalı tesisler genişletilip uygun 
yerlerde yenileri açılacaktır.

Selçuk Üniversitesi'nin 
rektörü çarşıda fakülte-
lerden uzakta bir binada 
oturmakta bu da yönetim 
zafiyeti ve hizmetlerin 
aksamasına sebep olduğu 
bilinmektedir. Siz bu ko-
nuda ne yapacaksınız?  
Rektör olursam ilk işim Alaattin 
Keykubat Kampüsündeki rektörlük 
binasına makamı taşımak olacaktır. 
Eski bina üniversitenin başka bir ih-
tiyacı için değerlendirilecektir.

Son olarak ne söylemek 
istersiniz? 
Sonuç olarak; 
- Birimlere idareci atamaları ya-
pılırken sayıları 1450 kişiye yak-
laşan geniş öğretim üyesi havuzu 
göz önüne alınacak, oy verenler-
vermeyenler, şu görüşten-bu gö-
rüşten ayrımcılığı yapılmadan liya-
kat esas olarak kabul edilecektir.

- Birimlerin akademik personel 
ihtiyaçları, akademik teamüller 
esas alınarak karşılanacaktır. 

- Birimlerde öğretim üyeleri ara-
sında külfet-nimet dengesi göze-
tilecektir.

- Birimlerin problemleri doğrudan 
veya dolaylı olarak tespit edilecek, 
adil, şeffaf  ve eşitlikçi bir yakla-
şımla objektif  kriterlerle çözüme 
kavuşturulacaktır. 

-  Hiçbir birimin yetkilisine psiko-
lojik tacize (mobbing) fırsat veril-
meyecektir.

Hocam teşekkür ederim. 
Bu fırsatı verdiğiniz için ben size 
teşekkür ederim.
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TÜRKİYE 
OTOMOBİLİNİ ÜRETEBİLİR

TÜRK OTOMOTİV SANAYİ 

Devrim Türkiye’nin % 100 yerli otomobili, 
çok kısa bir zamanda Türk mühendisleri-
nin göstermiş olduğu bir mucize. İyi niyetle, 
azimle, imkanların seferber edildiği ama im-
kansızlıklar içinde çıkan bir hikaye Devrim. 
Devrim o gün için kişisel kaprislerin veya 
farklı lobi çalışmalarının etkisinde kalmasay-
dı bugün hangi aşamada olurdu. ‘’DEVRİM 
YÜRÜMEDİ’’ diye atılan manşetler bugün 

sektörün gelebileceği durumun ve Türk oto-
mobilinin sonunu hazırladı. Türk mühendis-
leri beceriksiz olarak gösterildi, medya etki 
çemberini oluşturdu. Kişisel  menfaatler çer-
çevesinde bir ulusun kaderiyle oynandı.
Bugün kendi otomobilini üretemeyen bir 
Türkiye var ama dünya otomobillerinin,  çö-
züm ortaklığında lider bir Türkiye var, Konya  
var. Başbakanımız  bu konuda ısrarlı, ülkenin 

bir markası olmalı. Ben tek marka olarak 
düşünmediğini, bunun bir başlangıç olarak 
düşündüğünü ve birçok markanın önünü 
açacak proje olduğunu düşünüyorum. Artık 
zaman geçmişe eyvah ve keşkelerle bakma 
zamanı değil herkes elini taşın altına koyacak 
ve Türkiye otomobilini yapacak.

AHMET ÇAKIR

Hükümetimizin ilk kez iktidara geldiği 2002 
yılından itibaren hızla gelişen Türkiye ekono-
misi, Ekonomik krizin başladığı 2008 yılından 
itibaren hafif  bir durgunluk yaşamış, ancak 
alınan tedbirler sayesinde, Türkiye ekonomik 
krizi en çabuk atlatan ülkelerden biri olmuş-
tur. Bugün imalat sanayi üretim endeksleri 
incelendiğinde ülkemizin kriz önceki gelişim 
ivmesini yakaladığını görüyoruz. Özellikle ül-
kemiz için çok büyük öneme sahip, otomotiv, 
makine gibi katma değeri yüksek sektörlerde 
yaşanan gelişmeler gelecek adına daha güzel 

günlerin bizi beklediğini gösteriyor. 
Ülkemizde özellikle otomotiv sektörü, üretim 
içindeki payı ve ekonomik katkı oranı değer-
lendirildiğinde, imalat sanayi içinde önde gelen 
sektörler arasında yer almaktadır. Sektörün 
imalat sanayi toplam üretimi içindeki payı, ima-
lat sanayi sektörler ortalamasının üstündedir.
Otomotiv sektörü, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de gün geçtikçe gelişen ve ekono-
miye olan katkısı artan bir sektördür. Sek-
törde firmalar arası rekabet hızla artmakta 
ve buna bağlı olarak verimlilik, kaynakların 

etkin kullanımı, idari ve teknik organizasyon 
gibi unsurlar büyük önem kazanmaktadır. Bu 
çerçevede; Ar-Ge’ye yatırım, kalite yönetimi, 
ana ve yan sanayi arasında işbirliğine dayanan 
ilişkiler, nitelikli iş gücü istihdamı, esnek üre-
tim yöntemlerinin uygulanması ve etkin pa-
zarlama gibi özellikler rekabette öne çıkmayı 
belirleyen unsurlar olmaktadır.
Bu kapsamda otomotiv konusunda “Bölgede 
Üretim ve Ar-Ge Merkezi Olmak” vizyonuy-
la yola çıktığımız ülkemiz otomotiv sektörüne 
yönelik strateji çalışmalarında son aşamaya 
gelmiş bulunmaktayız. İlgili tüm kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve si-
vil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı (2011–2014) Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu aşamadan 
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sonra belgedeki eylem planında yer alan ey-
lemlerin uygulanmasına başlanacaktır.
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi’nde Genel 
Amaç “Otomotiv Sektörünün Sürdürülebilir 
Küresel Rekabet Gücünü Arttırmak ve İleri Tek-
noloji Kullanımının Ağırlıklı Olduğu Katma De-
ğeri Yüksek Bir Yapıya Dönüşümünü Sağlamak” 
olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere 
çeşitli hedefler ve eylemler belirlenmiştir. 
Strateji belgesinde yer alan hedeflere ulaş-
mak üzere uygulama izleme ve koordinas-
yon mekanizmasının oluşturulması büyük 
önem taşımaktadır. Bakanlığımız, ilgili tüm 
paydaşların katılımıyla Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında bir İzleme 
ve Yönlendirme Komitesi kuracak ve kamu 
kurumlarının katılımıyla her bir hedefe yöne-
lik birer Hedef Çalışma Grubu oluşturacaktır. 
İzleme ve Yönlendirme Komitesi, özel sektör 
ile kamu kesimi arasında kurulan çeşitli diya-
log mekanizmaları ile işbirliği halinde olacak-
tır. Bunun yanında, her altı ayda bir kamu 
ve özel sektörce İzleme ve Yönlendirme 
Komitesi’nde değerlendirilen konular gerekti-
ğinde Bakanlığımızca Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’na taşınarak, karar alıcı siyasi iradenin 
bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesi sağla-
nacaktır. Eylem planının hayata geçirilmesinde 
özel sektörün de özverili ve istekli çalışmaları 
hayati önem arz etmektedir. Bu itibarla, kamu 
ve özel sektör işbirliğinden verimli ve etkin so-
nuçların ortaya çıkacağını düşünmekteyim.   
2009 yılı verilerine göre Türkiye’de 1.000 kişi 
başına düşen motorlu araç sayısı yaklaşık 165 
iken, AB ortalaması 473’tür. Bu rakamlar ül-
kemizde otomotiv piyasasının halen doyma-
mış bir Pazar olduğunun en önemli gösterge-
sidir. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 
düzeyi istikrarlı olarak arttığı takdirde oto-
motiv sektöründe talep de artacaktır. Artan 
bu talebin, yerli üretim ile karşılanması esas 
olmalıdır. Bakanlığımız bu amaca ulaşmak ve 
yerli otomotiv markasının oluşması için ge-
rekli çalışmaları yürütmektedir. 

Türkiye’de otomotiv ana sanayinde hizmet 
veren firmaların büyük bir çoğunluğu küresel 
otomotiv şirketlerinin lisansı ve ortaklığı altında 
küresel pazarlara üretim yapmaktadır. Bununla 
birlikte ülkemiz kişi başına düşen otomobil sa-
yısı açısından halen doymamış bir Pazar olduğu-
nu belirtmiştim.  Ekonomik gelişmelerin olumlu 
seyretmesi ve giderek artan genç nüfusun varlı-
ğı bu pazarı canlandırmaktadır. 
Ayrıca, özellikle Avrupa Birliği ile tesis edilen 
Gümrük Birliği sonrasında AB teknik mevzu-
atının ülkemiz mevzuatına kazandırılması ile 
üretilen ürünlerin kalitesi ve üretim yetkinliği 
açısından önemli gelişmeler kaydedilmiş ve 
bu sayede AB pazarı en büyük ihracat paza-
rımız haline gelmiştir. Böylece küresel enteg-
rasyon hızlanarak ülkemiz önemli markaların 
üretim üssü haline gelmeyi başarmıştır. Bu 
süreç 1960’lı yıllardan bu yana önemli bir 
üretim kültürünün yerleşmesini sağlamıştır. 
Yan sanayimizde bir aracın imalatında gerekli 
parçaların tümü halihazırda geliştirilebilmekte 
ve üretilebilmektedir. Türkiye otomotiv sek-
törü, geçen elli yılda kendini önemli oranda 
geliştirmiş ve bu sayede ülkemiz bölgenin 
önemli bir üretim merkezi olmuştur. Bu nok-
tada otomotiv sanayimiz rakiplerine göre bir-
çok güçlü yanı bulunmaktadır. Bunların başın-
da iyi eğitilmiş, genç, dinamik, istekli, kalifiye 
ve AB ülkelerine göre daha düşük 
maliyetli işgücümüz gel-
mektedir. 

Ayrıca teknik ve ticari beceri düzeyi yüksek, 
rekabetçi bir otomotiv yan sanayimizin var-
lığı en önemli güçlü yanlarımızdan biridir. Di-
ğer taraftan; 
• AB ile Gümrük Birliği ve küresel teknik 
mevzuata uyum
• Avrupa pazarına yakınlık
• Üretimde yüksek kalite standartları
• Uluslararası yönetim sistemleri yaygınlığı 
(kalite, çevre, güvenlik vs.) 
• Yabancı firma ortaklıkları ile gelişmiş yan 
sanayi “know-how” düzeyi
• Girişimci kadroların varlığı
• Toplu taşıma araçlarında elde edilen tecrübe 
ve bu alanda yerli markaların varlığı
gibi ülkemiz otomotiv sanayinin değerini artı-
ran birçok güçlü yanımız bulunmaktadır.  
Tüm bunların yanı sıra Ülkemizin Ortadoğu 
ve Afrika ülkelerine yakınlığı da ayrıca yeni 
ihracat pazarları anlamına da gelmektedir. 
Gerek mevcut iç pazarımızın ve AB pazarının 
varlığı gerekse de yeni gelişen pazarlar üreti-
mi olumlu yönde etkilemektedir.
Ülkemizin yukarıda yer alan pazarlara erişimi 
ve doğrudan kendi iç pazarımıza Türk markası 
araçlar sunulması amacıyla bazı çalışmalar yapıl-
maktadır. Bu konu özellikle “Otomotiv Sektörü 
Strateji Belgesi” içinde vurgulanmıştır. Bu çerçe-
vede hazırlanacak olan “Ulusal Odak Projeleri” 
devletimiz tarafından desteklenecektir.
Yerli araç markasının hem ülkemiz iç pazarın-
da hem de yukarıda sözünü ettiğim pazarlar-
da başarılı olacağına inanmaktayım. Önemli 
olan uluslararası teknik mevzuata uygun, 
kaliteli ve geniş bir tüketici kitlesine ulaşabi-
lecek ekonomik bir araç olması. Bu nedenle 
özellikle tüm dünyada gelişmekte olan elekt-
rikli araç kategorisi şu an için uygun bir seçim 
olarak görünmektedir. 
İnşallah bu amaca siyesi ve ekonomik istikra-
rında sürdürülebilir olması sayesinde en kısa 
sürede ulaşacağız. 

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
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TÜRKİYE’NİN ARAÇ ÜRETİMİNE İLİŞKİN 
ÜRETİM VE SATIŞ ALT YAPISI YETERLİDİR

TÜRKİYE KENDİ OTOMOBİLİNİ YAPABİLİR Mİ?

Otomotiv sektörü, sanayisi gelişmiş dünya 
ekonomilerinde ilk sıralarda yer almakta ve 
ekonominin lokomotifi olarak kabul edil-
mektedir.  Hatta bir adım daha ileri gider-
sek, Almanya gibi sektörde ileri olan ülkeler, 
otomotiv sanayisine stratejik önem vermek-
tedirler. Çünkü otomotiv sanayi, demir çe-
likten tutun da, tekstil, petro kimya, makine 
imalata değin pek sektörü etkilemektedir.  
Sektörün dünya ekonomisindeki önemi or-
tadayken, ülkemizin sektördeki yeri ve öne-
mi de her geçen gün artmaktadır. Bugün, 
dünyanın hangi coğrafyasına gitseniz, orada 
mutlaka Türkiye’de üretilen ya da dünyanın 
neresinde üretilirse üretilsin işçilerimizin, 
mühendislerimizin ve işletmelerimizin emeği-
nin olduğu bir otomobil görürsünüz. Tüm bu 
yetenekler ortadayken, Türkiye neden yerli 
bir otomobil üretemesin. Türkiye’nin araç 
üretimine ilişkin üretim ve satış alt yapısının 
yeterli olduğunu düşünüyorum. Nitekim açık-
lanan ‘Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi” nde 
de buna ilişkin ortaya konulmuş kararlar bu 
düşünceyi doğrulamaktadır. Nitekim Türkiye 
mevcut yapısı itibariyle hem ana sanayi hem 
de yan sanayi niteliği ile bu güce ve yeteneğe 

sahip olmakla birlikte, dünyadaki otomotiv 
trendlerini göz ardı etmeden doğru bir ana-
liz ortaya koymalıdır. Bu analizde aracın seg-
mentasyonundan çevre ve enerji konuları da 
göz ardı edilmeden ortaya çıkan gelişmelerin 
yarına ilişkin hangi yeni koşulları ortaya koydu-
ğu görülebilmelidir. Yeni üretim tekniklerinin 
ötesinde özellikle hibrit ve elektrikli araçların 
bu süreçte çok ciddi bir biçimde ele alınması 
gerektiğini de düşünmekteyim. Unutmamak 
gerekir ki, bugünün arz talep ilişkisinin hangi 
araçta, hangi bölgede ve hangi hedef kitlede 
nasıl konumlanacağının yanı sıra, geleceğe hem 
de yakın geleceğe ait yoğun nüfus, megapoller, 
yakıt/enerji alternatiflerine ilişkin gelişmeler, 
pazarlama tekniğindeki farklılıklar ve küresel 
bağlamda sektöre yeni katılan aktörler gibi 
sayılabilecek çok sayıda faktör, sektörün geniş 
bir perspektifte ele alınmasını zorunlu kılmak-
tadır. Türkiye, yerli bir otomobil üretme ye-
teneğine sahiptir. Bizler de Konyalı sanayiciler 
olarak, Türkiye’nin bu hedefine katkıda bulun-

mak için var gücümüzle çalışmaya hazırız. Çün-
kü, Konya Otomotiv yan sanayinde iddialı bir 
şehirdir. Konya’nın Otomotiv Yan Sanayi’nde 
dünya pazarındaki payı her geçen gün artmak-
tadır.  Otomotiv yan sanayinde Türkiye’nin en 
önemli motor supap, motor piston ve gömlek, 
krank, dişli, conta gibi birçok alandaki fabrika-
lar Konya’da bulunmaktadır. Özellikle komple 
dingil parçaları ve üretimi, treyler üretimi, oto 
kalorifer ve ekipmanları, fren ve aksamları, 
hidrolik pompa, hidrolik ve pnömatik sistem-
ler, süspansiyon parçaları, emniyet aksamları, 
oto cam, koltuk, döküm ve dövme parçalar 
gibi her türlü yedek parça ve aksesuarları da 
Konya’da üretilmektedir.
Konya, çok rahat bir şekilde otomotiv ana 
sanayi yatırımını kaldıracak bir yapıya sahiptir. 
Konya’da bir otomotiv ana sanayinin olması 
sanayimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL
KONYA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Türkiye kendi otomobilini yapabilirmi diye 
değil Konya kendi otomobilini yapabilirmi 
diye sormak daha uygun olur düşüncesinde-
yim. Çünkü bilindiği gibi Konya kendi içeri-
sinde barındırdığı birçok KOBİ ve fabrikalarla 
Avrupa’nın birçok otomobil devlerine yedek 
parça üretmektedir. Dışarıda imal edilen 
araçlarda eminim ki birçok parça Türk ma-
lıdır. Bence Konya ve Türkiye’deki eksiklik 
kendi içinde rekabet ve organize olamamak-
tır. Konya’da imkân verilse ve bu konuda bir 
girişimde bulunulursa, motorun kalbi olan 

parçalarından tutunda kaporta ve en ufak 
cıvatasına kadar yapılacağından hiç şüphem 
yoktur. Türkiye’de nice KOBİ’ler ve fabrika-
lar vardır ki, değil  kendi otomobilini, Türki-
ye kendi uçağını tankını, her türlü savunma 
araçlarını ve her türlü teçhizatını yapabile-
cek kapasitededir.
Biz Konya’da dizel araçların mazot pompa 
yedek parçalarını ve bazı motor parçalarını 
imal eden bir KOBİ’yiz. Mazot pompalarının 
birçok parçasını imal etmekteyiz. Ve şu anda 
Türkiye’de imalatı yapılamayan rotor ve ele-

manların kromlanarak tamirini yapıyor en az 
yenisi kadar performans alıyoruz. Dolayısı ile 
bu konuda dışarıya bağımlılıktan kurtuluyo-
ruz. Konya’da bu işi yapan birçok irili ufaklı 
KOBİ’ler vardır. Konya kendi otomobilini 
bence yapabilir. Bu teknolojiye alt yapıya sa-
hiptir. Türkiye dışarıya bağımlı olmadan her 
türlü araç ve gerecini yapabilir. Buna eminim 
ve yürekten inanıyorum.

İBRAHİM ÇAPANOĞLU
SİSMAK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

HAZIRLAYAN: SEYCAN ÇAKIR 
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YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNDE BİRİNCİ ADIM: 
İMAJ VE PAZAR ANALİZİ
1961 yılında Devlet Başkanı Cemal Gürsel’in 
emriyle tümüyle yerli üretim olmak üzere bir 
otomobil yapılması istenir. Bu işi TCDD işlet-
mesi üstlenir. En küçük bir tereddüt ve endişe 
olmaksızın 23 mühendisimiz çalışmaya başlar. 
Çalışma mekânı olarak TCDD Eskişehir atöl-
yesi seçilmiştir. Otomobilin Cumhuriyet Bayra-
mına yetişmesi istenir. Yani 130 gün süre vardır. 
Türkiye’de üretilecek olan yerli otomobil DEV-
RİM ‘ i imal etme çalışmaları başlamıştır.
Tam 50 yıl sonra Başbakanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ sanayicilerden Türk malı bir 
otomobil üretelim talebinde bulundu. Yerli 
otomobil üretme konusu sektörü hareket-
lendirdi. Toplantılar, paneller yapılmaya baş-
ladı. Medyada güncelliğini koruyor. Herkes ve 
sivil toplum örgütleri beyin jimnastiği yapmaya 
başladı. Bu bir vizyon ve misyon çalışması ol-
malıdır. Türkiye’de otomobil sanayinin temeli 
TOFAŞ-KOÇ’ un herkesi bir otomobil sahi-
bi yapma sevdası ile 1969 yılında atıldı. Daha 
sonra RENAULT ve FORD devreye girdi. Yıl 
2011 dereler tepeler aşıldı 40 yıl içersinde 
dünyada otomobil üretiminde kaliteyi yakala-
mış 5 ülke arasına girdik. Fakat kendi marka-
mız değil dünya markalarına (FIAT, RENAULT, 
FORD, HYUNDAI VB.) araç üretiyoruz. Ar-
tık Üretilen araçlar Türkiye’de üretiliyor diye 
tercih ediliyor. AB standartlarını karşılıyoruz. 
İş gücü kaynaklarımız ve bunların tecrübeleri 
mükemmel. Türkiye, dünya pazarında fiziki 
olarak uygun bir yerde.  Avrupa, Türkî Cum-
huriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pa-
zarlarına lojistik çok uygun. Devletin sağladığı 
teşvikler ve destekler uygun.
Buna karşın kendi teknolojimiz yok, kendi 

pazarımız yok, kendi marka imajımız yok. 
Şimdi otomobil yerli otomobil üretme tar-
tışmaları yapıyoruz. Biz Türk otomobil sana-
yicileri Türk malı bir otomobili üretebiliriz. 
Fakat bu gün üretemeyeceğimiz tek şey mar-
ka imajı olacaktır. Marka imajlarını yaratmak 
ve devamlılığını sağlamak çok zor bir iştir. 
TOFAŞ otomobil üreten bir fabrikanın adı-
dır. İlk önceleri TOFAŞ markası ile otomobil 
üretildi, yıllar sonra anlaşıldı ki fabrikanın adı, 
imajı ayrı bir şey otomobil markası, ayrı bir 
şey TOFAŞ adının FIAT markasına dönüşme-
si.  Yani FIAT MARKASI İMAJI oluşması 7 yıla 
varan çalışma süreci almıştır. Tabii ki bunun 
bir maliyeti olacaktır. Güncel konu KARSAN 
Amerikan taksi pazarına araç üretti. Bir yıl-
dır tanıtımları yapılıyor, daha Türkiye’de tak-
sicilik sektöründe bu araçlar yok. KARSAN 
bu mükemmel aracını Amerikan 
pazarlarına sundu. 

Sonuç;  Amerika’da KARSAN markası tanın-
madığı için ihaleyi alamayacak.
Kısaca bizim bir otomobil üretebilmemiz için 
vizyon misyonumuzu çok iyi tespit etmeliyiz. 
Aracın şase, motor, hız kutusu, aktarma organ-
ları, ön düzen, elektrik vb. bölümlerini kaliteli 
olarak üretip ortaya bir yerli otomobil koyabi-
liriz. Peki, dünya pazarlarında nasıl yer alacağız. 
Marka imajı nasıl oluşturulacak. Biz bu aracı 
hangi pazarlarda kimlere satabileceğiz. Yerli 
otomobil üretmede amacımız ne olacak.
İşte fabrikalar kurup otomobili üretmeden 
önce ofislerimize oturup marka imajı ve Pa-
zar konularında çalışmalıyız.

ATIF DİKİCİ
KOYUNCU FİAT- SATIŞ MÜDÜRÜ 

‘Türkiye kendi oto-
mobilini üretebilir’ 
başlıklı çalışmamız-
la ilgili görüştüğü-
müz OSD - Oto-

motiv Sanayii Derneği konu ile ilgili detaylı 
bir araştırma ve rapor hazırlığında olduk-
ları için rapor bitimine kadar her hangi bir 
açıklama yapmanın etik olmadığı görüşün-
de olduklarını belirtmemizi istediler. Bahsi 
geçen raporun tamamlanması halinde tüm 
kamuoyuna bunu sunacaklarını dile getirdi-
ler. Konya Vizyon Dergisi olarak OSD’ ye 
göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür 
ediyoruz ve iyi çalışmalar diliyoruz.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ- OSD
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BEYZA  ÇOKTOSUN

EVİMİZDE AVİZE SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Aydınlatma seçerken öncelikle evi-
nizin tarzını ve nasıl bir çizgi çizmek 
istediğinizi çok iyi belirlemek gerekir. 
Eğer eviniz modernse ve bu modernliği 
devam ettirmek ve aydınlatma ile de ta-
mamlamak istiyorsanız modern bir sarkıt 
veya modern bir plafonyer kullanabilirsi-
niz. Eviniz klasik ve aynı şekilde mobilya-
larda klasik ise ve var olan klasikliği devam 
ettirmek istiyorsanız klasik bir sarkıt avize 
çok uygun olacaktır.
Ama bu seçimlerin dışındaki seçimler ta-
mamıyla yanlıştır demek doğru olmaz. 
Seçimler herkesin dekorasyonla ilgili bek-
lentilerine ve zevklerine bağlı olarak de-
ğişebilir. Örneğin klasik bir evde modern 
aydınlatma elemanları kullanılabilir ya da 
modern bir evde klasik modern aydınlatma 
elemanları ile değişik bir tarz oluşturabilir-
siniz. Bu tamamıyla sizin seçmiş olduğunuz 
modern tarzı veya klasik tarzı nereye ka-
dar devam ettirmek istediğinizle ilgilidir.
Duvar rengi ve mobilyaların rengi aydın-
latma ile ilişkili olarak değerlendirilebilir. 
Eğer koyu renk mobilyalar seçiyorsanız, 

duvarlarınızın rengi koyu renk ise bu du-
rumda içerideki aydınlatma seviyesini ve 
miktarını artırmanız gereklidir. Bunun ya-
nında her şeyin açık renk olduğu odada nis-
peten daha yumuşak bir aydınlık da yeterli 
olacaktır. Aydınlatma elemanlarının ne yo-
ğunlukta ışık vermesi gerektiğini seçerken 
içerideki mobilyalar ve duvarın rengi sizin 
için önemli ipuçları verir.
Eviniz için aydınlatma seçerken, ister 
klasik bir avize ister  modern bir avize 
olsun, dikkat edilmesi gereken kriter-
ler şunlardır;
İlk olarak tavan yüksekliğinin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Eğer evinizin ta-
van yüksekliği ki ülkemizde bu yükseklik 
genelde 250-270 cm arasındadır, böyle bir 
yükseklikte çok uzun ve gösterişli sarkıtlar 
seçerseniz, odanızı basık ve dar göstere-
cektir. Bu nedenle eğer böyle bir avize ter-
cihinde bulunacaksanız tavan yüksekliğini 
ve seçtiğiniz ürünün ne kadar yer kapla-
yacağını düşünmeniz gerekir. Bunun yanı 
sıra kullanacağınız mobilyaların seçimi de 
önemlidir. Eğer ‘country’ tarzı bir salon 

hazırlıyorsanız burada çok taşlı bir avize 
oldukça klasik duracaktır. Bu noktada mo-
derne yakın dömi-klasik bir avize seçmeniz 
sizin dekorasyonunuzu daha tamamlayıcı 
olacaktır. Odamızı daha geniş göster-
mek ve odanıza derinlik katmak isti-
yorsanız eğer bu durumda yapılması 
gerekenler şunlardır;
Duvarların aydınlatılmasını sağlamak 
önemli bir çözümdür, diğer önemli bir çö-
züm ise hepimizin evlerde sıkça karşılaştığı 
tavan havuz aydınlatmasıdır. Bu aydınlatma 
havuzlarının duvarlara yakın yapılması ile 
de duvarları aydınlatmış oluruz, böylece 
oda büyük ve derin bir görüntü kazana-
caktır. Bir diğer çözüm ise mekânda ayna 
kullanımının ışık ile desteklenmesidir. Ayna 
ile geniş gösterebileceğiniz ortam, ışık ile 
ayna desteklenerek daha etkili hale getiri-
lebilinir, ayna yanına koyulan ve aynayı ay-
dınlatan bir aplik ve ayaklı bir aydınlatma 
bunu sağlayacaktır.

Bir sonraki aydınlatma köşemizde görüşmek 
dileğiyle…
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ÇOCUK 
İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE
"Çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama 
sevincimizdir, bugünün çocuğunu yarının 
büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin 
insanlık görevidir"

Mustafa Kemal Atatürk

Çocuk işçiliği ile mücadele bir insani kalkın-
ma mücadelesidir…  
Bu sayımızda dünyada uzmanların ve tüm 
insan hakları örgütlerinin hemfikir olduğu 
çocuk işçiliğinin, sosyal ve ekonomik açıdan 
çok önemli bir insan hakları sorunu olduğu-
na değineceğiz. Yapılan tahminlere göre bu-
gün tüm dünyada 250 milyon kadar çocuk; 
yeterli eğitimden, sağlık hizmetlerinden ve 
temel özgürlüklerden yoksun biçimde çalış-
maktadır. Bu olaya hangi açıdan baktığımız 
çok önemlidir. Kişisel olarak hiç kuşkusuz 
ki çocuklar bu insan hakları (çocuk hakla-
rı) ihlalinden derin yaralar alırlar. Ancak; bu 
durumdan uzun vadede ülkelerde büyük za-
rar görmektedir. İnsani olarak kalkınmamış 
bir toplumda gelecekle ilgili hiçbir planlama, 
ekonomik kalkınma, toplum özgürlüğü gibi 
konulardan bahsetmek mümkün değildir. 

YAZI: SEYCAN ÇAKIR
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Uluslararası Çalışma Örgü-
tü - ILO (International Labour 
Organization)’nun, 1973 tarihli 
Asgari Yaş Sözleşmesi, çocuk 
işçiliğinin etkili biçimde ortadan 
kaldırılmasını öngörmektedir. Bu 
sözleşme, 1999 tarihinde kabul 
edilen Çocuk İşçiliğinin En Kötü 
Biçimlerinin Önlenmesi Sözleş-
mesi ile daha da pekiştirilmiştir. 
Bu sözleşme, çocuk işçiliğinin en 
kötü biçimlerinin hemen sona 
erdirilmesine yönelik ivedi ön-
lemlerin alınmasını öngörmek-
tedir. “En kötü biçimler” kölelik 
ve zorla çalıştırmadan çocukların 
yasa dışı işlerde kullanılmalarına, 
çocukların sağlığı, güvenliği ve 
ahlakı açısından zararlı işlere dek 
geniş bir alana yayılmaktadır.
Dünyada geç kalınmış bir adım 
olarak görülen çocuk koruyucu 
yasaların çıkarılması 20'nci yüzyılın 
ikinci yarısında gündeme gelir. 
World Vision tarafından hazırlanan 
dünyada 21'nci yüzyılda karşılaşıla-
cak en önemli 10 sorun arasında 
yoksulluk, savaş, barış ve çevrenin 
korunmasının yanı sıra, çocuk işçi-
lerin sorunları da yer alıyor. 
Çocuk işçiliğinin önlenmesine ve 
uluslararası örgütlerin çocuk işçi-
leri korumaya yönelik çabalarına 
günümüzde bilinçli ülkelerdeki 
tüketiciler de tüketim mallarında 
çocuk emeğine karşı çıkarak des-
tek oluyor. Mesela AB ülkelerinin 
pek çoğu özellikle Uzakdoğu'dan 
ithal ettiği mallarda "Çocuk Emeği 
Yoktur" etiketleri kullanmakta...
Bununla ilgili Türkiye’den bir örneği 
hatırlatmak isterim; 1999'da İtalyan 
Benetton firmasının Türkiye’deki 
fason üretimlerinde çocuk işçi-
liği de tartışılmıştı.Benetton’un 

Türkiye'deki ortağı Cem Boyner, 
fason üretim yaptırdığı işletmeler-
den çocuk işçi çalıştırıldığı iddiaları 
karşısında zor durumda kalmıştı. 
AB ülkelerinde tüketicilerin çocuk 
işçilerin ürettiği malları protesto 
etmesi İtalya'daki Benotton firma 
yetkililerini ve Türkiye'deki ortak-
larını harekete geçirmişti. 

DÜNYADA ÇOCUK İŞÇİLER 
ILO verilerine göre; üçte iki-
si Asya'da olmak üzere yaklaşık 
250 milyon çocuk çok kötü ko-
şullarda çalıştırılıyor. Gelişmekte 
olan ülkelerde 5-14 yaşları ara-
sında bulunan 250 milyon çocuk 
işçinin 120 milyonu tam gün ça-
lışıyor. Bu çocuk işçilerin yüzde 
61'i Asya, 32'si Afrika ve yüzde 
7'si Latin Amerika'da bulunuyor. 
Genellikle kırsal kesimde, tarım 
sektöründe çalıştırılan çocuklar 
ailelerince bir yatırım aracı ola-
rak görülüyor. IPEC'in verilerine 
göre de çalışan çocukların üçte 
ikisini erkekler oluşturuyor. 
ILO'nun 14 yaşından küçük ço-
cukların çalıştırılmasını  yasakla-
yan 5’nolu anlaşmasını 174 üye ül-
keden 141'i onayladı. UNICEF'in 
1995'te hazırladığı ''Dünya Çocuk 
Hakları Sözleşmesi'' de 179 ülke 
tarafından imzalandı. 
ILO'nun araştırmalarına göre ço-
cuk işçiler seks ticareti ve fabrika 
işçiliğinin yanı sıra dilencilik, silahlı 
soygun, ev işlerinde hatta haşhaş-
eroin trafiğinde de acımasızca 
kullanılıyor. Çağdaş kölelik olarak 
adlandırılan bu sistemde genellik-
le tuğla yapımı ve seks ticaretinde 
kullanılan çocukların aileleri pat-
ronlara borçlandırılıyor. 
Kurtarma Projeleri: ILO, UNES-

CO, UNICEF, Birleşmiş Millet-
ler (BM) ve Dünya Sağlık örgütü 
WHO (World Health Organi-
sation) çocukların çalıştırılmasına 
karşı hükümetlerin önlem almaları 
ve kamuoyunun ilgisini çekmeye 
yönelik ortak projeler geliştiriyor, 
resmi ve sivil örgütlerle ortak-
laşa çalışmalar yapıyor. ILO bu 
amaçla 10 yıl önce başlattığı ulus-
lararası "Çocuk İşçileri Kurtarma-
Elimination of Child Labour (IPEC)" 
programı çerçevesinde çocuk 
işçileri Nepal'de atölye sahipleri-
nin, Tayland'da seks tüccarlarının, 
Kamboçya'da tuğla yapımcılarının 
elinden kurtararak eğitim olanağı 
sundu.(Faruk Eskioğlu) 
Kız Çocukların Durumu: UNI-
CEF ve BM uzmanları, küçük kız-
ların durumlarının çok daha kötü 
olduğuna dikkat çekerek, her 
türlü ayrımcılığa alet olduklarını 
bildirdiler… Ayrıca, dünyadaki 
okula gitmeyen 100 milyon ci-
varındaki çocuğun 60 milyonu kız. 
Cinsiyetleri nedeniyle 60 ile 100 

milyon kız çocuğu tecavüze uğru-
yor, ebeveynleri tarafından öldü-
rülüyor, kötü besleniyor ve kötü 
bakılıyorlar. En çok kullanıldıkları 
alanlardan biri olan ev hizmetlerin-
de çalışan çocukların yüzde 90’nını 
12-15 yaşları arasındaki kızlar oluş-
turuyor. Afrika'nın ve Asya'nın bazı 
bölgelerinde HIV virüsü taşıyan kız 
çocuklarının oranı, erkek çocukla-
rından 5 kat daha fazla. 
Çocuk işçiler probleminin se-
bepleri; düşük eğitim düzeyi, 
yoksulluk, nüfüs artışı, işsizlik v.s 
olarak sıralanmakta. Ancak bu 
sorun sadece az gelişmiş ülkele-
rin sorunu değil.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞÇİLER 
Türkiye'de çocukların çalıştırıl-
ması Güneydoğu'da yoğunlaşıyor 
ve 7 ile 14 yaş arasındaki her üç 
çocuktan biri çalıştırılıyor. Devlet 
İstatistik Enstitüsü'nün araştır-
masına göre 6 ile 14 yaş arasın-
daki toplam 11 milyon çocuğun, 
3 milyon 842 bini çalışıyor ve bu 



KONYAVİZYON ◆ HAZİRAN 201158

HAYATA DAİR

çocukların yarısından çoğu oku-
ma, yazma bilmiyor. Enstitünün 
araştırmalarına göre, Türkiye'de 
çocuklar ortalama 13 yaşında 
çalışmaya başlıyor. Çalışan ço-
cukların babalarının, yüzde 45’i 
işçi, yüzde 26’sı serbest meslekle 
uğraşıyor. Çocukların yüzde 37’si 
okuyamadığı için, yüzde 24’i mes-
lek öğrenmek için, yüzde 17’si de 
aileye katkı sağlamak için çalışma 
hayatına atılıyor. Yüzde 64’ü ise 
kazandığı paranın tamamını ya da 
çoğunu ailesine veriyor. 
Dünya ülkeleri ile kıyaslayacak 
olursak: Türkiye'de çocukla-
rın yüzde 24’ü çalışırken bu sayı 
Brezilya'da yüzde 16, Mısır'da yüz-
de 11, Pakistan'da 17, Senegal'de 
yüzde 31, Avrupa Birliği ülkeleri ve 
ABD'de ise ortalama yüzde 2’nin 
altında. Bu istatistiklere bakarak 
hem ülke hemde insanlık olarak 
nerelerde olduğumuzu kestirmek 
çok da zor olmasa gerek. 

Çocuk İşgücü Anketi 
sonuçlarına göre: 
ILO, Çocuk İsçiliğinin Sona Er-
dirilmesi Uluslararası Programı 
(IPEC) desteğiyle 2007 yılında 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafın-
dan gerçekleştirilen ve açıklanan  
“Çocuk İşgücü Anketi” sonuç-
larına göre, 1994 ve 1999 yılla-
rında gerçekleştirilen iki anketin 
devamı niteliğindeki 3. Çocuk 
İşgücü Anketi sonuçlarına göre 

çocuk isçiliği oranındaki düşüş 
olduğu gözlemlenmekte. 
6-17 yaş grubundaki 16.264.000 
çocuktan 958,000 çocuk çalış-
ma yaşamı içinde yer alıyor. Bu 
verilere göre: 1994 yılında 6-17 
yas grubunun yüzde 15,2’si ça-
lışırken, 1999’da bu oran yüzde 
10,3’e, 2006’da ise yüzde 5,9’a 
gerilemiş durumdadır. 
6-14 yaş grubuna bakıldığında 
12.478.000 çocuktan 320.000 
çocuğun çalıştığı görülmektedir. 
Bu veriler Ekim 1999 verileriyle 
karsılaştırıldığında çalışan ço-
cuk/çağ nüfusu oranının yüzde 
5,1’den yüzde 2,6’ya gerilediğini 
göstermektedir. 
Anket sonuçlarına göre sektörler 
itibarıyla çalışan çocuk sayılarının 
dağılımı ise tarımda yüzde 41, sa-
nayide yüzde 28, ticarette yüzde 
22 ve hizmet sektöründe ise yüz-
de 9 olarak gerçekleşmektedir.

ILO Ankara Ofisi 20 Aralık 
2010 Tarihli Paneli: 
Son olarak ILO Ankara Ofisinin 
2015 hedeflerine doğru yol harita-
sını oluşturmak üzere düzenlemiş 
olduğu panelde, katılımcılara üç 
kaynak dağıtılmıştır:
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
olan Çocuk İşçiliğinin Önlenme-
sinde Zamana Bağlı Politika ve 
Program Çerçevesi
• “Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin 
Önlenmesine Kapsamlı bir Bakış” 
isimli ILO Ankara Ofisi yayını
• ILO Ankara Ofisi tarafından 
hazırlanan Çocuk İşçiliğinin Ön-
lenmesi için hazırlanmış taslak 
yol haritasının yönetici özeti
Panel üç oturumdan oluşmuştur. 
“Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçim-
leri ile Mücadele’de Sosyal Ortak-
ların Rolleri ve Sorumlulukları” 
isimli birinci oturumda sosyal or-

takların konuyla ilgili çalışmaları 
değerlendirilmiştir. “Çocuk İşçiliği 
ile Mücadelede Kapasite Artırıcı 
Faaliyetler, İstatistikler, Mevzuat, 
Sağlık, Sosyal Hizmetler, Koru-
ma ve Rehabilitasyon Önlemleri” 
başlıklı ikinci oturumda 2015 
yılına doğru hedefler ve strate-
jiler tartışılmıştır. “Yerel Düzeyde 
İyi Uygulamalar, Müdahalelerin 
Sürdürülebilirliği ve Genişletilme-
si”  konulu üçüncü oturumda ise 
çocuk işçiliğinin önlenmesi için 
yapılmış başarılı müdahaleler ve 
uygulamalar üzerine sunumlara 
yer verilmiştir. Dünyada çocuk 
işçiliği konusunda önlemler alma-
ya çalışan pek çok örgüt ve grup 
mevcuttur. Bunun yanı sıra alınan 
kararlar ve ülkelerin kabul ettikle-
ri çocuk hakları sözleşmeleri var-
dır. Ancak önemli olan asıl mesele 
toplumların bu konuya yaklaşım 
boyutunun ne derece insani oldu-
ğudur. Bir toplum geleceğini ken-
di elleri ile baltaladığının bilincin-
de midir? Çocuklarımız, ülkemiz 
ve kendi geleceğimiz için neler 
yapıyoruz? Biz ‘çocuk işçiliğini’ ne 
kadar önemsiyoruz ve toplum 
olarak gelecek nesilde nasıl bir 
travmalar silsilesi doğurabileceği-
nin ne kadar bilincindeyiz? 
12 Haziran-Dünya Çocuk İşçi-
liği İle Mücadele Gününüz Kut-
lu Olsun. Katkılarından dolayı 
Türkiye-  ILO Ankara Ofisine 
teşekkür ediyoruz.
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DÜNYA HARİKASI: 
TINAZTEPE 
MAĞARASI
Konya’nın Seydişehir İlçesi’ndeki 
Tınaztepe Mağarası, tanıtım eksikliği 
nedeniyle bölgeye turist çekemiyor. Türkiye’nin 
en büyük mağarası olma özelliğine sahip olan 
Tınaztepe, kaptan Cousteau’nun “dünya 
harikaları” listesinde de yer alıyor.

HAZIRLAYAN: SEYCAN ÇAKIR
FOTOĞRAF: SERDAR AYDEMİR
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Tınaztepe mağaraları 1968 yılında Fransız 
bilim adamı Michel Bakalowichz tarafından; 
ilk olarak bulunup, mağaraların krokisi çıka-
rılmıştır. Bu kroki de dünyaya Bilgi Dergisi 
tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca Dr. Michel 
Bakalowichz mağaraların tıbbi araştırmasını 
yapmış; astım hastalığı için doğal bir tedavi 
ortamı olduğunu belirtmiştir.
Tınaztepe Mağaraları, turizmci Hasan 
Çelmeli tarafından uzun yıllar süren uğraşlar 
sonucunda 2001 yılında Orman Bakanlığın-
ca Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis 
edilmiştir. K.H.G. Birliği de Çelmeli Turizm 
Ltd. Şti’ne devretmiştir. Çelmeli Turizm Ltd. 
Şti, bir yıl gibi kısa bir sürede hem mağarayı 
ışıklandırıp gezi güzergâhlarını yapmış hem 
de sosyal tesisleri tamamlamıştır.

Seydişehir’deki bu doğa harikası mağra 
22 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en 
büyük, dünyanın üçüncü büyük mağarası 
olma özelliğine sahiptir. 230 milyon yılda 
oluştuğu belirlenen dev mağara tanıtım 
eksikliği nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremiyor. 
İçinde göletler bulunan mağaranın astım ve 
bronşite iyi geldiği ve doğal bir tedavi ortamı 
olduğu bilinmekte. 
Mağaranın varlığı, ilk kez 1968 yılında bölge-
ye gelen Fransız bilim adamlarınca belirlendi. 
Araştırmacı Jacques Cousteau ve arkadaşla-
rı, 1970 yılında Suğla Gölü ve onu besleyen 
su kaynaklarında yaptıkları araştırmada, Tı-
naztepe Mağarası’nı keşfederek, mağaranın 
toplam uzunluğunun 22 kilometre olduğunu 
tespit etti. Gezilebilen mesafesi yaklaşık 
1580 metre olan Tınaztepe Mağarası, 
travertenleri, sarkıt-dikitleri, kar ve yağmur 
sularının oluşturduğu gölcüklerinin güzelliğiy-
le görülmesi gereken doğal güzelliklerden. 

2003 yılında turizme kazandı-
rılan ve içine yapılan köprüler 
ve ışıklandırmalarla gezilebilen 
Tınaztepe Mağarası, tava-
nı, yanlardaki çatlaklardan 
sızan kar ve yağmur sularının 
oluşturduğu travertenler, 
sarkıt-dikitler ve suların oluş-
turduğu gölcükleriyle görenleri 
adeta büyülüyor. Sızan suların 
oluşturduğu küçük şelalelerin, 
-18.4, +36.5 derece sıcaklıkla-
rıyla, astım ve bronşit hastaları 
için şifalı olduğu araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. Tınaztepe 
mağarası, çevresini saran 
yeşillikler ve karlı dağların 
oluşturduğu görüntüyle doğa 
tutkunlarının ilgisini çekmekte.

Kaynak: Bilgi dergisi arşiv
ntvmsnbc.com 
webhatti.com/illerimiz
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E-TİCARET’İN EN ÇOK 
KULLANILAN HİZMETİ:

UÇAK BİLETİ 
SATIŞI

UÇAK BİLETİ ALIMINDAKİ 
İNCELİKLER
Değişen hayat koşulları, yoğun iş temposu dolayısı 
ile zamanın yetersizliği, bizleri hayatımızda yenilik 
ve kolaylık arayışına itmiştir. Artık bulunduğumuz 
yerden, ofisimizden, evimizden dünyanın bir ucu ile 
iş görüşmelerimizi gerçekleştirebiliyor, sanal ortamda 
takip ve kontrollerini yapabiliyoruz. Gelişen dünya 
hayatımıza e-ticaret (ELEKTRONİK TİCARET) kavra-
mını zaman içerisinde sezdirmeden katmış durumda. 
Modern dünyanın hızına yetişebilmek adına oldukça 
büyük bir kolaylık olan e- ticaret uygulaması ile gün-
lük hayatımızda bize zaman kazandıracak pek çok 
işlemi yapabilmekteyiz. Fatura ödemeleri, bankalar 
arası işlemler, alışveriş, bilet alımı e-ticaretin bize 
sunduğu hizmetlerin yalnızca bir kaçı. Bu sayımızda 
e-ticarette en çok hizmet alınan kolaylıklarından biri 
hakkında bilgi alacağız sizler için. Eventus Holiday 
e-ticaret kanalı ile uçak biletleri satan, rezervasyon 
alan bir firma, yetkililerle firma olarak bize sanal or-
tamda ne gibi kolaylıklar sağladıklarını ve uçak bileti 
alımında ki incelikleri sorduk. 

» Aysel Hanım merhabalar e-ticarette en popüler 
alış-verişin uçak bileti olduğu söyleniyor bu konuda 
neler söyleyebilirsiniz?
Merhaba, Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) e-ticaret verilerine göre, Mart 
sonu itibariyle yerli ve yabancı kredi kartları ile sitelerden yapılan harcamalar 
% 45 artarak 4 milyar 843 milyon 500 bin TL'ye ulaştı. Havayolları hizmetleri 
yine e-ticaretin en çok yapıldığı sektörler arasında yer aldı. 2011 yılının ilk üç 
ayında e-ticaret üzerinden kredi kartları ile yapılan havayolu harcamaları, işlem 
başına ortalama 247 TL oldu.
İnternetten en çok elektronik eşya ve uçak bileti alınıyor.
MasterCard tarafından her yıl 11 ilde düzenlenen MasterIndex araştırmasına 
göre, Türk halkının internet üzerinden alışveriş yapma oranı ortalama ayda 1 
olarak belirlendi. İnternetten kredi kartıyla en çok elektronik eşya, uçak bileti, 
tur ve seyahat rezervasyonları yapıldığı bilinmekte.

» Elektronik Uçak Bileti Nedir?
Elektronik uçak bileti: 01.06.2008 tarihiden itibaren uluslararası hava taşımacılı-
ğı birliği (IATA) tarafından Klasik kağıt bilet uygulamasının yasaklanmasıyla birlikte 
kullanılmaya başlanan uygulamadır. Yolcu seyahat bilgilerini elektronik ortamda 
saklayan seyahat dokümanıdır.

» Elektronik Uçak Biletini dökümümü nereden, nasıl 
ve ne zaman görebilirim?
Uçak Bileti satın alındıktan sonra ödemeyi yapan kullanıcıya belirtilmiş olduğu 
elektronik posta adresine otomatik olarak gönderilir.

» Eventus Holiday olarak hangi havayolları ile çalı-
şıyorsunuz, nerelere bilet satıyorsunuz?
Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, tüm havayolları biletlerini satıyoruz.
Yurtdışı biletlerinde özellikle, Rusya, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Uk-
rayna biletleri konusunda çok tecrübeliyiz.

RÖPORTAJ: SEYCAN ÇAKIR
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» Benim merak ettiğim bir konu var neden 
aynı uçakta olmalarına rağmen her yolcuya 
farklı bir fiyat uygulanmış oluyor? Kara ve 
deniz ulaşımında böyle bir uygulama yok. 
Dünyada havayolu şirketlerinin çoğu tek fiyat sistemi yerine mer-
diven tabir edilen fiyatlama sistemini kullanmaktadır. Bu sistem 
hem yolcular açısından hem havayolu açısından bazı pozitif  bazı 
negatif  yanlara sahiptir. Bu sistem henüz halkımız tarafından pek 
benimsenip önemsenememiştir, Türk insanı olarak son dakikada 
bir şeyleri halletme huyumuz bizi bu sisteme karşı güçsüz kılmış 
ve şikâyet etmemizi sağlamıştır. Genel Tabir ile Uçak biletleri 2 
ana bölümden oluşmaktadır; esas ücret ve vergiler. Esas ücret 
yolcunun aslında uçmak için ödediği bedeldir, vergileri ise hava-
limanı, harçlar, servis bedeli gibi değişik bazda alınan ek ücretler 
oluşturur. Yolcuların sürekli şikâyet etmiş olduğu konuların ba-
şında bahsettiğimiz merdiven fiyatlandırma gelmektedir. Öyle ki; 
"geçen gittim şu kadardı, şimdi bu kadar" ya da "siz neden o fiyatı 
ödediniz ben bu kadara aldım" gibi. Merdiven sistemin bazı özel-
likleri mevcut bu özellikleri bildiğiniz zaman ucuz bilet alma konu-
sunda belli bir yol kat etmiş olursunuz.

Merdiven fiyatlandırma sistemi neye göre 
fiyatların yükselmesini sağlar? 
1- Yolcunun kalacağı gün sayısı 
2- Cumartesi günü geçirme kuralı 
3- Tarih değişikliğine elverişli olması 
4- İadesi olmayan ya da iadesi olan biletler 
5- Öğrenci, yaşlı, işçi fiyatları
6- Fiyat sınıfının kontenjanı 
7- Uçağın doluluk oranı 
8- Sezonlara göre fiyat değişiklikleri 
9- Tarife farkları 
10- Gidiş dönüş şehirlerinin farklı olması
11- Havaalanlarına ve uçuşa göre vergi farkı
12- Kombine fiyatlar. 
Bu 12 sebepten başka bir kaç sebep daha mevcuttur. Bun-
lar yılbaşı ve özel günler, fuar tarihleri gibi dönemlerde de 
arz-talep fazlalığından fiyatlar yükseliş gösterecektir.

Bunların dışında uçaklardaki sınıf farklılığı da bilet fiyatlarında değişik tutar-
lar oluşmasına sebep olmaktadır. Bir uçaktaki yolcuları gördükleri hizmete 
göre First class, Business class ve Economy Class olarak sıralandırırken fiya-
tına göre sınıflandırdığımızda ise bu 3 sınıfın yanına promosyon ve kombine 
adı altında iki yeni grup koyabiliriz. 
1-First Class: En yüksek kalite ve en yüksek hizmet anlayışının mevcut 
olduğu seyahat etmenin yorgunluğunu yaşatmayan fiyatları bakımından 
uçaktaki en pahalı ücreti olan bilet sınıfıdır. 
2-Business Class: Genellikle iş adamlarının verilen servis ve çıkış 
kapısına yakınlığı dolayısı ile tercih ettiği hizmetin First class düzeyinde 
olmasa da özelliği hissettiren ve fiyatları first class olmayan uçaklarda 
tavan yapan fiyat sınıfıdır. 
3-Ekonomy Class: Uçakta business class perdesinin çekildiği noktadan en 
son koltuğa kadar geçerli olan fiyatlarının çeşitlilik kazandığı ücret sınıfıdır. 
4-Promosyon: Ekonomi sınıfı içerisinde havayollarının düzenlemiş ol-
duğu bazı kampanyalar vasıtası ile alınan çok düşük değerli ancak kısıt-
lamalı bilet sınıfıdır. 
5-Kombine: Yine ekonomi sınıfı içerisinde yer alan ancak gidiş-dönüş 
olarak alınan biletlerde gidişin ekonomi dönüşün promosyon sınıfı ola-
rak yada bunun tam tersi olarak fiyatlanmış bilerlerdir.

» Peki, aynı sınıfta uçtuğumuz yan koltuktaki 
yolcu bileti 59 TL’ye almış, neden?
Siz 179 lira’ya, yan koltuktaki yolcu 59 lira’ya uçuyorsa kızmayın, bileti-
nizdeki uyarıları okuyun. THY dâhil uçak şirketlerinin çok farklı fiyatları 
var, bu günümüzde yerli-yabancı birçok havayolu kuruluşunun uygula-
maya koyduğu bilet satış sistemlerinden kaynaklanıyor. Bu "Dalgalı sa-
tış" sistemlerine göre "ekonomi","business"."firs class" gibi sınıflarda 23 
değişik rezervasyon sınıfıyla farklı ücretlendirme yapılabiliyor.
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» Uçak ile seyahat için bilinmesi gereken bilgiler 
ve terimler, konusunda neler söylersiniz?
Uçak ile ilk defa yolculuk edeceklerin mutlaka bilmeleri gereken bazı terimleri 
sizinle paylaşayım: 
CHECK-IN: Uçağa binmeden önceki son işlemlerin gerçekleştiği yerdir.  
Check-in işlemleri için iç hat uçuşunuzdan en az 1 saat önce, dış hat uçu-
şunuzdan en az 2 saat önce havaalanında olmanız gerekir, çünkü Check-in 
işlemleri tarifeli iç hatlarda uçuşa 30 dakika kala, tarifeli dış hat uçuşunda 
ise 45 dakika kala bitmektedir.
ONLİNE CHECK-IN: İstanbul, Adana, Antalya, Bodrum, Gaziantep, Di-
yarbakır, Erzurum, İzmir, Malatya, Samsun ve Trabzon çıkışlı seferlerimizde, 
uçuşa 24 saat kala ile 2 saat kala arasında yapılabilmektedir. Online check-
in hizmeti ön sıra ve exit koltuklar için 10 TL, diğer koltuklar için 5 TL 
bedel karşılığında yapılabilmektedir. 

» Uçak yolculuğu çeşitleri nelerdir?
Uçak yolculuğu 3 çeşittir:
1. Çift yönlü: Gidiş-Geliş yönlü bilettir. Dönüş tarihiniz kesinse bu tip 
biletler fiyat yönünden de daha uygundur.
2. Tek yön: Tek bir yöne gidiş içindir. Dönüş tarihi belli olamayan yolcular içindir.
3. Aktarma uçuşlar: Belli bir yere kadar gittikten sonra başka bir uçağa 
geçiş yapılır. Bazı durumlarda uygun fiyatlı olduğu için tercih edilebilir.
» Uçak bileti sınıfları nelerdir? Kısaca özellikleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
1. Economy Class: Uygun fiyatlı uçuş sınıfıdır.
2. Business Class: Uçak içerisinde farklı yemek seçeneklerinin sunul-
duğu ve özel hizmetin uygulandığı uçuş sınıfıdır.
3. First Class: Koltuklar ve yiyecekler bakımından daha rahattır. Uçağa 
binmeden önce de özel muamele gören bir uçuş sınıfıdır.

Biletini erken alan, ucuz sınıftan yer bulabiliyor. Havayolu 
şirketleri, yıllık biletten satışından tutun da altı ay, bir ay, 
hatta haftalık bilet satış stratejisiyle koltuk satış planlama-
sını oluştururken, yolcuya da ekonomik bilet sunma çaba-
sına giriyorlar. Bu satış sistemiyle bilet ne kadar önce alı-
nırsa, uçuşunuz büyük oranda ekonomik hale dönüşüyor.

Online check-in hizmeti 
ön sıra ve exit koltuklar 
için 10 TL, diğer koltuk-
lar için 5 TL bedel karşılı-
ğında yapılabilmektedir.
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» Aysel Hanım, uçak 
biletlerinin üzerinde 
yer alan ve dikkat edil-
mesi gereken kısalt-
malar hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Non-Changeable: Bu ifade, 
aldığınız biletin değiştirilemeye-
ceğini anlatmaktadır.
Non-Refundable: Bu ifade bile-
tinizin iade edilemeyeceğini anlatır.
Non-Endorsable: Bu ifade, bir 
havaalanından alınan biletin baş-
ka bir havaalanından değiştirile-
meyeceğini gösterir.
Maksimum kalış süresi: Bu 
gideceğiniz yerde en fazla ne ka-
dar kalacağınızı gösterir.
Weekdays Only: Bu biletle an-
cak hafta içi seyahat edebilirsiniz.
Weekend Only: Bu biletle sadece 
hafta sonları seyahat edebilirsiniz.

» Kaç gün öncesinden 
bilet rezervasyonumu 
yapmam gerekir?
İlk uçuşunuza en az 48 saat en fazla 
90 gün kala, yer müsaitliğine göre 
online rezervasyon yapabilirsiniz. 
Ancak bilmelisiniz ki rezervasyon 
süreleri biletleme seçeneklerine 
göre, farklılık göstermektedir.

» Telefon ile bilet re-
zervasyonu yapabilir 
miyim?
Uçak Bileti rezervasyonu için 
Eventus Holiday bilet satış yet-
kililerimizi aradığınızda size yar-
dımcı olacaklardır.

» Otel konaklama hiz-
meti veriyor musunuz?

Evet, bildiğiniz gibi Antalya tüm 
dünyada çok popüler bir tatil 
bölgesi. Bizde, Antalya merkezde 
yerleşik bir turizm seyahat acen-
tesiyiz. Bu bağlamda, misafirleri-
mize oldukça geniş bir yelpazede 
otel alternatifleri sunabiliyoruz. 

» Antalya merkezli bir 
firma olduğunuz için otel 
rezervasyonu isteyen 
müşterileriniz avantajlı 
oluyor. Peki, uçak bileti 
isteyen müşterilerinize 
ne gibi bir avantaj sağ-
lıyor bu durum?
Çok doğru bir noktaya değindiniz, 
bilindiği gibi Antalya Türkiye’nin tu-
rizm başkenti ve ülkemizde en çok 
turisti ağırlayan ilimiz, yaz sezo-
nunda en yoğun hava yolu trafiğini 
yaşayan ilimiz aynı zamanda. 2010 
yılı turist sayısı yaklaşık 7 milyon ve 
bunların %55 kadarı Alman ve Rus 
misafirler. Bu istatistikten şunu an-
lıyoruz, bu kadar çok misafiri taşı-
yan büyük bir uçak trafiği var. Uçak 
trafiğinin yoğunlu, Antalya’ya gelen 
turist sayısı bizi de doğrudan etkile-
mekte. Bizler Eventus Holiday, ola-
rak müşterilerimize tüm Avrupa ve 
Rusya’nın her bölgesine ekonomik 
uçak bileti temin edebiliyoruz. 

Gurbetçi vatandaşlarımızdan da 
büyük bir ilgi görüyoruz, Avrupa 
da yaşadıkları halde bulundukları 
ülkeden ya da şehirden Türkiye’ye 
bilet talepleri oluyor. Özellikle yaz 
döneminde yoğun bir taleple kar-
şılaşıyoruz. Bu arada firma olarak 
tüm Türkiye’ye hizmet vermekte-
yiz, yani hangi şehirden olursa ol-
sun bir müşterimiz bize ulaştığında 
nerden, nereye uçacak, servis ve 
konaklama ihtiyacı dahil tüm hiz-
metlerle ilgilenmekteyiz. 

» Uçak bileti var, Otel 
konaklama hizmeti 
var, geriye bir tek ha-
valimanı ulaşım hiz-
meti kalıyor?
Haklısınız, onlar üçüz kardeş gi-
biler. Zaten, tatil paketi denince 
akla gelen 3 hizmet var; Uçak-
Otel-Ulaşım. Biz bu hizmeti de 
sunuyoruz. Antalya Havalimanın-
dan, Bodrum Havalimanından, 
Dalaman Havalimanından ve İs-
tanbul Havalimanından transfer 
hizmeti organize ediyoruz. Even-
tus Holiday firma yetkilisi Sayın 
Aysel Demirdağ’a verdiği bilgiler 
için teşekkür ediyoruz. Bir sonra-
ki seferinizde konuya daha hakim 
ve bilinçli bir uçuş diliyoruz.

Uçak biletinizi ne kadar erken alırsanız o 
kadar yararınızadır. Ancak en az 48 saat 
en fazla 90 gün öncesinden biletinizi ala-
bilirsiniz. Tabii bu durum uçak şirketle-
rine göre değişebilmektedir.
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FARABİ HASTANESİ'NDE
AGİS DÖNEMİ
Açıldığından bugüne hasta memnuniyetini esas 
alan Farabi Hastanesi, 2010 yılında ulaştığı 264 bin 
hasta sayısıyla ülkemizde en çok hasta kabul eden 
özel hastaneler arasındaki yerini aldı. Yeni yıla yurt 
dışı sigortası AGİS’le anlaşarak giren Farabi Hasta-
nesi, 2011 yılında 300 bin hasta ağırlamayı planlar-
ken, Karaman’da hizmete başlayan iletişim ve eği-
tim ofisiyle hem hastalarını bilgilendiriyor hem de 
Konya’ya ulaşım hizmetini ücretsiz olarak sağlıyor.

“Kapımızı çalan her hastayı eski sağlığına kavuşturmak bizim 
için en büyük mutluluk” diyen Başhekim Prof. Dr. Cevat Özpı-
nar, “2009 yılının Ağustos ayında hizmete başladık. İlk 6 aylık 
dönemde; ikinci yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz hasta sayı-
sına ulaşmamızın yanı sıra Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte 
birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan 
Dünya’nın saygın belgelendirme kuruluşlarından TIC akreditas-
yonlu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Tüv Thüringen 
tarafından belgelendirerek kalitemizi belgeledik. 2010 yılını 236 
bin hasta sayımızla uğurladık. 2011 yılındaki hedefimiz hasta 
memnuniyetini koruyarak 300 bin hastaya şifa dağıtmak.”

“Bizim için en önemli başarı, 
hasta memnuniyeti."

Başhekim Prof. Dr. Cevat ÖZPINAR
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SAĞLIK

BAŞARININ DÖRT ANAHTARI 
 Bu başarının temelinde doğru tesis, doğru teknoloji, doğru hekim 
anlayışı ve doğru yönetim felsefesi yattığını ifade eden Prof. Dr. 
Cevat Özpınar, “10 bin 500 metre karelik kapalı alanda yer alan has-
tanemiz; akıllı bina olarak dizayn edilip, beş yıldızlı otel konforundadır. 
Tıbbi cihazlarımız Dünya’nın en saygın kontrol kurumu olarak kabul 
edilen FDA onaylıdır. Hastanemizde dört profesör bir de doçent aka-
demik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yönetim anlayışımız 
kendimizi hastanın yerine koyarak hareket etmek. Bu artılar, halkın 
dikkatinden kaçmıyor.”

HASTA MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA 
Ulaşılan rakamlardan çok hasta memnuniyetinin  yüzde 95’in 
altına düşmemesinin kendisini memnun ettiğini anlatan Farabi 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevat Özpınar, “Bizim için en 
önemli kriter, hasta memnuniyeti. Hasta memnuniyetini sadece 
Konya’dan değil çevre il ve ilçeler dışında yurt dışından gelen hasta-
larımızdan öğrenebiliyoruz. Geçen yıl ulaştığımız rakamlar marka-
laşmada çok yol aldığımızı gösteriyor. Amacımız bundan sonra da 
memnuniyet oranını korumak” dedi.

2011’E AGİS’LE ANLAŞARAK GİRDİK
2011 yılında belirlenen hedefin 300 bin olduğunu söyleyen Özpınar, 
“2010 yılının son çeyreğinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın 
yakından tanıdığı AGİS’le anlaştık. Geçen yıl başlatmış olduğumuz sağlık 
turizmi anlaşması ile de yurt dışından birçok hastayı tedavi etme imkanı-
mız olmuştu. Ancak AGİS’le anlaşma yapmamız yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlarımızı daha çok memnun etti. 1 milyon 300 bin üyesi bulunan 
uluslararası bir sigorta şirketi olan ve en iyi sağlık kurumlarıyla anlaşmalar 
yapan AGİS, 100 bine yakın Türk vatandaşını bünyesinde bulunduruyor. 
Türk hastalar, yurt dışından daha hızlı, daha güvenilir ve daha hesaplı 
hizmeti kendi ülkesinde alabiliyor.” 

BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ
“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, aynı örf  ve adete sahip, aynı 
dili konuşan sağlık profesyonellerimizden hizmet almanın konforunu ya-
şayacaklar” diyen Başhekim Prof. Dr. Cevat Özpınar sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Cihaz, bina, hekim kadrosu ve doğru yönetim anlayışıyla 
dünyanın dört bir kıtasından gelecek hastalarımızı her türlü imkanı se-
ferber ederek onları eski sağlığına kavuşturmak için çalışmaktayız. Yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımız, kendi ülkelerinde, onların gönül diline 
de hitap eden sağlık hizmetiyle karşılaşacaklardır. Bizden nasıl hizmet 
beklediklerini biliyoruz.”   

ÜCRETSİZ TEDAVİ İMKANI
Hasta kabulüne başladıkları günden bu güne 500 bini aşkın hastayı mi-
safir edip, 20 bine yakın tıp literatüründe geçen birçok ameliyatı gerçek-
leştirdiklerini belirten Prof. Dr. Cevat Özpınar, “Konya’nın yanı sıra Ka-
raman, Aksaray, Niğde, Antalya gibi çevre il ve ilçelerimizden, yurt dışından 
gelen on binlerce insanımıza şifa dağıtmayı amaçlıyoruz. Bundan sonra yurt 
dışında yaşayan AGİS’li vatandaşlarımıza da kalça, diz, fıtık, safrakesesi, ra-
him, prostat ve katarakt ameliyatları; sünnet; diyaliz ve diş tedavileri gibi bir-
çok planlı tedavi hizmetlerini ücretsiz sağlayacağız. Karaman Makromarket 
içinde açtığımız iletişim ofisiyle hem hastalarımızı bilgilendireceğiz hem de 
Konya’ya ulaşım hizmetini ücretsiz olarak sağlayacağız” ifadesini kullandı.
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MAKALE

SELÇUK KAZAN

DIŞARDAN NASIL 
GÖRÜNÜYORUZ?

Hep düşünmüşümdür, acaba başka ülke vatandaşları bizim hakkı-
mızda ne düşünüyor? Belki birçoğumuzun da aklından geçmiştir 
bu. Yapılan bir araştırmada, gelişmekte olan toplumların genel-
likle kendilerini kimsenin sevmediğini düşündüğü tespit edilmiş. 
Eh haksız da sayılmaz, bizde gelişmekte olan bir toplumuz ve her 
fırsatta herkesin bize düşman olduğunu dile getiririz. Kendi dene-
yimlerime dayanarak işte son durum;

Aslında birçok ülke turizm temelli 
Türkiye ziyaretlerinden dolayı ül-
kemize ve insanlarımıza karşı bir 
sempati içerisinde. Elbette herkes 
değil ama genelde insanlar bize 
karşı olumlu düşüncelere sahip. 
Gerçi Marmaris’e tatile giden 
bir İngiliz arkadaşımın kolunu iki 

satıcı dükkanlarına çekiştirirken 
çıkarmıştı ve haklı olarak oradan 
nefretle ayrılmıştı... Bu tip münfe-
rit olayları saymıyoruz tabi. 
Ortadoğu’da son dönemler-
deki Türk dizilerinin de büyük 
etkisiyle büyük bir sempati oluş-
muş durumda. Tabiri yerindeyse 

mazlumların abisi rolüne girmişiz 
haberimiz yok. Kurtlar Vadisi di-
zisinin saatinde herkes televizyon 
karşısında, ertesi gün maç sohbe-
ti gibi dizi sohbetleri var Libya’nın 
Trablus kentinde... Hatta bazıları 
bizlere ilerki bölümlerde ne ola-
cak diye soruyor.
(orada dizi biraz daha geriden ya-
yınlandığını bildikleri için yeni bö-
lümleri bize soruyorlar).
İran’da bayanların neredeyse ta-
mamı dizi bağımlısı olmuş, dizileri-
mizde neler giyiliyor, makyaj nasıl, 
kaş şekilleri nasıl vs. Anlayacağınız 
modaya yön bile veriyoruz. Hat-
ta bir akşam yemeğinde misafiri 
olduğumuz İranlı bir bayan şu yo-
rumu yapıyor; Bu dizilerdeki Türk 
kızlarının yaptığı makyajsa bizim 
yaptığımız ne diyor...
Şimdilerde Ortadoğu’daki ayak-
lanmalarda Türkiye gibi olmak is-
tiyoruz diye yorumlar var, dikka-
tinizi çekti mi bilmem. Bunlar dış 
politika için çok önemli konular.
Bu olumlu havayı bozan önemli 
bir unsur ise sanal ortam... İnter-

net ortamında birçok vatandaşı-
mız, ülkesine karşı sorumluluğunu 
genellikle unutuyor ve insanları 
ciddi anlamda rahatsız ediyor. 
Yabancılarla ettiğimiz sohbetler-
de bu konu genelde dile geliyor. 
Ülkemizi bilmeyen, halkımızı ve 
kültürümüzü bilmeyen insanlar 
internetteki bu sorumsuz va-
tandaşlarımızla karşılaşınca ister 
istemez tüm toplumumuz böyle 
sanıyor. İnternet ortamında laf  
olsun diye söylenen her cümle 
aslında çok büyük olumsuz etki 
yaratıyor. Ülkenizde bir erkek beş 
kadınla evlenebiliyormuş doğru 
mu diyen bir yabancıya ne cevap 
verilir? Soruyorum "nerden duy-
dun" diye, cevap şu; "internette 
bir Türk söylemişti..." Düşünün bu 
kişi bunu kaç kişiyle paylaşmıştır... 
Genel olarak söylemek gerekir-
se biz seviliyoruz galiba... Sadece 
karşılaştığımız her yabancıya sarf  
edeceğimiz söze dikkat etmemiz 
ve onlara gerçek kültürümüzü 
göstermemiz gerek, sonrası za-
manla daha iyi olacaktır.
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Ahmet Bey, kısaca sanat 
hayatınızdan bahsede-
bilir misiniz?
Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’ndan 2003 yılında 
birincilikle mezun oldum. 2006 
yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans 
eğitimimi tamamladıktan sonra, 
aynı yıl içerisinde başladığım dok-
tora eğitimimi 2010 yılında Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensti-
tüsünde tamamladım. Eğitim süre-
cim devam ederken, 2004-2007 
yılları arasında Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı İlk ve Ortaöğretim 
Okullarında Resim-İş Öğretmen-
liği yaptım (Konya). 2007 yılında 
Konya Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü-
ne öğretim görevlisi olarak atan-

dım. 2011 yılında ise aynı bölümde 
yardımcı doçentliğe atandıktan 
sonra Fakülte Bilimsel Etkinlikler 
Koordinatörlüğü ve Resim Bölümü 
Başkan Yardımcılığını yürütmekle 
görevlendirildim. Akademik bilim-
sel ve sanatsal çalışmalarımı halen 
burada sürdürmekteyim.

Sayın hocam, akademis-
yen bir ressam olarak 
sürdürdüğünüzü belirt-
tiğiniz bilim-sanat ala-
nındaki çalışmalarınızı 
biraz açacak olursak, 
bu konuda neler söyle-
yebilirsiniz?

Üniversitelerde bizlerin olarak 
asıl görevi, derslerimizi en verimli 
şekilde yürütmektir. Ancak aka-
demik anlamda eğitimciliğe de-
vam ederken kendimizi geliştir-
mek, alanımızdaki yenilikleri takip 

etmek ve bu alana yeni gelişmeler 
katabilmek için, iyi bir araştırmacı 
ve bilim adamı olma gerekliliğinin 
yanında iyi bir sanatçı da olmak 
zorundayız. Bu nedenle eğitimcilik 
görevimin paralelinde bilim-sanat 
çalışmalarımı da yoğun şekilde 
sürdürmekteyim. Özetleyecek 
olursam; ellinin üzerinde ulusal 
ve uluslararası kişisel, karma, 
grup ve projeli sergiye katıldım. 
Bu etkinliklerde eserlerimden 
çoğu sergileme alırken bazıları da 
ödüle layık görüldü. 2005 Erciyes 
Üniversitesi Resim Yarışmasın-
da “mansiyon ödülü”, 2009 Fırat 
Üniversitesi Resim Yarışmasında 
“ikincilik ödülü”,  2009 I. Ulusla-
rarası VoVa-Mini Art Bienalinde 
“üçüncülük ödülü”  ve 2010 II. Ba-
loton Szalon Uluslararası Küçük 
Formatlı Eserler Bienalinde “övgü 
ödülü” bunlardandır. Yine ulusal 

ve uluslararası alanlarda Türkiye 
başta olmak üzere Mısır, Roman-
ya, Makedonya, İspanya, Türkme-
nistan gibi ülkelerde bilimsel top-
lantılara katılarak bildiriler sundum. 
Hakemli dergilerde makalelerim 
yayınlandı. İçinde bulunduğumuz 
2011 yılında da Fransa Paris’te 
14’üncüsü düzenlenecek olan ve 
1959’dan beri geleneksel olarak 
her dört yılda bir farklı ülkelerle 
ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası 
Türk Sanatları Kongresi (ICTA)”ne 
kabul edildim. Aynı şekilde bu yıl 
Macaristan’da düzenlenecek olan 
ve birçok ülkeden sanatçının katı-
lacağı sanatsal ve kültürel anlamda 
çok güzel paylaşımların yaşanacağı-
nı umut ettiğim “XIX. Uluslararası 
Sanat Kolonisi”ne davet edildim. 
Ayrıca, bilim-sanat çalışmaların-
da, katılımcı olarak yer almamın 
yanı sıra, yaklaşık 4 yıldır 10’a 

FIRÇANIN 
UCUNDAKİ 

RENK 
ANADOLU

Ahmet Dalkıran’la 
Resim Sanatı Üzerine…

"… inanmak ve samimi 
olmaktan kastım size ait olan, 

sizden bir şeyler taşıyandır. Bu 
sizin ve yakın çevrenizin kültü-

rü içerisindeki yaşanmışlığa dair 
her şey olabilir. Yoksa sizin olma-
yan, size yabancı gelecektir. Size 

yabancı olan, sanatseverlere de 
yabancı olacaktır."

RÖPORTAJ: ELİF MUT
FOTOĞRAF: İBRAHİM ÇOBAN
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yakın uluslararası sempozyum’da jüri üyeli-
ği, düzenleme kurulu üyeliği ve küratörlük 
görevlerini yürüttüm. Bu yılda, kendi fakül-
temizin kuruluşunun onuncu yılı anısına dü-
zenleyecek olduğumuz “Uluslararası Güzel 
Sanatlar Sempozyumu (IFAS)”nun “Sem-
pozyum Genel Koordinatörlüğü” görevini 
yürütmekteyim. Bu yoğun tempo içerisin-
de, bilimsel ve sanatsal etkinliklerde özellik-
le organizasyon kurullarında yer almak biz-
zat işin içinde bulunmak benim için ayrı bir 
öneme sahiptir. Çünkü bu yolla, hem bilime 
ve sanata hizmet ederek katkı ve paylaşım-
da bulunabiliyorum hem de içinde bulundu-
ğum ve yaşadığım, binlerce yıllık geçmişe sa-
hip bir ilim-kültür şehri olan Konya şehrinin 
eski misyonuna tekrar kavuşturulması ça-
balarında rol alarak Konya’ya ve dolayısıyla 
ülkeme hizmet etme fırsatı buluyorum.

Resimlerinize konu aldığınız 
belli temalar var mı?  Çalışma-
larınızı besleyen kaynaklardan 
bahsedebilir misiniz?

Başından bu yana benim resimlerime konu 
olan şey Anadolu kültürüdür. Lisans eğiti-
mim esnasında Anadolu’da özellikle kırsal 
kesim insanının hayatına dair çeşitli sahne-
ler resimlerime konu olurken, daha sonra 
Anadolu’nun özellikle fiziksel anlamda saf-
lığını koruyabilmiş köylerinden çeşitli ka-
relerin, benim tuvalimde gereksiz olandan 
arınarak, yer yer ayrıntıdan uzaklaşıp doğa-
nın özünü yakalayan saf  biçimlere dönüştü-
ğünü görmeniz mümkündür. O dönemde 
kullandığım renkler saydam, biçimler ise 
yumuşak, düzgün, uyumlu renk ve lekeler 
şeklinde yorumlanabilir. Yer yer hacimsel 
değerleri korumaya özen gösterdiğim bazı 
resimlerimde izleyicinin dikkatini buraya 
toplamayı hedeflerim. Özellikle 2008 yılın-
dan sonraki dönemde ise; resimlerimde yer 
alan Anadolu görünümleri renk ve lekenin 
öne çıktığı görünümlere dönüşür. Ancak 
2006 yılında başladığım doktora eğitimim 
esnasında Anadolu kültürünün üzerinde şe-
killendiği Şamanist kültür ilgimi çekmiş ve bu 
alanda derin araştırmalarım başlamıştır. Bu 
dönemde makale ve bildirilerle de ortaya 
koyduğum araştırmalarım sadece kuramsal 
alanda kalmamış, uygulamaya da dökülmüş-
tür. Bu dönem çalışmalarımda; Türk kültü-
ründe kamlık geleneği olarak isimlendirilen 
eski Türk inancı Şamanizm’e ait; av ritüeli, 
ruhun yükselmesi ya da şamanın gökyüzü 
seyahatlerine dair danslı törenler ve bu uy-
gulamanın İslamiyet sonrasındaki yansımala-
rı gibi unsurlar, özellikle mavi ve yeşille, yer 
yer kontrast etkiler sağlamak için kırmızı 
ve turuncu rengin hâkim olduğu bir beğeni 
üzerine kurgulandığı görünümlere dönüşür. 

Şamanist seriye ait çalışmalarım 2006 yılında 
başladığım doktora sürecinden 2010 yılında 
“Çağdaş Türk Resminde Şamanist Etkiler” 
isimli doktora tezimi tamamlayıncaya kadar 
devam etmiş ve etmektedir de… 
 
Alanında başarılı çalışmalara 
imza atmış bir akademisyen/
ressam olarak, iyi bir ressam 
olmanın altın kurallarını nasıl 
sıralarsınız? 

Bana göre iyi bir ressam olmanın ilk kura-
lı, yapılan işi çok sevmektir. Sonra, yapılan 
resme inanmak ya da inanılan resmi yap-
mak ve bu konuda taviz vermeden sabırla 
çalışarak, işinde samimi olmaktır. Burada 
inanmak ve samimi olmaktan kastım size 
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ait olan, sizden bir şeyler taşıyan-
dır. Bu sizin ve yakın çevrenizin 
kültürü içerisindeki yaşanmışlığa 
dair her şey olabilir. Yoksa sizin 
olmayan, size yabancı gelecektir. 
Size yabancı olan, sanatseverlere 
de yabancı olacaktır. Ayrıca, sa-
nat tarihi ile yakın ilişkide bulun-
mak ve sanat olaylarını yakından 
takip ederek galeri ve müzeleri 
ziyaret etmek, bu alanda eğitim 
almak ve eğitim aşamasında re-
sim sanatının temel prensiplerini 
etüt ederek özümsemekte iyi 
ressam olabilmenin altın kuralları 
arasında sayılabilir.

Türk Resim Sanatının 
tarihsel gelişimi ve Batı 
(Avrupa ve Amerika) 
Resim Sanatı karşısın-
daki durumu hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?

Özellikle Osmanlı İmparatorlu-
ğunun son dönemlerinde Batı 
karşısında güç kaybının önüne 
geçilebilmesi adına tüm devlet 
kurumlarında Batılı modellerin 
örnek alınmasıyla birçok alanda 
revizyona gidilmiştir. Bu yenile-
me çalışmaları kapsamında 1793 
tarihinde Mühendishane-i Berri 
Humayun’un ders programına 
subayların çizim yeteneklerini ge-
liştirmek için resim derslerinin 
konulması, Batılı resim kavramla-
rının eğitim düzeyinde ele alınması 
sürecini de başlatmıştır. Bu süreçte 
Türk resmi 1950’lere kadar tama-
men Batı resminin taklitçisi olarak, 
onun ardından gelmiştir. Ancak, 
şüphesiz 1950 öncesi dönem ta-
rihsel ve siyasal koşullarıyla değer-

lendirildiğinde bunun çok doğal bir 
gelişim olduğu da görülmektedir. 
Her şeye rağmen, 1950 öncesi dö-
nemde Türk Resim Sanatı Tarihin-
de yer alabilmeyi başarabilen bir-
çok sanatçı bulunmaktadır. Şeker 
Ahmet Paşa, Halil Paşa, Osman 
Hamdi Bey,  Süleyman Seyyid Bey, 
Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya, Sami 
Yetik, Hüseyin Avni Lifij, Namık 
İsmail, İbrahim Çallı, Feyhaman 
Duran, Şevket Dağ, Ali Çelebi ve 
Zeki Kocamemi bunlardan bazıla-
rıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren yaralarını sarmakla meşgul 
olan Türkiye her ne kadar yapmış 
olduğu planlı reformlarla kendisini 
yenileme yolunda ilerleme kaydet-
se de, Batı dünyasını takip etmek-
te zorlanmıştır. Üstüne üstlük II. 
Dünya savaşının baş göstermesi 
ve bu esnada Batıyla ilişkilerin ke-
sik olmasıyla her alanda olduğu 
gibi Türk resim sanatı da bir uyku 
dönemine girmiştir. Bu dönemde 
resim sanatı adına ülkede göste-
rilen samimi çabaların ise sadece 
bir rüyadan ibaret olduğu söyle-
nebilir. Ancak savaşın sona erme-
si, Demokrat Parti iktidarlarının 
devlet yönetimine gelerek, askeri, 
ekonomik ve siyasi alanlarda batılı 
ülkelerle yaptığı antlaşmalardan 
sonra, 1950 sonrası dönemde Batı 
kültürü tüm ürünleri ile Türkiye’ye 
girmeye başlamıştır.  Batı’nın bilim 
ve teknoloji birikiminden yararla-
nıp, diğer alanlarda milli değerleri 
koruma ilkesiyle  “milli sanat” ya-
ratma görüşü, bir amaç halinde 
benimsenmiştir. Batı ile ilişkilerin 
artması, çeşitli kitap, dergi, röpro-
düksiyon v.b. kaynakların ülkeye 
girişinin fazla olması genç sanatçı-
lar arasında bir ikilemi de berabe-
rinde getirmiştir. Bir gurup,  ulusal 
özellikleri koruyan ve geleneksel 
sanatlara yönelen milli sanatı sa-
vunurken, diğer gurup, çağdaş 
uygarlıkların değerlerine açılmayı 
amaçlamıştır. Çağdaş uygarlıkların 
değerlerine yönelen sanatçılar o 
günlerin gündemine Non-Figüratif  
sanat olarak giren anlayışın sözcü-
sü olmuşlardır.  Bu sürecin devamı 
olan 1960'lı yıllardan itibarense 
Çağdaş Türk Resminde, Batı res-
miyle neredeyse eş zamanlı bir 
gelişim gözlenmektedir. O tarih-
lerden bu yana Türk sanatı dışa açı-
lımda başarılı bir ivme kazanmıştır. 

Batıyla aynı platformda yer alabi-
len özgün yapıtlar üreten çağdaş 
sanatçılarımız varlık göstermekte, 
uluslararası sergi ve bienallerde 
ülkemizi temsil etmektedirler. An-
cak, bununla beraber sanatın bir 
devlet politikası olarak yeterince 
planlanmadığı ve desteklenmediği 
günümüzde, resim sanatı alanında 
başarıları ile belirli bir konumu hak 
eden ancak bu hak üzerinde mü-
tevazılık göstererek hak iddia et-
meyen birçok sanatçımızın maddi 
ve manevi sıkıntılarla karşı karşıya 
kaldıklarını söyleyebilirim.

Son olarak, resim sana-
tı alanına yönelen ve/
veya ilgi duyan okur-
larımızla gençlerimize 
neler önerirsiniz?

Olumlu ya da olumsuz gözlemler, 
yani derinlik, sanatın her alanında 
olduğu gibi, resimde de en büyük 

etkendir. Zira ressamın anlatma-
ya çalışacağı şey, insanın en dip ve  
en derin halidir. Burada gerçek 
bir sezgi söz konusudur. Resim 
bu sezgiyi formülsüz dille anlatır. 
Bu bakımdan ressamın, yumur-
tadan çıktığı zaman hakkında 
hiçbir fikri olmadığı halde uçma 
yeteneği üzerindeki şaşırtıcı bil-
geliği ile davranışlar sergileyen bir 
kuşa benzediği söylenebilir. Algı, 
görme yeterliliği ve çizim eğilimi 
üzerine uzun ve yetkin bir eğitim 
sürecinin ardından, çizer sıfatı 
kazanan bireyin bekleyeceği tek 
şey içsel bir sonuç olan ilhamdır. 
Siz bu sonuç öncesi gerekli hazır-
lıkları yapabilir kendinizi hazırla-
yabilirsiniz. Sonrasında sanatçıya 
beklemek ve hissetmek düşer. O 
andan sonra, artık sanattan zevk 
duymanın çok tatlı bir haz oldu-
ğunu söyleyebilir ve bu lezzetin 
tadılmasını önerebilirim.
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KONAL İNŞAAT:
"SEN İHTİYACINI SÖYLE BEN 
SENDE ONU ZORUNLULUĞA 
DÖNÜŞTÜREYİM."

Konal İnşaat sektöründe yılların vermiş oldu-
ğu tecrübe ve bilgi birikimi ile müşterilerine 
en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. Kü-
tahya Seramik, Serel, Güral gibi pek çok dev 
markayı aynı çatı altında toplayan firmanın 
kendi deyimi ile herkes dilediği markadan, 
dilediği ürünlerle kendi ‘enstrüman gru-
bunu’ yaratabilir. Bu çeşit ve kombinasyon 
olanakları müşteriye sınırsız alternatifler 
yaratma imkanı sağlamakta. Firmanın ver-
miş olduğu hizmetler, ürün kalitesi ve sek-
tördeki yeniliklerle ilgili bilgi aldık. Konu ile 
ilgili bizden yardımlarını esirgemeyen firma 
Satış-Pazarlama Yöneticilerinden, Sayın Ah-
met Hamdi Kart’a teşekkür ediyoruz.

A.Hamdi Bey, Konal İnşaat’ı kısaca tanıyabilirmiyiz?
Konal İnşaat 1997 yılında kurulmuş ve o tarihten beri de inşaat malzeme-
lerinin toptan ve perakende satışı ile aktif  ticari hayatına devam etmekte. 
Konya merkez de 3 mağaza ile çevre bölge il ve ilçelerde ise 14 alt bayi 
aracılığı ile pazara hizmet etmektedir.

Firmanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Ürün çeşitliliği açısından bir tek daire olarak ele alırsak, ihtiyacın %80’ine 
cevap verebilecek durumdayız. İhtiyaçlara paralel olarak ürün çeşitliliği de 
artmakta. Ancak tamamını elinizde bulundurmanız gerek maliyetler gerek-
se de nitelikli istihdam açısından ne yazık ki mümkün değil.
Bizim firma olarak temel misyonumuz önce değer yaratmak üzerine ku-
rulu.  Algısı güçlü, kendini ifade etmekte sıkıntı yaşamayan,  uzun soluklu 
ve özgünlüğünden taviz vermeyen ürünlerle çalışmak. Yani senin kabul et-
tirmeye çalıştığın değil ancak üzerine yeni özellikler kattığın bir enstrüman 
grubu yaratmak.  Örnek vermek gerekirse;  seramikte KÜTAHYA SERA-
MİK, vitrifiyede SEREL VE GÜRAL, batarya grubunda ECA VE PENTA-
MİX grupları ile çalışmamız bunların birer örneği.

Riskli bir sektörde hizmet veriyorsunuz, ürünleriniz ge-
rek kullanım alanı gerek kullanım sıklığı açısından uzun 
ömürlü, kaliteli ve doğru uygulanmış olması gerekmek-
te. Müşterilerinize bu konuda tavsiyeleriniz neler?
İhtiyaçlar çok hızlı değişmekte. Bu durumda beraberinde yenilenme ve 
güncellenme sonucunu doğurmakta. Bunun yanında ihtiyaçların niteliği ve 
algısı da değişmekte. Bundan hemen hemen on yıl öncesinde seramik ıslak 
mekânlar açışından teknik bir anlamı ifade ediyorken, içinde bulunduğumuz 
koşullarda seramik bir yanı ile teknik, bir yanı ile sosyal, psikolojik, kültürel ve 
ekonomik bir anlamı ifade etmekte. Çünkü insanlar artık sadece ürün almı-
yorlar, insanların bir üründen ya da üretimden beklentisi tamamen fayda ve 
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değer üzerine kurulu. Yani kendimizde dâhil 
olmak üzere hepimiz her anlamda bizde doy-
gunluk sağlayacak unsurları tercih ediyoruz. 
Kullandığımız ürünler her anlamda yaşamımı-
zı kolaylaştırdığı gibi bir yanı ile de bizde bir 
kimliği ifade etmeli. ‘BEN’i ifade etmeli algısı 
yani. Bu da kalite ve devamlılığı zaten vazge-
çilmez kılıyor. İnsanlar ürün talep ettiklerinde 
ekonomik kaygılarını daha çok ön plana çı-
karmakta, diğer unsurlarını arka plana iterek 
kendi üzerinde bir baskı oluşturmakta. An-
cak doğru bir ifade ve kabul edilebilir bir ma-
liyet analizinin insanların gerçekten ihtiyacı 
olan unsurlar olduğu kanısındayım. Buradan 
önerebileceğim ise tespiti gerçekçi olan bir 
ihtiyaç ve gerçekçi bir adres…
 
Herhangi bir ürün alırken görsel-
liği dışında insanların dikkat et-
mesi gereken hususlar nelerdir?
Tabi ki devamlılık, sağlıklı bir uygulama ve size 
özgülüğü... Artık her şey o kadar iç içe ve bir o 
kadarda birbirinde ayrı bir niteliğe dönüştü ki, 
örneğin iyi bir seramik almanız ne yazık ki tek 
başına bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle buna 
kişilik kazandıracak iyi bir mimari vurgu lazım. 
Doğru bir imalat için doğru yapı kimyasalları 
lazım ve tabi ki ona hayat verecek iyi bir usta. 
Firma olarak bu kombinasyonu çok iyi uygula-
dığımız kanısındayım. Miktarın ne kadar oldu-
ğuna bakmaksızın bütün bu hizmetleri bir arada 
verebilmekteyiz. Tercihler nitelikleştiği oranda 
fiyata dayalı satın almanın geri plana atılacağına 
dair inancımız pratiklerimizle sabittir.

Artık banyolarımızın dekorasyo-
nuna da en az salonlarımız kadar 
önem vermekteyiz. Konya’da 
sektörünün önde gelen firması 
olarak ürünlerinizde yenilikleri 
nasıl takip ediyorsunuz?
Sektörde rekabet her geçen gün artmakta, 
Konya’da ki inşaat yapı sektörünü ele aldığı-
mızda gördüğümüz resim bu. Ama bu resmin 
içerisinde her gün biraz daha netleşen bir 
nokta var ki, o da rekabetin kaliteyi ve niteli-
ği de beraberinde getirdiği gerçeği. Ön plana 
çıkmak sadece firmanın gücü, tanınabilirliği ya 
da kendini pazarlaması ile sınırlı değil. Yukarıda 
da değindiğimiz üzere fayda ön plana çıkmak-
ta, değer ön plana çıkmakta. Bunu yaratanlar 
ise her geçen gün bir adım öne geçmekte. Biz 
de tam buradan besleniyoruz işte, makro dü-
zeyde oluşan değişimi kendi özelimizde ayrı-
caklı kılmaya çalışıyoruz. Konya özelinde ciddi 
ve ses getiren projelerin birçoğunda ürünleri-
miz ile var olmamızın alt yapısında bu anlayış 
yatmaktadır. Sektörün başta bizde ihtiyaca 
dönüştürdüğü algı devamın da bizim sektörde 
ihtiyaca zorladığımız bir unsura dönüşüyor.

Firma olarak müşterilerinize 
ürün satışı dışında ne gibi hiz-
metlerde bulunuyorsunuz?
Ürüne ve uygulamaya yönelik her türlü tek-
nik ve pratik hizmeti verebilmekteyiz. Ürünü 
projeye en uygun haliyle bilgisayar ortamında 
giydirmekten imalata kadar her şeyi düşünebi-
liriz. Kişiye özel tasarım hizmetimiz var yani.

Kütahya seramik ile iç içe geç-
miş gibisiniz, Kütahya seramik 
deyince insanların aklına hemen 
Konal İnşaat geliyor. Konal İnşa-
at deyince Kütahya seramik. Siz-
ce de doğru bir tespit mi bu?
Kesinlikle çok doğru bir tespit. İlk günden 
beri birlikte çalışıyoruz ve değdiniz gibi iç içe 
geçmiş gibi bir durumumuz var. Tabi bunda 
Kütahya seramiğin gerek ulusal, gerek ulusla-
rarası platforma bir marka olmasının kuşkusuz 
önemi var. Ama bizi asıl ilgilendiren Kütahya 
seramiğin öncü rolü ve yenilikçi çizgisi. Kalite-
de Türkiye’nin en önemli birkaç firmasından 
biri olmanın yanında çizgisi ile her daim farklı 
bir anlayışı var Kütahya seramiğin. 

Son olarak hedefleriniz hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Bu sorunuza  sloganımızla cevap vermek istiyorum:
Sen İhtiyacını Söyle Ben Sende 
Onu Zorunluluğa Dönüştüreyim.
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İNŞAAT DEKORASYON

KÜRESELLEŞME 
SÜRECİNDE 
KÜLTÜR VE SANAT

1961 yılında, Doğu Almanya vatandaşlarının, Batı Almanya’ya kaçışlarını önlemek 
için, 1961 yılında inşa edilen Berlin Duvarı’nın 1989 yılında yıkılması, ardından da 
Doğu Avrupa’daki rejimlerin bir biri ardına çökmesiyle, politik dengeler sarsılmış, 
dünya hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Eski komünist, yeni dünyanın ise özgür-
lüklerini elde etmek için sabırsızlanan insanları ile Batı arasında hiç görülmemiş 
bir işbirliği başladı. Bu yeni değişim süreci, bir taraftan yeni imkânlar, zenginlikler 
sunarken, diğer taraftan toplumlar arasındaki dengesizliklerin git gide artmasına, 
ülkeler ve sınıflar arasındaki uçurumların da büyümesine neden oldu.

Kapitalist üretim tarzının Dünya 
genelindeki yayılma süreci ola-
rak kabul edilen bu durum, 1990 
lı yıllardan itibaren sıkça duyul-
maya başlayacak olan “Küresel-
leşme: Globalleşme” kavramının 
literatürlerimize yerleşmesine 
neden oldu. Bu yeni kavram ise, 
dünya üzerindeki sosyal, kül-

türel ve ekonomik değerlerin 
uluslar arası alanda yayılıp kabul 
görmesi, bir başka deyişle, ulu-
sal bir alanda üretilmiş değerle-
rin, ulusal sınırları aşması olarak 
da tanımlandı. Küreselleşmeyle 
birlikte, dünya üzerinde yaşam 
standartlar yükseliyormuş gibi 
görünse de, aslında zengin ve 

yoksul milletler arasındaki fark 
hızla artmış, paranın psikolojik 
silah olarak kullanılmaya baş-
lanmasıyla ekonomik savaşlar 
yapılmaya başlamıştır. Baskın 
ekonomik kuvvetler küreye ait 
dengeleri bozmuş, kürede her 
geçen gün tüketim ve üretim 
artar hale gelmiştir. 

DOÇ.DR. HÜSEYİN ELMAS
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Küreselleşme adı verilen bu yeni 
değişim süreci, kimi araştırma-
cılara göre, tarım ve endüstri 
devriminden sonra insanoğlu-
nun karşısına çıkan üçüncü bü-
yük devrim olarak kabul edil-
mektedir. Siyasal, ekonomik ve 
kültürel olmak üzere üç boyutta 
değerlendirilmesi gereken bir 
kavram olarak karşımıza çıkar. 
Siyasal ayağı, dünyadaki ulus ya 
da din temeline dayalı devletler 
yerine, para ve sermayeye dayalı 
yeni bir devlet düzeninin kurul-
masından yanadır. Taraftarları 
ise küresel çapta faaliyet yürü-
ten şirketlerdir. Ekonomik boyu-
tu da bu aşamada devreye girer. 
Kapitalizmin ve emperyalizmin 
son aşaması olduğunu kabul 
etmek yerinde olur. Amaç; çok 
uluslu şirketlere ve onların arka-
sındaki güçlere bir nevi ekonomik 
ve siyasi egemenlik sağlamaktır.

Küreselleşme olgusu, varlığını 
siyasal, ekonomik ve kültürel 
alanda hissettirmesine karşın, 
çoğu bilim adamı ve araştırmacı 
ekonomik ve siyasal boyutunu 
ön plâna çıkararak küreselleş-
menin bir kapitalist yapılanma 
şekli olduğu konusunda görüş 
birliği içindedir.  Böylece küresel-
leşmenin kültürler üzerindeki etkisi 
ya göz ardı edilir, ya da göz ardı 
edilmesi istenir. Ancak, Küresel-
leşmenin kültürel alana etkilerini 
inceleyen Waters’a göre kültürel 
boyutu ekonomik ve siyasi alan-
da yaşanandan daha büyüktür. 

Postmodernizm olarak ifade 
edilen kültürel boyutu, dikkatli 
incelendiğinde küreselleşmenin 
ekonomik boyutuyla çok yakın 
bir temas içerisinde olduğu gö-
rülecektir. Zira, küreselleşmeyle 
ortaya çıkan uluslararası serma-
yenin egemen anlayışı, az geliş-
miş ya da gelişmekte olan ülkele-
ri marka tutkunu haline getirmiş 
ve onları tüketim toplumu haline 
dönüştürmüştür. Marka tüketen 
toplumların fertleri ise, kültür-
leriyle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan ürünlerle kültürel deği-
şimi yaşamaya başlamış, benzer 
davranış kalıpları içine hapsedil-
miştir. Küreselleşme, az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeleri hızlı, 

dengesiz ve kontrolsüz bir deği-
şime sürüklemektedir. Bu hızlı, 
dengesiz, kontrolsüz değişim ve 
gelişim içerisinde olan ülkelerde 
küreselleşme kavramı iletişim 
teknolojileri ve zenginlikleri ile 
doğru orantılı olarak uluslara-
rası, ulusal, bölgesel ve yerel 
katmanlara ait siyasi, ekonomik, 
sosyal, ekolojik, kültürel ve hat-
ta coğrafik sistemlerin birbirleri-
ne karşı farkındalıklarının git gide 
artmasına neden olmaktadır. 
Zira, iletişim teknolojileri insan-
ların, etik değerleri, örfleri, adet 
ve gelenekleriyle karşı karşıya 
kalmalarına sebep olmakta, sos-
yal dengeler, bunlara ait değer-
ler yıpranma tehdidine maruz 
kalmaktadır. İnsanlarının ihtiyaç 
duyduğu ve varlıklarının temel 
değerlerini oluşturan birçok 
kavram bu durumda tartışma 
konusu haline gelmektedir.

Ülke olarak bütün kültürel do-
kuları derinlemesine etkileyen 
ve yaşamın her alanına sızan 
küreselleşme sürecinin dışında 

kalabilmemiz kuşkusuz mümkün 
görünmemektedir. Hal böyle 
iken, insanı biçimlendiren ona 
yeni donanımlar ve tecrübeler 
kazandıran politikalar geliştirme-
miz gerekmektedir. Zira, Türki-
ye gibi, küresel gelişme skalası-
nın ortalarında yer alan, ancak 
gelecekteki büyüme stratejisini 
Batı ile entegrasyon çerçeve-
sinde şekillendirmiş bulunan bir 
ülke için uluslararası ekonomik 
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ve teknolojik işbirliği, doğal ola-
rak kültür ve sanat alanlarında 
işbirliği gereğini de beraberinde 
getirmektedir. Ancak bu iş birli-
ği kültürel bir yozlaşmayı da be-
raberinde getirmemelidir. Zira, 
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 
ülkelere göre, küreselleşmenin 
etkilerinden kendilerini daha iyi 
koruyabilmekte iken, az gelişmiş 
ülkelerde aynı durum söz konusu 
değildir. Küreselleşme ile birlikte 
Dünya üzerinde yaşayan insanların 
bir birleri ile sosyal ilişkiler kurması 
sağlanıp, birbirlerine ihtiyaçları art-
mış gibi gösterilerek kültürel denge-
ler bozulmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’nin bu çıkmazdan kur-
tulabilmesi için, kültürel yapısına 
uygun, toplumsal gereksinimlerini 
gözeten bir politika geliştirme-
si gerekmektedir. Bu amaçla da 
kültürel değerleri kavrayabilecek, 
küresel değere sahip bilgi ürete-
bilecek, milli değerlerine sahip 
çıkan, onlar koruyan ve yücelten 
sanatçılar yetiştirmek zorunlu hale 
gelmektedir. Küreselleşmenin tek 
yönlü hareketiyle deforme olmuş 
değerler, tepeden inme dayatma-
larla değil, eğitim sistemiyle, bi-
reylerin tek tek bilinçlendirilmele-
riyle yeniden biçimlendirilebilir ve 

düzenlenebilir. Eğitimsel ve kül-
türel anlamda gerçek ve kalıcı bir 
gelişim için, gelişimin temellerini 
kültürel değerlerimizde arama-
mız gerekmektedir. Aksi taktirde, 
küreselleşme adına, sermayenin 
ihtiyaçları doğrultusunda şekille-
nen, belki de dayatılan kültür ve 
sanat, ciddi boyutlarda yozlaşma-
yı ve dejenerasyonu beraberinde 
getirdiği gibi, geçmiş, şimdi ve ge-
lecek arasındaki eklektik yapının 
da kopmasına neden olacaktır. 
Çünkü, küreselleşmenin kültürel 
boyutunu ifade eden postmoder-
nizm, kültürlerin parçalanıp, çoklu 
ve çatışmacı kimliklerin oluşması-
nı, kuralların bozulmasını, ironi, 
melezleşme ve geçmişin reddini 
ön plana çıkartırken, insan yaşa-
mının şimdiki anına vurgu yapıp, 
bu anın dışında kalan diğer dö-
nemlerinden soyutlamaktadır. 

Söz konusu bu soyutlamanın 
araçları ise kapitalizmin gelişme-
siyle beraber tüketilecek mal ve 
hizmet olanaklarının artmış ol-
ması ve satış, pazarlama, reklâm 
ve kolay kredi yoluyla gereksin-
melerin anında karşılanabilmesi 
sonucu toplumun tüketmeye 
ilişkin güdülenmesi ile ortaya çık-
maktadır.  Yani, dünyanın hangi 

ülkesinde olursa olsun, parıltılı 
alışveriş merkezleri, fast-food lo-
kantaların varlığı, içilen sigaranın, 
giysilerin aynı markadan olması, 
aynı bilgisayar oyunlarının oyna-
nıp, aynı Hollywood filmlerinin 
izlenmesi, aynı pop müzik yıldız-
larının dinlenmesi tüketime iliş-
kin yaratılan homojen kültürün 
varlığını vurgulamaktadır.

Küreselleşmenin bir diğer kültürel 
boyutu, postmodernizmin bütün-
cül bir bakış açısı yerine toplum-
daki tekil öznelerin, örneğin ka-
dınların, azınlıkların, eşcinsellerin 
çeşitli toplumsal kümelerin bakış 
açısını öne çıkarmasıdır. Kültürel 
çoğulculuğa dayalı yapılan çözüm-
lemelerden izlendiği kadarıyla, 
modernliğin kültürel evrensellik 
hedefi reddedilmekte, kültürel 
çoğulculuk, yeni özneler, yeni et-
nik kökenler, yeni bölgeler, yeni 
cemaatleri tanımaktadır. 

Bireyin bağlı olduğunu hissettiği 
ne kadar geçmişten kalma kolektif  
kimlik varsa bütün bunlardan, yani 
kimliklerin temsil ettiği gruplardan 
kopması gerekmektedir. Bundan 
da, bireyin kamu alanına karşı 
duyarsızlığı ve ilgisizliğinin artması 
amaçlanmaktadır. Bireyselleşme 
ya da bireyin yalnızlaşması ve eş 
zamanlı süreçte kökten dinci ha-
reketler, mikro-milliyetçilik gibi 
olguların öne çıkması bireyin bir 
şekilde kendisini koruyacağı alan-
lar olarak konumlanmasını ortaya 

çıkarmaktadır. Bu da kendisini 
yeni sağ anlayışın muhafazakâr 
kurumlarında, iş bulma gibi pratik 
kaygıları da dâhil ederek, çözüm 
aranmasını gündeme getirmek-
tedir. Böylece postmodernizm, 
eğilimler arasındaki ayrımları 
ilgisiz hale getiren bir “kültür ha-
reketi” olarak şekillenmektedir. 
Çünkü ister muhafazakâr, ister 
isyankâr, ister devrimci, isterse 
ilerici olsun bu eğilimlerin hepsi 
postmodern hareketin bir parçası 
olabilmektedir. Bu da, bireyin sı-
nıf  kültüründen soyutlanması bi-
çiminde kendini ortaya koymakta 
ve kendisine, yaşadığı topluma ve 
dünyaya karşı bir ilgisizliğin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır.
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TURİZM

KAZIM ÖZTOKLU

Şehrin adı Selçukluların arması 
DOĞAN kuşuna izafeten “Do-
ğan Kalesi” olarak değişmiştir. 
Daha sonra Doğanhisar adını al-
mıştır. Doğanhisar 1298 tarihinde 
Karamanoğulları idaresine geçmiş 
Fatih Sultan Mehmet devrinde 
1473 yılında Karaman Oğulları 
saltanatına son verilerek Osman-
lı İmparatorluğuna katılmıştır. 
Cumhuriyet'ten sonra 1957 yı-
lında İlçe Merkezi olmuştur. İlçe 
merkezi Sultan Dağlarının kuzey 
doğuya bakan eteklerinde ku-
rulmuştur. Doğuda Ilgın İlçesine, 
güneyde Hüyük İlçesine, batıda 
Isparta İli, kuzey batıda Akşehir il-
çesi ile kuzeyde Ilgın Argıthanı Ka-
sabasına komşudur. Doğanhisar’ın 
yüzölçümü 519.5 km2 olup, de-
nizden yüksekliği 1200 metredir. 

İzmir-Konya yoluna 18 Km. Ispar-
ta yoluna 40 Km uzaklıkta asfalt 
yol ile bağlanmaktadır. Doğanhisar 
Konya İline 122 Km, Akşehir İlçesi-
ne 45 Km uzaklıkta olup, Konya - 
Akşehir - Beyşehir ve Seydişehir 
İlçelerine günlük belirli saatlerde 
giden otobüslerle ulaşım sağlan-
maktadır. İlçenin batı ve güneyi 

dağlık olup, diğer kesimleri düz-
lüktür. İlçenin eteklerinde ku-
rulduğu Sultan Dağlarının doğu 
yamaçları ormanlarla kaplıdır. 
İlçe merkezi Sultan Dağlarının 
kuzey doğuya bakan eteklerinde 
kurulmuştur. Konya'nın 122 km. 
batısında bulunmaktadır. Ayrıca 
engebeli arazinin yüksek kesim-
lerinde yaylalar bulunmaktadır. 
İlçede genellikle karasal iklim hü-
küm sürmekte olup, yazlar kurak 
ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. 
Yağışlar ilkbahar ve sonbahar ol-

mak üzere 2-3 ay kadar devam 
eder. İlçenin ekonomisi tarım, 
hayvancılık ve el sanatlarına da-
yalıdır. Yetiştirilen başlıca tarım-
sal ürünler; üzüm, vişne, kiraz, 
elma, armut, erik ceviz, kayısı, 
haşhaş, şeker pancarı, arpa, buğ-
day, muşmuladır. İlçenin tarım 
yönünden, vişne ve kiraz potan-
siyeli yüksektir. Şeker pancarı 
ve haşhaş gibi endüstri bitkileri 
de yetiştirilmektedir. İlçede hay-
vancılık önemli bir gelir kaynağı 
durumundadır. 

KONYA’NIN OKSİJEN DEPOSU 

DOĞANHİSAR
Doğanhisar M.Ö. 500 yıllarında Metyos adıyla kurulmuş. M.S.395 yılında 
Bizans İmparatorluğunun eline geçmiş M.S 704-708 yıllarında Emevi ve 
Abbasi ordularının taarruzlarına uğramış bu savaşlarda şehit olan Sey-
yid Ahmet’in mezarı Kızılışık Mevkisinde bulunmaktadır. 1071 Malazgirt 
Savaşına müteakip Selçukluların batıya yayılışları sırasında 1110 yılında 
Doğanhisar Türk hakimiyetine geçmiş.
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İlçe merkezi, kasaba ve köylerin-
de koyun ve keçi gibi küçükbaş at, 
eşek, sığır gibi büyükbaş hayvanlar 
ile tavuk, hindi, ördek, kaz ve tav-
şan gibi kümes hayvanları da bes-
lenmektedir. Ayrıca arıcılık da ge-
lişmektedir. Tarım ve taşımada at, 
eşek gibi hayvanlardan da yararla-
nıldığı görülmektedir.El sanatlarında 
ise testi yapımı önde gelmektedir.
İlköğretim Okulları, İmam Hatip 
Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Gü-
zel Sanatlar ve Spor Lisesi, Ana-
dolu Lisesi’nin yanı sıra 2002-2003 
eğitim-öğretim yılında açılan Selçuk 
Üniversitesi Doğanhisar Meslek 
Yüksek Okulunda Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları programında 
80 öğrenci , Bilgisayar Programcılığı 
programında 102 öğrenci, Banka-
cılık ve Sigortacılık programında 90 
öğrenci, İşletme Yönetimi  progra-
mında ise  71 öğrenci eğitim görü-
yor. İlçede özel öğrenci yurtları ve 

pansiyonları mevcut olup, öğren-
cilerin barınmaları noktasında bir 
sorunla karşılaşmamaktadır.
İlçe halkı üniversite öğrencilerine 
son derece sıcak kanlı davranmak-
ta olup ev kiralama gibi bir sorun 
ile yaşatmamaktadır.Üniversitenin 
kendisine ait bir yurt bulunma-
maktadır. 2008 yılında faaliyetine 
başlayan Doğanhisarlılar Kültür-
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği gerek festivaller ge-
rek ise sosyal sorumluluk projeleri 
ile klasik dernek anlayışı dışında 
Doğanhisar’ı değişim ve gelişim 
açısından Konya’da faaliyet göster-
mektedir. Konya ve Türkiye gene-
linde birçok bürokrat,milletvekili 
ve üst düzey yönetici yetiştirmiştir.
Yine bir Doğanhisarlı olan Ömer 
İZGİ 18.10.2000 - 03.11.2002 
tarihleri arasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 22.dönem Baş-
kanlığını yapmıştır.

Yine bir Doğanhisarlı olan Kemal 
MUTLU 14.01.2000 - 24.02.2003 
tarihleri arasında Gençlik Spor Ge-
nel Müdürlüğü görevinde bulun-
muş olup Doğanhisar’a çok amaçlı 
bir spor tesisi kazandırmış,spor ve 
sporcuya her zaman destek ol-
muştur. 2006 yılında temeli atılan 
Doğanhisar Meslek Yüksek Oku-
lunu 15 ayda Doğanhisar halkı ve 
hayırseverlerin büyük katkısıyla 
7'den 70'e herkesin el ele vermesi 
ile tamamlatan ve Doğanhisar’a ka-
zandıran 11.dönem belediye baş-
kanı Av Mehmet ÖZTOKLU’ya 
da Doğanhisar’a verdiği hizmet-
lerden dolayı teşekkür etmeyi 
unutmamak gerekir.
Konya, Akşehir, Seydişehir ve 
Beyşehir'den her gün belirli saatler-
de midibüs ile seferler var. İlçeden 
Konya, Akşehir, Seydişehir ve Bey-
şehir istikametine haftanın her günü 
yapılan otobüs seferleri ile ulaşım 
rahatlıkla sağlanıyor.En azından ya-
zın bir hafta sonunuzu Doğanhisar’a 
ayırmanızı mutlaka  tavsiye ederim.
Ve unutmadan.. 
Doğanhisar’ın ayrı bir değeri olan 
hayatı boyunca hep sevgiden, 
barıştan,güzelden yana olan,kendini 
eğitime adamış ve bu yıl mart ayın-
da elim bir kaza sonucu aramızdan 
ayrılan Hasan Gökyar’ı tekrar say-
gıyla anıyorum.
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EĞİTİMDE YENİ NEFES: 
MERAM GÖDENE TOKİ 
İLKÖĞRETİM OKULU

Eğitim Altyapısı İle İlgili 
Çalışmalar
Okulumuz 27 Eylül 2010 tarihin-
de birinci sınıflara uyum eğitimi ile 
ve 4 Ekim 2010 tarihi itibarı ile de 
normal eğitim öğretim faaliyetle-
rine başlamıştır. Okulun açılışında 
295 olan öğrenci sayımız hızla ar-
tarak Aralık ayında 450, I. Dönem 
sonunda 510,  8 Şubat 2011 610, 
10 Mart itibariyle 810 sayısına 
ulaşmıştır. Toki tarafından yaptırıl-
mış olan okulumuzda 24 derslik, 2 
Fen ve Teknoloji Laboratuarı, 2 Bi-
lişim Teknoloji Laboratuarı, 2 ana-
sınıfı dersliği, müzik sınıfı, Görsel 
Sanatlar dersliği, kütüphane, revir, 
rehberlik servisi, beden eğitimi 

salonu bulunmaktadır. Okulumuz 
açıldığında sınıflarımızda öğren-
ci sırası, sınıf  dolabı, yazı tahtası, 
öğretmen masası gibi donatım 
malzemeleri il milli eğitim müdür-
lüğümüzce temin edilmiştir. 

Ana Sınıfının 
Düzenlenmesi
Okulumuz ilk açıldığında ana sını-
fımızda herhangi bir donatım mal-
zemesi bulunmamaktaydı. Ana 
sınıfının öğretim şekli gereğince; 
2 adet sınıfımıza, halı ve perde-
ler hayırsever vatandaşlarımız 
tarafından temin edildi. Oyun ile 
ilgili materyaller ve donatım mal-
zemesinin bir kısmı il özel idaresi-

nin maddi desteği ile temin edildi. 
Çocuklarımızın kullanacağı mal-
zemeleri saklamak ve korumak 
amacıyla yapılan dolaplar okulu-
muz tarafından finanse edilmiştir.
S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 
Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğ-
rencileri Okulumuzun anasınıfı-
nın düzenlenmesi ile ilgili çalışma 

başlattılar. Dersliklerimizin dü-
zenlenmesi ve eğitim materyali 
hazırlama konusunda yardımcı 
olacak olan öğretmen adayı olan 
arkadaşlarımıza şimdiden teşek-
kür ederiz. Halen ikisi sabahçı 
biri öğlenci toplam üç şubemiz-
de 61 öğrencimize sınıf  öncesi 
eğitimi verilmektedir.

Ekim 2010 itibariyle eğitim faaliyetine başlayan oku-
lumuz hızla gelişmeye devam ediyor. Ekim ayından 
beri devam eden süreçte yaptığımız faaliyetler:

1. Eğitim altyapısı ile ilgili çalışmalar
2. Örgün eğitimle ilgili yapılan çalışmalar
3. Yaygın eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar.
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Bilişim Teknolojisi Sınıfı
Okulumuzun açılışında 20 adet bilgisayar masa-
sı Milli Eğitim Müdürlüğümüzce temin edilmiş-
tir. Fakat hiç bilgisayarımız bulunmamaktaydı. 
Yapılan girişimler sonucunda bilgisayarlarını 
yenileyen kurumlardan eski bilgisayarlarını oku-
lumuza aldık. Gerekli bakımları yapıldıktan son-
ra çalışır duruma getirilerek öğrencilerimizin 
hizmetine sunulmuştur. Ayrıca 40 adet tabure 
okulumuzca temin edilmiş ve bilişim sınıfımıza 
konulmuştur. Buna rağmen bilgisayar eksiğimiz 
devam etmektedir. Sınıf  bazında öğrenci başına 
düşen bilgisayar sayımız 3-4’tür. Ayrıca bilişim 
sınıfı için gerekli olan yazıcı, tarayıcı, projeksi-
yon gibi cihazlar bulunmamaktadır.

Fen Laboratuvarı
Laboratuar malzemeleri milli eğitim müdür-
lüğümüzce gönderilmiş ve dersin öğretmeni 
Ömer Akcan tarafından düzenlenerek öğ-
rencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Sınıflarımız
Sınıflarımızda projeksiyon cihazı- bilgisayar temin 
etme çalışmalarımız devam ediyor. Halen okulu-
muzda bulunan projeksiyon sayısı dörttür.

Kütüphanemiz 
Okulumuzca kitaplıkları yaptırılan kütüphane-
miz, öğrencilerimizin yürüttüğü kampanya ile 
toplanan kitaplarla faaliyete başlamıştır. Halen 
700 civarında kitaba sahip kütüphanemiz için 
duyarlı insanlarımızın desteğini bekliyoruz.

OKULUMUZ
Okulumuzun idare odaları, rehberlik servisi, 
öğretmenler odası çeşitli kurumlarımızın katkıla-
rıyla donatılmıştır. Ayrıca S.Ü. Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ 
okulumuza önemli miktarda sosyal bilgiler dersi 
için gerekli materyali sağlamış, aynı zamanda da 
kütüphanemize destek vermiştir.

EĞİTİM İLE İLGİLİ 
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Okul açılmasındaki ilk aylarda farklı okullardan ve 
farklı öğretmenlerden gelme karma bir öğrenci 
profiline sahiptik. Okul olarak ilk aylarımızda 
öğrencilerimizi yeni okulumuza adapte etme ve 
okul kültürü oluşturma çalışmaları yürüttük. Bu 
çalışmalarımızın yanı sıra öğrencilerimizin akade-
mik başarısını artırmak maksadıyla Meram Halk 
Eğitim müdürlüğü desteğiyle matematik, Türkçe, 
sosyal bilgiler ve İngilizce kurslarını faaliyete ge-
çirdik. 2010 Aralık ayında yapılan başarı değer-
lendirme sınavında Meram İlçesinde 16.sırada 
yer alarak başarıyı yakaladık. 
Ayrıca:
• Veli ziyaretleri,
• “Bu benim eserim” için matematik projesi,
• Kitap toplama kampanyası,
• Atık pil toplama,
• Şişe kapağı toplama,
• “En temiz sınıf ” yarışması,
• “Mavi Gök, Yeşil Yaprak” Projesi,
• “Beyaz Bayrak” Projesi çalışmaları yapılmıştır.
• Sportif alanda ise futbol, masa tenisi, voleybol, basket-
bol ve satranç dalında faaliyetlerimiz devam etmektedir.

REHBERLİK HİZMETLERİ
Rehberlik servisimiz sürekli olarak öğrenci 
ve veli görüşmeleri yaparak rehberlik hizmeti 
vermektedir. İlk dönemde madde bağımlılı-
ğıyla ilgili bir dizi konferans öğrenci, öğret-
men ve velilerimize yönelik olarak yapılmıştır. 
Ayrıca verimli çalışma yöntemleri öğrencile-
rimize yönelik görüşmelerde anlatılmaktadır.

YAYGIN (HALK) EĞİTİMİYLE İL-
GİLİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR
Okulumuzda dikiş nakış, mefruşat, kalorifer 
ateşçiliği ve doğal gaz kullanımı alanlarında 
kurs açılarak halkımıza hizmet verilmek-
tedir. Şubat 2011 itibariyle, okuma yazma 
kursu da açılmıştır. Yeterli bilgisayarımız bu-
lunduğu takdirde Toki sakinleri için bilgisa-
yar kursumuz da açılacaktır.

YAPILMASI PLANLANAN 
FAALİYETLER VE HEDEFLER
• Kütüphanemizi Konya’nın en zengin kütüphanesi hali-
ne getirmek (okullar arasında),
• Öğrencilerimizin davranışlarını standart düzeyde tut-
ma ve ileri düzeye yaklaşma,
• Okul öğretmen ve veli işbirliğini artırmak,
• Okul içi spor müsabakalarından oluşan futbol, satranç 
ve masa tenisi dalında ikinci dönem düzenlenmesi plan-
lanan Meram Kaymakamlık Spor Turnuvalarına katılmak 
suretiyle öğrencilerimizin sosyalleşmesini artırmak,
• Okul içi uçurtma uçurma etkinlikleri düzenlemek,
• Okul hatıra ormanı oluşturmak,
• Öğrencilerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlamak ama-
cıyla deneme sınavları yapmak,
• Avrupa Birliği için eğitim projesi hazırlamak,
• “Bu benim eserim” için matematik projesi ile Bölge 
Sergisine ve hatta Ankara yapılacak olan Türkiye MEB 
sergisine katılmak,
• “Mavi Gök, Yeşil Yaprak” Proje Bayrağına sahip olmak.
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BİR SAFARİ 
GÜNLÜĞÜNDEN…
1. GÜN  
İSTANBUL’DAN 
HAREKET
15 Mayıs 2011 tarihinde İstan-
bul dış hatlarda 40 kişi THY’nin 
boeng 777-300’er tipi 320 kişilik 
uçağı ile 9 saat yolculuktan son-
ra Johannesburg’a indik. 3 saat-
lik bir kara yolculuğundan sonra 
Pilanesberg’e geldik. Ivory Tree 
Oteli'ne yerleştik. Otelimiz Pilanes-
berg National Park’ın içinde olup 
54.000 hektarlık tamamen tel 

örgüler ile çevrilmiş bir alanda. 
Tahminen İstanbul yüz ölçümünün 
10’da biri gibi çok geniş bir alan, bu 
alana girildikten sonra taşıtlardan 
inme imkânınız yok. 4x4 ve üstü 
kapalı, yeşil renkli, yanları korumalı 
araçlarla yollarda ilerleyebiliyorsu-
nuz. Hareket halindeyken aniden 
önünüze bir fil veya aslan çıkabili-
yor, ancak hayvanları rahatsız et-
medikçe insanlara zarar vermiyor-
lar. Yanlarından geçerken araçta 
ayağa kalkmıyorsunuz çünkü her 
an hayvanlara yem olabilirsiniz.

YAZI VE FOTOĞRAF: ÖMER KAMIŞÇIOĞLU
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Sabahları saat 5.00’te kalkılıyor, 
kahvaltı yapmadan sıcak bir çay 
içip üzerimize kaban ve başımı-
za da şapka ile safariye çıkılıyor. 
Hava oldukça serin, Afrika’da şu 
anda sonbahar yaşanıyor, yap-
raklar sararmış ve dökülmeye 
başlamış. Saat 9.00’da safari sona 
eriyor, otelde iştahlı bir kahvaltı-
nın ardından istirahat ediliyor. 
Saat 16.00’da ikinci safariye çıkı-
lıyor. Hava biraz ısınmış, aslanlar 
av arıyor. Genellikle gunu dedik-
leri boğaya benzer, uzun kafalı 
siyah renkli hayvanları ve o güze-
lim gözlü, bakmaya kıyamadığınız 
ceylanları av olarak seçiyorlar.

Gunu’lar ve ceylanlar toplu ola-
rak geziyorlar ve kafile şeklinde 
ilerlerken geride kalan gunu’lar 
bekçilik yapıyor. Gunu ve ceylan-
ların olduğu yerde mutlaka aslan 
vardır. Afrika’daki tüm hayvanlar 
doğal yolla besleniyor kesinlikle 
yem verilmiyor. Doğal hayatı ko-
ruma adına tüm önlemler alınmış, 
korna çalınmıyor ve yollarda gece 
ışık yakılmıyor. Uçak ve helikopter 
gibi araçlar bu alan üzerinden ge-
çirilmiyor. Hayvanlara gerçekten 
değer veriliyor. Örneğin; o kadar 
fil olmasına rağmen fildişi satışı ya-
pılmıyor ve cezası oldukça yüksek.
Safari oldukça heyecan verici, 
her taraf  ıssız ve karanlık, her an 
karşınıza hangi hayvanın çıkaca-
ğını merakla bekliyorsunuz. Ve 
aniden karşınızda bir aslan, bir fil 
çıkınca heyecan ve biraz korku 
sizin adrenalinizi yükseltiyor.
Otel balkonunda otururken 2-3 
metre kadar yakınınızdan bir 
zebra ve geyik görmek oldukça 
ilginç olabiliyor.
Maymunlar oldukça hareketli 
hayvanlar, aynı gün bir maymun 
otelin çatısında gezinip ağaçlara 
atlayarak gözden kayboldu. 

Otele geldiğimiz anda maymunlara 
dikkat etmemiz, oda kapılarımızı 
kapalı tutmamız konusunda uya-
rıldık. Maymunlar odalara girip bir 
şeyler götürebiliyor, genellikle gıda 
maddesi alıyorlar. Bizden önceki 
grup konaklarken bir maymun otel 
odasında mini buzdolabını açıp ku-
ruyemiş ve çikolata götürmüş.
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3.GÜN
SUN CITY
2 saat’lik bir yolculuktan sonra 
Suny Havaalanı'na indik. 
Sun City, 1992 yılında güzellik 
kapılarını yeniden tüm dünyaya 
açan, antik zamanlardan kalma 
bir şehir olarak, suni toprak sahili, 
lüx otelleri, gazinosu ve botanik 
bahçeleri ile tam bir tatil cenneti 
olup, timsah çiftliği, jil safarileri, 
atv sporları ile ünlü bir şehir. 

Daha önceleri İngiliz sömürgesi 
olmasından dolayı Afrika’da tra-
fik soldan seyir etmekte, insanlar 
saygılı, trafik kurallarına uyumlu 
ve şehir oldukça temiz. Akşamü-
zeri lunaparka gittik hiçbir şekilde 
müzik ve gürültü olmaması bizi 
oldukça şaşırttı, sadece barlarda 
hafif  bir müzik çalıyordu. 
Ertesi gün timsah çiftliğini gezdik. 
Burada 1 aylıktan 64 yaşına kadar 
her boy timsahı görme şansımız 
oldu. Timsah çiftliğinden sonra 
Lesedi Kültür Köyü'nü ziyaret ettik. 
Afrika’da yaşayan siyahî kabilele-
rin yaşam şekillerini, danslarını, 
gelenek ve göreneklerini izledik-
ten sonra öğle yemeğinde çinko 
yemek kapları içinde, devekuşu 
ve geyik eti tatma şansımız oldu. 
Yerli kabileler bizlere çok saygılı 
ve güler yüzle iltifatlarda bulundu-
lar. Tamtam müziği eşliğinde gele-
neksel danslarını izledikten sonra 
otelimize döndük.

6. GÜN
JOHANNESBURG
Johannesburg’a 3 saatlik bir otobüs 
yolculuğu ile ulaştık. Mandela’nın 
evini gördükten sonra Houghton, şe-
hir merkezi, Rosebank ve Standton’u 
ziyaret ederek turumuzu tamamla-
yıp Da Vinci Hotel’e yerleştik.

7. GÜN 
JOHANNESBURG
CAPETOWN
ÜMİT BURNU
Ertesi gün Waterfront’dan çıka-
rak batı kıyısındaki Green Point, 
Sea Point, Camps Bay bölgelerini 
görerek Hout Balıkçı Kasabası'na 
gidiyoruz. Burada fok balıklarını 
görme imkânı sağlayan 45 daki-
kalık bir tekne turunun ardından 
vadilerden ve yarım adalardan 
geçerek Simons Town Kasabası'nı 
gezdik. Boilders’te penguenle-

ri yakından izledik daha sonra 
meşhur Ümit Burnu'nda fotoğraf  
çekme fırsatı yakaladık. Ve Cape 
Point, dünyanın en yüksek deniz 
fenerine çıktık.
Otelimizde akşam yemeğimizin 
ardından istirahat’a çekildik ve 
ertesi gün THY’nin 415 sefer 
sayılı uçağı ile 9 saat sonra İstan-
bul Hava Limanı'na indik. Kaptan 
pilotun "welcome to Tur-
key" yani "Türkiye’ye hoş 
geldiniz"anonsunu duyunca ne 
kadar heyecanlandığımızın tarifi 
mümkün değildi.
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BABALAR, ÇOCUKLAR,
MASALLAR

Ülkemizde 80’li yılların sonlarında kutlanmaya başlayan babalar günü 
1910’lu yıllarda Amerika'da Washington'da 6.çocuğunu dünyaya getirir-
ken hayatını kaybeden bir annenin oğlu tarafından babasına armağan 
edilen bir gün olarak belirlenmiştir. Dod adındaki bu çocuk annesi öl-
dükten sonra hem çiftlikte çalışıp, hem de kendisine ve kardeşlerine ba-
kan babasına minnettarlığını göstermek için babasının doğum gününün 
babalar günü olarak kutlanmasını istemiş. 1966 yılında da o dönemin 
başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününün 
Babalar günü olarak kutlayacağını açıklayan bir bildiri yayınladı.

GÜLSÜM  YARTAŞ

Baba kelimesi aslında, önüne 
ya da arkasına bir sıfat koy-
madan hepimizin aklına; aile 
reisi, ata, korumacı, sorumlu-
luk alan, yıkılmayan, bütün so-
runlarımızı çözebilecek kadar 
güçlü, fedakâr ve birçok iyi 
anlamı getiriyor. Babalar anne 
kadar sevgisini belli etmese de 
anne kadar evladını sever. Ben 
bu sevgiyi ve ilgiyi hissettiğim 
için şanslıyım. Eskiden çocuk-
larıyla çok yakın ilişkiler ku-
ramayan babaların aksine gü-
nümüzde babalar çocuklarının 
her şeyi ile birebir ilgilenmek-
teler. Tabi ki bu bütün babalar 
için geçerli olmayabilir.

Benim tanıdığım en fedakâr baba, 
annelerini kaybetmiş,  birisi hasta 
diğeri 5 yaşında çocuğu için çalı-
şıp para kazanan, yemeklerini ya-
pan, zamanında hastane kontrol-
lerine götürüp, durumlarını takip 
eden, üstlerini başlarını yıkayıp 
tertemiz giydiren çocuklarına 
hem anne hem de baba olan biri. 
Bu büyük sorumluluğuna rağmen 
çalıştığı işini de yakınmadan layığı 
ile yapıp başarılı olan bir baba. 
Bu babanın çocukları için verdiği 
mücadeleye ben bizzat şahit ol-
duğumdan, sıcacık evinde yaşam 
kalitesi de gayet iyi olup çocuğu-
nun sorumluluğunu bırakın tek 

başına yüklenmek, eşiyle bile 
paylaşmaktan aciz olan babalara 
örnek olmasını umuyorum.
Baba olup fedakâr olmak, anne 
olmaktan bence daha zor ve 
bunu çok az baba başarıyor. 
Çocukla vakit geçirip ihtiyaçlarını 
karşılamak,  gerçekten sabır gerek-
tiriyor. Erkeklerin sabır konusunda 
kadınlardan daha zayıf  varlıklar 
olduğu konusunda benimle hemfi-
kirseniz bir erkeğin babalık sorum-
luluğunu hakkıyla yapmasını takdir 
etmek gerekir. Size herkesi kıskan-
dıracak bir baba-kız hikâyesinden 
kısaca bahsedeceğim. 
Baba kızının doğduğu ilk günden 
itibaren kalbini, kızının kalbinin ya-
nına bıraktı ve kalbi kızıyla birlikte 
atmaya başladı. Gece uykusuz-
luklarında anneyi yalnız bırakmadı 
kızının her anında yanında olabil-
mek için. Yemek yerken, oyun oy-
narken, yaramazlık yaparken hep 
yanındaydı. Bisiklet sürmeyi de 
kızına kendisi öğretti, ata binmeyi 
de. Kızının evdeki elektronik eşya-
ları bir bir bozmasına rağmen ona, 
kızmadan sabırla yaklaştı. Merakını 
anladı ve anlattı ona, her birinin 
nasıl çalışıp, ne işe yaradığını.

Güneşin zararlı ışınlarından nasıl 
korunacağını, yağmur yağdıktan 
sonra gökkuşağının havada nasıl 
köprü kurduğunu, denizlerin ne 
kadar da büyük su birikintileri ol-
duğunu birlikte tartıştılar.
Kızı koşarken düştüğü zaman 
hep elini uzattı ve kalkıp koşma-
ya birlikte devam ettiler onunla. 
Kızı ağladığı zamanlarda kızının 
gözyaşlarını bulutlardan bir par-
ça pamuk koparıp narince sildi 
ve tekrar gökyüzüne bıraktı on-
ları, her damlası onun için çok 
kıymetliydi. 
Uyurken kızına, onun için, kendi 
yazdığı masalları anlattı. Cennet-
ten, dünyaya meleklerle ve kele-
beklerle nasıl uçarak geldiğini an-
latırken masallarında, aile olarak 
bizi seçtiği için de şükranlarını 
sundu ona ve Allah’ a. Bende bu 
babaya yani sevgili eşime şük-
ranlarımı sunuyorum. Kendine 
özgüveni ve dünyadaki varlığının 
farkında olan bir çocuk yetiştirir-
ken bu derece duyarlı ve bilinçli 
olduğu için. Eşimin nezdinde ba-
bamın ve bütün fedakâr babala-
rın babalar gününü kutluyorum. 
İyi ki varsınız…
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Ülkeler ve ırklar arasında diabetin genel görül-
me oranı % 6–7 kadardır. Diabetli hastaların 
hastaneye başvurma nedenlerinin %20'sini 
ayak sorunları oluşturmaktadır. Genel toplum-
da uygulanan ayak kesme ameliyatlarının % 
50 – 70 kadarının diabetli hastalarda olduğu 

saptanmıştır. Parmağı kesilen bir diabetlide, 
ikinci bir ameliyat ihtiyacı riski iki yıl içinde 
% 50 olmaktadır. Diabetlilerin sadece %30'u 
ayak sorunlarından uzaktır. 

Ayak bakımı ve korunması için 
yapılması gerekenler;
1. Ayaklar her gün 37 oC su ile yıkanılıp, yumuşak 
bir havlu ile kurulanacak. Parmak aralarının iyice 
kurulanmasına dikkat edilecek.
2. Parmak araları hariç, ayağın diğer kısımlarına 
nemlendirici losyon veya krem sürülecek. Özel-
likle, topukların çatlamasını iyi bir bakım ile önle-
mek gerekmektedir.
3. Ayaklar her gün kesik, sıyrık, mantar ve olası ka-
barcıklar açısından kontrol edilmelidir. Ayak tabanı-
nı görmek için gerektiğinde ayna kullanılmalıdır.
4. Ayaklar üşüdüğü takdirde mutlaka çorap giyil-
melidir; tuğla, sıcak su şişesi, elektrikli ısıtıcı, soba 
bu amaçla kullanılmamalıdır. Hastanın yattığı yer-
de kalorifer peteği bulunmamalıdır.
5. Tırnaklar düz kesilmelidir. Kenarlarının yuvar-
lak kesilmesi tırnak batmasını kolaylaştırmaktadır.
6. Nasır ve ölü dokular kesilmemelidir. Nasırlar 
için kesinlikle nasır ilacı, yakı ve asitler kullanılma-
malıdır. Bu konuda uzman podologlar tarafından 
işlem yapılmalıdır.
7. Çıplak ayakla kesinlikle yürünmemelidir. Ev için-
de giydiği terlikler travmatize edici olmamalıdır.

8. Deniz kıyısı, havuz kenarı gibi sıcak ve sert zeminli 
yerlerde çıplak ayakla dolaşılmamalıdır. Ayak ağrılarını 
gidermek için kızgın kum ve kaplıca sularının uygulan-
masının sakıncaları hastaya mutlaka anlatılmalıdır.
9. Ayakkabıların içi giymeden önce her zaman 
yabancı cisim, batıcı madde, pürüzlü yüzey, yırtık 
açısından kontrol edilmelidir.
10. Pamuklu ve yünlü çorap giyilmeli, sıkı çorap-
lardan kaçınılmalıdır. Çoraplar her gün değiştiril-
melidir. Çorap bağı kullanılmamalıdır.
11. Ayakkabılar ayağa uygun ve rahat olmalıdır. 
Ayakkabılar yumuşak deri olmalıdır. Tabanları kalın 
olmalıdır. Bayanların yazlık ayakkabı seçiminde açık 
burunlu ayakkabıları tercih etmemesi önerilir.
12. Çorapsız ayakkabı giyilmemelidir.
13. Parmak aralarına bağları giren sandaletler gi-
yilmemelidir.
14. Kışın yün çorap giyilmeli, içi yün muflonlu 
botlar giyilmelidir.
15. Sigara kesinlikle kullanılmamalıdır.
16. Ayakkabı satın almadan evvelki akşam her iki 
ayağın şekli bir karton üstüne çizilip, kesilmeli; bu 
kalıplar alınacak ayakkabılara denenmelidir. 
17. Görmesi bozuk olan hastaların aileleri ayak 
bakımı açısından eğitilmelidir.
18. Ayaklar her muayenede düzenli olarak kont-
rol edilmelidir.
19. Hasta kendi günlük kontrolünde, olağan dışı 
bir olguyla karşılaşır ise; ilgili kişilerle durumu 
mutlaka paylaşmalıdır.

Şeker hastalığı, yani diabet, tarih bo-
yunca toplumların en önemli sağlık so-
runlarından biri olmuştur. Yeni tedavi 
yaklaşımları ve geliştirilen ilaçlar saye-
sinde kan şeker düzeyleri kontrol altın-
da tutulabildiğinden, diabetin ölümcül 
olan akut komplikasyonlarına daha az 
rastlamaktayız. Ancak özellikle uzun 
dönemde gelişen komplikasyonlar 
açısından durumun çok iyi kontrol al-
tında olduğunu söylemek doğru olma-
yacaktır. Etkilenen organa göre farklı 
hastalık profilleri ortaya çıkabilmek-
tedir. Böbreklerde nefropati, gözlerde 
retinopati, el ve ayaklarda nöropati ve 
diabetik ayak bunlardandır.

DİABETİK 
AYAK
DİABETİK 
AYAK
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2009 yılından bu döneme kadar geçen süre 
içinde Konya’da yaygınlaşan astronomi bi-
limi günümüzde meraklı zihinlerle birleşe-
rek kendini geliştirmektedir. Astronomi bi-
liminin takipçileri her geçen gün artmasına 
karşın şehrimiz de beklenilen düzeyde bir 
gelişme sağlanamamıştır. Astronomi Kon-
ya olarak internet üzerinden yürüttüğümüz 
çalışmaların başarı göstermesi ile birlikte 
birçok astronomiye meraklı genci bir araya 
getirerek Konya içinde astronomi topluluğu 
oluşturmaya çalışmaktayız. İleri ki dönem-
lerde oluşturulması planlanan gözlem şen-
likleri ile birlikte amatör astronomi adına 
birçok çalışmayı Konyalı hemşerilerimize 
sunmayı hedefliyoruz.

Konya'da ciddi anlamda Amatör 
Astronomi ilk olarak Marmara Üni-
versitesi ve VKV Koç Özel Lisesi iş-
birliği ile Alibeyhüyüğü’nde oluştu-
rulan "Penceresiz Evden Gökdelene 
Bir Ev Yapalım" projesi ile 2009 yı-
lında ilk gözlem evi oluşturuldu. 

Astronomi Merakının Başlaması:
Çocuk dönemlerinden beri meraklı gözlerle izlediğimiz uzay her za-
man dikkatimizi çekmiş uzay boşluğunda ne olduğunu anlamaya ça-
lışmışızdır. İlk başlarda sessizce gözlerimizle takip etiğimiz gezegenler 
ve yıldızlar onlarca soruyu beraberinde getirmiştir. Soruları sıralamaya 
kalktığımızda uzayın nasıl olduğu bing bang teorisinin doğruluğu, uzay-
lıların var olup olmadığı insanların uzayda yaşama durumunun var olup 
olmadığı zihnimizde birçok kez karşılaştığımız sorulardandır. Bunları 
anlamak için yüz yıllar önce oluşan düşünceler, günümüz astronomi 
bilimini oluşturmuştur. İlk teleskopu 1609’da Galileo tarafından icat 
edilmesi bu soruların en önemli sonucudur. Dönemimizde büyük yol 
kat eden astronomi bilimi bizlere evreni tanımamız için büyük fırsat 
tanımaktadır. Bu fırsatı değerlendirmemiz  astronomi bilgi düzeyimizi 
geliştirmemizle orantılıdır. İçinizde olan uzay düşüncelerinizi artık göz-
lemlerinizle birleştirerek uzay maceranıza başlamalısınız.

Beklemekle astronomiye olan düşüncelerinizi artık engellemeyiniz. İn-
ternet üzerinden yapacağız çalışmalarınızla dünyanın sizi tanımasını sağla-
yabilir gözlemlerinizle bilinmeyenlere ulaşabilir kuralları değiştirebilirsiniz. 
Eşsiz güzellikleri bir adım ötenizde gibi görmekle dünyanın sayılı mut-
luklarına erişebilir keşfetme duygunuzu harekete geçirebilirsiniz Bunları 
yaşamak istiyorsanız bir an evvel astronomi araştırmasına başlamalısınız. 
Evet, her yolda olduğu gibi bu yolda da zorluklar yaşayabilir çözülmez 
gibi gelen problemlerle karşılaşabilirsiniz ama bilgi birikiminizin artması 
ile bunların sadece basit birkaç sorun olduğu göreceksiniz. 

İlk gözlem ekipmanınız olmamasından şikâyetçi olacaksınızdır Bunun 
astronomiye başlamamak için bir neden olmadığının farkına varmalısınız 
birçok kâşifin küçük teleskoplarla onlarca cismi keşif  ettiğini anlatmak 
isterdim ama sizin bunlara ihtiyacınız yok. Amatör astronomiye başla-
mada öncelik genel astronomi bilgisine sahip olmaktır. 

FOTOĞRAF: PELİN ÖZTÜRK

RÖPORTAJ: AHMET ÇAKIR • FOTOĞRAF: YUSUF YILDIZ
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Birkaç aşama sonra gözlem seviyesi geleceğinizin farkında olmalısınız. 
Gerekli bilgi birikimini oluşturma aşamasında güzel bir dürbünle hoş 
bir gözlem macerasına atılabilirsiniz. Zamanla dürbünün size yetmediği 
dürbün yerine teleskopun gelmesi gerektiğini fark edeceksiniz. İlk te-
leskopla gözleme başladığınız andaki heyecan kelimelerle anlatılamaz. 
Birkaç saatlik gözlem sizleri bu işe ‘’iyi ki başladım’’cümlesi ile özetler.

Benim dünyamdan birkaç anı:
Televizyonlarda çıkan uzay filmleri ve belgeselleri her gün düşünce-
lerimi geliştiriyordu. Zaman ilerledikçe ne yapabileceğimin farkına 
varıyordum, aslında gözümde büyüttüğüm kadar halledilemez bir 
konu olmadığının farkına varıyordum. Ufak ufak araştırmalara baş-
lıyor Astronomi adı ile ilk araştırmama Bilim-Teknik dergisinin aylık 
sayısına ait Uzay bölümünden başlıyor bir şeyler öğrenmeye çalışı-
yordum. Zamanla astronomi hakkındaki bilgilerim daha da artıyor-
du. Dergileri okudukça evrenin varlığını fark etmemek için kendimi 
zorladığımı anlıyordum. Araştırmamı derinleştirdikçe konuya daha 
fazla vakit ayırmaya karar verdim dergilerin arşivlerini karıştırıyor bir 
şeyler bulmaya çalışıyordum, çevremdeki insanların bana garip garip 
bakmalarını o zaman fark etmiştim nedenini bilmeme rağmen dilim-
den düşürmediğim ‘ufo’ sözcüğü onları etkilemiş olsa gerek. 

‘Ufo’ demişken onlarca senedir varlığının bile tartışma konusu olduğunu 
biliyor ama milyarlarca yıldızın gezegenin olduğu evrende yalnız olamaya-
cağımızın da farkındaydım. %100 eminim ki belli dönemlerde her insanın 
‘ufo’ hayali olmuştur. Gazetelere televizyonlara çıkan ‘ufo’ haberleri ke-
sintisiz izleniyor haber sonrası farklı farklı yorumlar yapılıyordu insanların 
evrende yalnız olup olmadığı fikri her zaman geçerliliğini koruyor zamanla 
ön bellekten ayrılıyordu takı başka bir ‘ufo’ haberine kadar.

Evet, Astronomi macerasında aylar yıllar geçiyor yaşamın akışı ile evrenin 
eşsizliğini bir çizgide götürmeye çalışıyordum Artık elimde fazla bir kaynak 
kalmamıştı. O günlerde www.gökbilim.com adresine üye oldum.  Astro-
nomiye gönül vermiş birçok kişi ile tanışma fırsatı bulmuş ve bunun yanında 
astronomi adına binlerce sayfa yazı on binlerce resimle uzay macerama yeni 
bir renk verdiğimin farkına vardım. Dost edindiğim 7-17 yaş arası UZAY 
ÇOBANLARI Amatör Astronomi grubu ile sabahlara kadar Gözlem yapı-
yor hoş sohbetlerle gözlemlerimize renk katıyorduk. Dürbünle başladığım 
gözlemler zamanla sınırları aşamama duygusu bir teleskop alma vaktinin 
geldiğini söylüyordu. Tavsiyeler üzerine bütçeme uygun bir teleskop almaya 
itiyordu ve bir teleskop aldım. Artık not durumundaki gözlem günlükleri 
daha ayrıntılı, çekimlerle ve resimlerle destekleniyordu bunları dostlarımla 
paylaşmak için ve Konya’da yapacağımız organizasyonlar için www.astro-
nomikonya.tr.gg sitesini kurdum. O günden bu güne aylar geçti astronomi 
ile bağlantısı olan olmayan onlarca Konyalı astronomla tanışma fırsatı bulu-
yordum sıkı dostluklarla uzay maceramıza devam ediyoruz.

Konya içi Amatör astronomi programları ve gözlem şenlikleri için: 
İletişim adresi: astronomi42@yahoo.com.tr

FOTOĞRAF: UĞUR İKİZLER FOTOĞRAF: UĞUR İKİZLER
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2007 yılında üniversite kaydım için geldiğim 
bu şehre, sabahın erken saattlerinde 8 saatlik 
yolculuğun ardından, güneş henüz yüzünü yeni 
yeni gösterirken inmiştik. Ben, annem ve ab-
lam. Hatırlıyorum da heyecandan yol boyunca 
gözümü bile kırpmamıştım. Kampüse girdiği-
mizde büyük ve karışık gelmişti ama etraftaki 
herkes de bizim durumumuzdaydı, kayıt günü 
olduğu için. Fakültemi bulduktan ve biraz sıra 
bekledikten sonra kayıt yaptırdım ve tabiki 
Konya turu yaptık. Konya’da beni şaşırtan bir 
diğer şey ise tramvaylardı. Konya konum ola-
rak geniş bir coğrafyaya yayılmış, göz alabildiği-
ne düzlük olması tramvay ulaşımı için büyük bir 
avantaj olmuş. Tabii sonraları taramvaylar ve 
hızları konusunda şikeyetlerim olmadı değil. Bu 
şehre gelen herkesin yaptığı gibi ilk durağımız 
Mevlana oldu. Mevlana’ya daha ilk adımınızdan 
itibaren mistik havasından mı, manevi boyutun-
dan mı, yoksa bahçesindeki rengarenk çiçekle-
rinden midir bilmem içine alıveriyor sizi. 
Tasavvufi müziği, Mevlana’nın kabri, o dönem-
de kullanılan eşyalar, halılar, tesbihler, bir çok 
formda ve çeşitte yazılmış Kuranlar, dünyanın 
dört bir yanından gelen dilleri, dinleri, renkleri 

farklı bir çok yüz etrafınızda sizin hissettikle-
rinizi hissediyor, adeta büyülenmiş gibi etrafa 
bakıyor. Bu durum hayatınızda çok az yaşaya-
bileceğiniz bir şey. Zafer meydanı ve Alaad-
din Tepesi’nin ardından o gün içerisinde bilet 
alıp, İzmir’e geri döndük. Konya’da geçirdiğim 
ilk kışı sanırım hiç unutmayacağım, çünkü ha-
yatım boyunca hiç bu kadar soğuk görme-

miştim. 20’sinden sonra kar gören bir İzmirli 
olarak, ellerim soğuktan sızlayana kadar kar 
topu oynamıştım. Hayatımda dönüm noktası 
olan bu şehirde iyisiyle kötüsüyle bir çok şey 
yaşadım ve tabikii bir çok dost biriktirdim. 
İhanet edenler, ikiyüzlülükler ve çıkar ilişkile-
rine tanık olmadım değil tabii ki ama sanırım 
önemli olan gönül sofranda kaç kişi kaldığıdır. 
Masadan kalkıp gidenler olacaktır ama mühim 
olan kalanlardır. 
Bu şehirin bana eğitim hayatımda, bireysel geli-
şimim ve mesleki hayatım için katkısı çok fazla 
oldu. Gitme vakti geldiğinde bavulumu doldur-
duracak bir çok şey biriktirdim. Önceki yazım-
da dediğim gibi şehirleri yaşanılır kılan anılardır, 
paylaşımlardır. Önceleri benim için haritanın 
ortasında, kurak ve kocaman bir ovadan ibaret 
olan bu şehir capcanlı, soluk alıp veren, yaşayan 
ve yaşanılası bir şehir halini alıverdi yaşadığım 
zaman dilimi içerisinde. Gelirken bavulumun 
arasına sıkıştırdığım tüm ön yargılarımı yıkan, 
Ayşe’yi değiştiren ve büyüten bir şehir oldu. Bu 
şehirde yaşadığım özlemlerim, gözyaşlarım, se-
vinçlerim, başarılarım, yaşadıklarımla dopdolu 
bir şehirdir gözümde Konya.

AYŞE BALABAN

Geçen sayıda insan en 
iyi bildiği şeyden baş-
lamalı anlatmaya de-
miştim ve ben de en iyi 
bildiğim şeyden, mem-
leketimden başlamıştım 
anlatmaya. Bu sayıda 
ise, artık ikinci memle-
ketim olan bu şehirden, 
yani Konya’dan anlat-
maya devam edeceğim.

HZ.MEVLANA DİYARI
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BİR YUDUM NEFES

NİLGÜN YAMANER
UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Şiirle başladık söze nefese dair; 
hepsi bir nefes gerisi boş… Anlaya-
bilseydik eğer ne kolay olurdu her 
şey. Ne kolay olurdu yaşamak. Her 
şeyin, altı üstü bir nefes olduğunun 
farkında olanların dolu olduğu bir 
yaşamda kırar mıydı acaba birbirle-
rini insanlar?   Üzerler miydi? Affet-
mezler miydi bilselerdi eğer?
Farkına varsalardı, gözyaşı döker-
ler miydi günlerce, gecelerce, değ-
meyen birisi için? Yatağa düşerler 
miydi üzüntülerinden. Oysa seven 
insan, arardı onu, düşünürdü, diken 
batsa ayağına hissederdi, ne olursa 
olsun hissederdi… Ama nerdeydi? 
Yoktu… Öyleyse; altı üstü bir ne-
festi işte…
İnsan, sıkıntıyı dert edinirse eğer, 
mutsuzluğun girdabına dönermiş 
meğer "Takma hiçbir şeyi kafana" 
dedi bir dost. Hayat her şeye rağ-
men yaşamaya değer…

Dünya ne verdi ki baksana; hep acı, hep dert… 
Boş ver, dünde kalsın o acılar, dinecek bir gün elbet
Yıllar,  günler gibi akmaya başladığında
Kaldır kadehini sen de şairin satırlarına 
Şu üç günlük dünyada…

Ey kör anla; bu yer bu gök boş 
Bırak onu bunu gönlünü hoş tut hoş 
Şu durmadan dağılan alemde 
Hepsi, hepsi bir nefestir 
Gerisi boştur boş… 

Dünya ne verdi ki baksana; hep acı hep dert 
Ama ne acı kalacak ne de dert perde kapanınca 
Zevk almayı öğrenmek gerek çok geç olmadan 
Kaldır kadehini sen de şairin satırlarına 
Şu üç günlük dünyada… 

Ey kör anla; bu yer bu gök boş 
Bırak onu bunu gönlünü hoş tut hoş 
Şu durmadan dağılan alemde 
Hepsi, hepsi bir nefestir 
Gerisi de boş…

Dün dünde kalıp gidiyor aslında, yaşanılanlar da, 
acılar da unutulup gidiyor. Allah’ın bize sunduğu 
bir lütuf  aslında unutabilmek. Acılar ilk gün ki gibi 
hissedilseydi eğer, nasıl yaşanırdı ki? Ve yarın daha 
gelmedi ve belki de…
Yarın geldiğinde de bugün dün olur gider aslında. 
Bugünü yaşamak lazım işte. Bilmemiz gerekir ki 
bir daha yaşanmayacak…
Yediğin bir lokmadan zevk al. Kuşların cıvıltısın-
dan, rüzgarın sesinden, çamların arasında öten 
ağustos böceğinin çıkardığı melodiden, yemyeşil 
otların arasından boy vermiş çiçeğin pembeliğin-
den, denizde dalgaların kıyıya vurmasından, şakır 
şakır yağan yağmurda ıslanmaktan ya da bir kış 
günü yağan lapa lapa karın altında yürümekten 
zevk al işte. Günün güzelliğini ve gecenin tatlı hüz-
nünü hisset en derininde yeter ki hisset…
Ve nefes olabilmek bir başkasına, nefesin anlamı-
nı algılayarak, yaşatarak nefes olabilmek ama… 
Baktığında nefes olmadan yoksun aslında. Yara-
dılışımız gereği her şey için nefes gerekli. Vücudu-

muzda gerçekleşen bütün metabolik reaksiyonlar 
nefesle gerçekleşiyor. 
Her başlangıç, her yeni oluşum bir nefeslenmedir 
aslında. Ve her nefes yeni bir başlangıç, eskisinin 
bitişi. Tıpkı yaş gibi. Yenisine yelken açması be-
denin ve ruhun. Her an bir dönüşüm, bir arınma. 
İlerleme ve olgunlaşma. Olgunlaştıkça anlamak 
her şeyi, kuvvetlenmek ama her şeyinle kuvvet-
lenmek. Aynı kalmamak, iyiye, en iyiye dönüşmek 
ve fark etmek sonunda… 
Nefes al, nefes ol… 
El ver diğerine, yardım et, ses ver çığlığına. Karşı-
lıksız ol, içten ol, gül ona en derininden gelen gü-
lümsemenle. Eriş ona, dokun ellerinle, dokun ne-
fesinle. Nefessiz yaşamaya alışmış bedenine nefes 
ol. Ferahlat içini, çöz neyi varsa…
Nefes ol, çabala, nefes al ve kazan…
Aldığın nefesi veremezsen gidersin.
Verdiğin nefesi alamazsan gidersin.
Tek bir nefesmiş bu ömrü hayatın.
Nefesin hakkını veremezsen gidersin…
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Üniversite tercih formunu elime 
aldığımda, hakkında haritadaki 
yerinden başka hiçbir şey bilme-
diğim Konya’yı işaretlerken haya-
tımı bu kadar şekillendireceğini 
tahmin etmemiştim. Hocam beni 
arayıp, “Tebrik ederim Sinem; Sel-
çuk İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü” dediğinde ben sade-
ce istediğim bölümü kazanmış 
olmanın sevincini yaşıyordum; 
Konya’nın daha nice sevinçlere 
gebe olduğunu bilmeden. 
Benim üniversiteli olmanın heye-
canını yaşadığım o günlerde ge-
rek ailem, gerekse yakın çevrem 
Konya’da yaşayacak olmama dair 
endişelerini dillendirmeye baş-
lamışlardı. Gelip görmeden, bu 
şehirde yaşamadan üzerlerin-
den atamayacakları bu endişeler 
Konya’nın değiştirmekte güçlük 
çektiği imajından ötürüydü. Ben-
se bütün duyduklarıma kulakları-
mı tıkayıp, önyargılarımdan uzak, 
mutlu ve heyecanlı olarak çıktım 
Ankara’dan yola. Ve bugün, ara-
dan 11 yıl geçtikten sonra bu 
şehre gelmekten, burada okuyup, 
burada yaşamaktan, bu şehrin 
bana kattıklarından memnun ola-
rak devam ediyorum hayatıma. 
“Geriye dönme imkanınız olsa” 
diye başlayan bir cümle kursalar 
bana, üniversite yıllarıma dön-
mek isterim; dostlar kazandığım 
yıllara… Sizler kendinizle ilgili 
nasıl bir değerlendirme yaparsı-
nız bilemem ama üniversite yıl-
ları aynı zamanda benim tecrübe 
edinmeye başladığım yıllardır. O 
dostlar ve o tecrübeler hala ha-
yatıma yön veriyor!
27 Aralık 2004… Hasta babamın 
yanındaki annem arayıp “Sinem 

baban sizi görmek istiyor” dedi. 
Kardeşimle birlikte yaklaşık 9 saat 
sürecek bir yolculuğa başladık; 
istikamet Zonguldak, doğduğum 
şehir… Ertesi gün öğlen ezanının 
ardından şehrin çeşitli yerlerin-
deki camilerin hoparlörlerinden 
babamın vefatını duyan eş dost 
dede ocağını doldurdu. Sırası 
gelenin değil, vadesi dolanın terk 
ettiği bu dünyada, daha önce bir 
kızını ve kocasını toprağa vermiş 
olan babaannem tek oğluna, an-
nem 26 yıllık kocasına ağlıyordu. 
Babasız devam edecek hayatımın 
ilk gününde onunla paylaşama-
dığım günlerin üzüntüsü, bana 
yaşattığı güzelliklerin mutluluğu-
na ağır basıyordu. Ben fakülteyi 
kazandığımda “Kızım gazeteci 
olacak” diye sevinen, “Ama bir de 
hukuk oku” diye de tavsiyede bu-

lunan babam diploma törenimde 
yanımda yoktu. 
22 Aralık 2006… Narkozun etki-
sinden gözümü açamaz halde ya-
takta yatarken odadakilerden ku-
lağıma gelen sesler arasında yoktu 
duymayı beklediğim asıl ses. 
- Anne Oğuzhan nerde? dedim, 
- Burada kızım 
- Neden ağlamıyor? Sesini duy-
muyorum
- Uyuyor Sinem
Neden sonra duydum sesini; o 
ana kadar duyduğum ve bundan 
sonra duyacağım en güzel ses. 
Beklediğimizden daha kilolu ve 
daha uzun boylu, sağlıklı bir be-
bekti çok şükür. Oğuzhan kuca-
ğımda bakıcı annesinin dördüncü 
kattaki evine çıkarken “Benim oğ-
lum büyüyüp bu merdivenleri kendi 
çıkacak mı?” dediğim günler dün 

gibiyken şimdi 4,5 yaşında olan 
oğlum yaşananlara verdiği yaşın-
dan beklenmeyecek kadar olgun 
tepkilerle beni şaşırtıyor ve ken-
disine hayran bırakıyor. Kendimi 
tanımlayacağım çok sıfatım olabi-
lir ama Oğuzhan’ın annesi olmak 
beni en fazla gururlandıranı…
Ne yaptığımla değil, hep nasıl 
yaptığımla ilgilendim; hep iyi yap-
maya çalıştım. Şartlar öyle gerek-
tirdiği için yaptığım işlerde beni 
teselli eden gösterdiğim emeğin 
takdir edilmesi oldu. “Bu meslek-
teki şansım” dediğim, yıllar sonra 
mesleğe döndüğümde haberime 
imzamı atan yazı işleri müdürüm de 
emeğime gösterdiği saygıyla beni 
onurlandıran yöneticilerimdendi. 
Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin 
düzenlediği Yılın Başarılı Gazete-
cileri yarışmasında bana üçüncülük 
kazandıran haberim için beni ilk 
tebrik eden ve “Haber takip ede-
nindir” diyerek haberlerime yaptığı 
katkıyı tevazuuyla görmezden ge-
len de kendisiydi. 
Beni mutlu eden, emeğime saygı-
yı hissettiğim, her konuda fikrimi 
kolayca dile getirebildiğim – ki bu 
yöneticilerimin benim fikirlerimi 
en azından duymak istemeleri 
kadar benim susturulamamam-
dan da kaynaklanıyor - kendimi 
geliştirirken, konumumdaki bir 
çalışandan beklentileri de yük-
selttiğim bir iş yapıyorum. 
Bugün size “Merhaba” dedim; 
kendimden, hayatımın dönüm 
noktalarından ve geldiğim yer-
den bahsederek. Heyecanla baş-
layan bu tecrübenin her sayıda 
daha büyük heyecanlarla devam 
edeceğinden emin olarak; şimdi-
lik hoşçakalın…

SİNEM BABUCCİ

HEYECAN VE 
MUTLULUKLA…

Bir bebeğin ağzından çıkan ilk ses kadar özel, ilk adım ka-
dar heyecan verici bir deneyime başlıyorum. Bütün ilkler-
de olduğu gibi hayatıma mutluluk katması, güzelliklere 
eşlik etmesi dileğiyle “Merhaba” diyorum sizlere. 
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Anıt Hastanesi Reflü Çalışma Grubu 
Koordinatörü ve aynı zamanda İcra 
Kurulu Başkanı olan Op. Dr. Cemil 
Er'den reflünün oluşumu, belirtileri 
ve tedavisi hakkında bilgi aldık;
Reflü mide içerisindeki asitli ve 
safralı sıvının yemek borusuna 
kaçmasıdır. Bunun nedeni ise; 
yemek borusu ve mide arasında-
ki geçişi düzenleyen kapak siste-
minin, karın boşluğundan göğüs 
boşluğuna kayması sonucu bu 
kapakçığın görevini tam olarak 
yerine getirmemesidir.  
Mide içerisinde bulunan asit ve 
safra normal şartlarda yemek 
borusuna kaçmaz çünkü yemek 
borusu ile midenin birleştiği nok-
tada bulunan kapakçık sistemi, 
yemek borusundan gelen yiye-
ceklerin mideye geçişine müsa-
ade ederken; mide içerisindeki 
asit ve yiyeceklerin de yemek 
borusuna geçişini engeller. Bu 
kapakçık sisteminin yetersizlik 
göstermesi durumunda mide 
içeriği yemek borusuna kaçar bu 
duruma da gastro ezofageal reflü 
hastalığı denir. 

Reflü Hastalığının Oluşumu 
ve Belirtileri
İnsan vücudunda yemek borusu 
ile midenin birleştiği noktada yer 
alan bir kapakçık sistemi bulu-
nur, bu sistem mide içerisindeki 
asit ve safranın yemek borusu-
na geçişini engeller. Reflünün en 
önemli nedeni bu kapakçık siste-
minin yetersiz olması veya halk 
arasında mide fıtığı olarak bilinen 
kapak sisteminin karın boşluğun-
dan göğüs boşluğuna kayması 
sonucu görevinin yerine getire-
memesi sebebiyle gelişir. 
Üst mide bölgesinden başlayan 
ve göğüs kafesinin orta hattı 
boyunca yayılabilen yanma, en 
tipik şikâyettir. Ekşime ve mide 
içeriğinin ağza doğru gelmesi, 
boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve ök-
sürük reflü belirtileridir. Hasta-
lığın ilerleyen dönemlerinde ge-
celeri mide içeriğinin solunum 
yoluna kaçması ve mideden ge-
len asit, safra sebebiyle uykudan 
ani uyanmalar olabilir. Yapılan 
bilimsel çalışmalar kalp yetmez-
liği kadar reflünün de insanların 

yaşam kalitesini düşürdüğü or-
taya çıkmaktadır.
Tedavi:
Reflü hastalarının az miktarda 
yemesi ve özellikle tok karına 
yatmamaları gerekiyor. Reflüsü 
olanlar, yağlı yemek,  çiğ sebze, 
meyve (özellikle domates, soğan, 
narenciye), salçalı yemek, çay, 
kahve, asitli içecekler, sucuk, sa-
lam, sosis, mayalı hamur işleri ve 
özellikle alkolden uzak durmalıdır. 
Reflü hastaları 30 derece eğimli 
yataklarda mümkün olduğunca 
sol tarafına dönerek yatmalıdırlar. 
Dar kıyafetler giyilmemeli ve ağır 
sporlar yapılmamalıdır.
Medikal tedavisinde; mide asit dü-
zeyini düşüren Proton pompa in-
hibitörleri kullanılır. Medikal tedavi 
asit düzeyi düşük mide sıvısı yemek 
borusuna kaçtığı için rahatsızlanan 
hastalarda etkin sonuç vermekte-
dir. Hastalığın temel sebebi olan 
kapakçık sistemi düzeltilmediği 
sürece ömür boyu ilaç kullanılmak 
zorunda kalınacaktır. 
Laparoskopik cerrahi: Reflü için 
bilinen kesin çözümdür. Endos-

kopik muayene ile yemek boru-
sunun içi, mide ve yemek boru-
su bileşkesi doğrudan görülerek 
reflü hastalığı teşhis edilir. Reflü 
tedavisinde kesin ve kalıcı sonuç-
ları bilinen tek tedavi yöntemi 
olan Laparoskopik cerrahi uygu-
lanır. Reflü ameliyatı geçiren hasta 
5-6 saat sonra normal yollardan 
beslenmeye başlayabilir ve hasta 
1 gün hastanede kaldıktan sonra 
taburcu edilebilir. Reflü operas-
yonlarında, alanında uzman cer-
rahların ameliyatı yapması ile %90 
ve üzeri başarı elde edilmektedir. 

REFLÜ NİÇİN GÜNDEMDE?
Tıp dünyası reflü  hastalığının en 
yaygın hastalık olduğunu ortaya 
koymuştur. Yapılan araştırmalara 
göre ülkemizde 10 milyona yakın 
reflü hastası vardır. Maalesef   ref-
lü hastalığı son yıllara kadar bazı 
doktorların yüzeysel muayenesi 
sebebiyle, gastrit teşhisi konula-
rak tedavisiz bırakılmıştır. Dolayı-
sıyla reflü hastalığı kesin tedaviye 
kavuşturulmadığı için günümüze 
kadar ilerleyerek gelmiştir.

Sağlık sektörüne Konya Cerrahi Dal 
Hastanesi adı altında adım atan Özel 
Konya Anıt Hastanesi yaklaşık 6 yıl-
dır yükselen bir ivmeyle çalışmaları-
nı sürdürüyor. Modern teknoloji ile 
hizmet kalitesini arttıran Anıt Hasta-
nesi uzman kadrosunu genişleterek, 
Konya'nın en güvenilir ve en kapsam-
lı sağlık kuruluşu olmayı hedefliyor. 
Alanında uzman hekimleri, hemşire-
leri ve güler yüzlü personeli ile pro-
fesyonel sağlık kuralları çerçevesinde 
sağlık hizmeti veren Anıt Hastanesi, 
sürekli gelişen kadrosu ve hizmet an-
layışıyla başarı çıtasını yükseltiyor.

ANIT 
HASTANESİ: 
“YAŞAM DOSTU” 
HASTANE
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HEMŞERİMİZ ARAŞTIRMACI YAZAR 
MELAHAT ÜRKMEZ’E ŞEMS-İ 
TEBRİZİ İLE İLGİLİ ESERLERİNİ 
TANITAN MEKTUP
Sayın Melâhat ÜRKMEZ
Değerli Hocam,
“Şems-i Tebrizî” ve “Mevlâna’da Aşk Sırrı ve NİHAİ BÜTÜNLEŞME” adlı yapıtlarınızı 
çok büyük bir zevkle okudum. Her iki eserinizi de kütüphanemin en özel köşesinde 
saklayacağım.
Öncelikle şunu ifade edeyim ki, “Şems-i Tebrizî” adlı değerli eseriniz çok ince araştır-
maların ve değerli bilim adamlarından bizzat ayıkladığınız çok seçkin sözlerin tarafı-
nızdan analitik bir süzgeçten geçirilmesiyle oluşturulmuş değerli bir yapıttır.
Yapıtınızı okumadan önce hep kendime şu soruyu sormuşumdur: Hz. Şems mi 
Mevlana’dan, Hz. Mevlâna mı Hz. Şems’ten etkilenmiştir. Ancak, değerli 
araştırmanızı okuduktan sonra şunu idrak ettim ki, böyle bir tartışma tavuk mu 
yumurtadan, yumurtamı tavuktan çıkar sorusuna benzer niteliktedir ve çok basit 
kalmaktadır. Nitekim sayenizde şunu idrak ettim ki, yapıtınızda da ifade edildiği üze-
re, Hz. Şems ile Hz. Mevlana’nın buluşması “İki deryanın birbirine kavuşması”dır. “Hz. 
Mevlâna, Hz. Şems’in aşkını kucaklayabilecek büyüklükte bir ummandı. Hz. Şems’in 
gönül çemberi de bu ummana sığabilecek, coşturabilecek genişlikte bir kâinattı”.

Şems-i Tebrizî ile Mevlâna karşılaştıklarında “Kucaklaştılar, birbirlerine secde et-
tiler, öyle ki kim aşıktır, kim maşuktur anlaşılamadı” sözlerinden de öğretildiği 
üzere, ne Şems’in Mevlâna, ne Mevlana’nın Şems üzerinde bir üstünlüğünün 
aranmaması gerekir. Ancak, Mevlâna’yı sonsuz mânâ deryasında aşk yolculu-
ğuna çıkaran Şems olmuştur. Şunu da ifade etmeliyiz ki, “Şems Mevlâna‘daki 
saf  aşk okyanusunu tutuşturmuştur”.
Hz. Şems, Hz. Mevlâna’nın yüzünü görünce duyduğu mutluluğu şöyle anlatır: 
“Ant olsun ki, senin yüzünü görmek bizim için mutluluktur”. Ve Malakat’ta şöyle 
der: “Hz. Muhammed'i görmeyi dileyen, kolayca gitsin Mevlâna’yı görsün... Onun 
önünde eğilsin”.
Onlar iki vücutta bir ruh idiler. Halktan soyutlanan Mevlâna için Şems tek 
psikolojik güvenceydi Şems onun vücudunun ışığı idi. Bunu en güzel şu söz-
lerden anlıyoruz:
 
    "Ne ben benim. Ne sen sensin. Ne de sen bensin.
     Hem ben benim. Hem sen bensin. Hem ben benim ey tutili güzel
     Senin ile öyle bir haldeyim ki, anlayamıyorum.
     Ben mi sensin, sen mi bensin?"
                                                    Hz.Mevlâna

Bu arada, bazı densiz, kendini bilmez yorumculara şunu hatırlatmak isterim:
“Şems’in Konya’yı on altı ay sonra terk edişinin nedeni Mevlâna’da tutuşturduğu 
aşk ateşini ayrılık rüzgârıyla körüklemek, hasret ateşiyle besleyerek, yandırarak 
pişirmekti. Öyleyse, o, kimseden kaçmıyor, kimseden saklanmıyordu.”
Son olarak, Hz. Şems ile Mevlana karşılaştıklarında ve on altı aylık beraberliklerin-
de hangi dili kullandıklarını çok merak ettiysem de, bunun yanıtını da yardımlarınız-
la buldum: “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar daha iyi anlaşır”.
Sizi tanımak beni onurlandırdı. Size sonsuz sevgi ve saygılarımı sunar, çalışma-
larınızda başarılarınızın devamını dilerim.

Erdoğan ODABAŞ
T.C. Urumiye Başkonsolosu
Consul General de Turquie

Urmia-İRAN
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ÇÖZÜM HASAR
HASAR YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hasar yönetimi ve danışmanlık nedir? Sigorta poliçesi yaptırıyoruz fakat neleri kapsadığına ne ka-
dar dikkat ediyoruz? Sigorta işlemlerinizi herhangi bir mağduriyet durumunda sizin için takip eden 
Çözüm Hasar Danışmanlık Şirket Yetkilisi Oğuz Koç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Çözüm Hasar Danışmanlık şirketi olarak hangi 
konularda hizmet vermektesiniz?         
1) Trafik Kazaları
2) Trafik Kazaları Kapsamına Alınılabilecek tazminatlar
     - Ölümlü tazminat
     - Daimi Özürlü Tazminat
     - Maddi Hasarlı Tazminat
3) İş kazaları ve İş Yeri Kazaları
4) Yangın Kazaları
5) Konut Zararları
6) Kasko Zararları
7) Tedavi Giderleri
8) Hayat Sigortaları
9) Doğal Afet Zararları
10) Deniz Kazaları
11) Uçak Kazaları

Çözüm Hasar - Hasar Yönetimi ve Danışmanlık 
Hizmetleri olarak amacınız nedir?
Amacımız; Sigorta kapsamı içerisinde olan her türlü yangın, dep-
rem, doğal afet, hırsızlık, havayolu/denizyolu/karayolu kazaları, iş ve 
işyeri kazaları, kasko, tarım sigortaları, mesleki mesuliyet sigortası vs. 
sigortalarından doğan haklarınızı koruma altına almak ve mağduriyet-
lerinizi gidermektir.
Çözüm Hasar, sigorta poliçeleri kapsamında doğan haklarınızın tanzi-
mini sağlamak için geçen süre içerisinde ve hakların tanzimi sonuçlan-
dırana kadar kesinlikle HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEMEKTEDİR.

Çağdaş sigortacılık hizmetlerinde birçok sigorta kuruluşu müş-
terilerine çok geniş haklar sağlayabilmektedir. Fakat ülkemizde 
yeni gelişmekte olan sigortacılık hizmetlerinde poliçe kapsamları 
hakkında halkımız yeteri kadar bilinçlenmiş durumda değildir. Çö-
züm Hasar halkımızı bilinçlendirmeyi prensip edinmiş ve her türlü 
sigorta kapmasında oluşan zararların tasfiyesi sağlamak amacıyla 
faaliyet göstermektedir.  Çözüm Hasar Uzman ve deneyimli kadrosu i le sorunlarınıza çözüm olmaktadır.

RÖPORTAJ: AHMET ÇAKIR
FOTOĞRAF: YUSUF YILDIZ
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Özellikle ülkemiz maalesef  dün-
yada en çok trafik kazalarının 
meydana geldiği ülkelerden biri-
dir. Trafik kazaları sonucu mey-
dana gelen ölüm, daimi sakatlık, 
yaralanma ve maddi hasarların 
tanzimi hala mümkün olabilmek-
tedir. Çözüm Hasar geçmişe 
yönelik olarak son 10 yıl içerisin-
deki Trafik kazalarında meydana 
gelen zararların tasfiyesi  maksi-
mum 2 ay gibi kısa bir sürede 
tasfiye edebilmektedir. 

Çözüm Hasar-Hasar Yö-
netimi ve Danışmanlık 
Hizmetleri olarak misyo-
nunuz nedir?
Ücretsiz danışmanlık hizmetleriy-
le mağdurlara ulaşıp, mağdurların 
tedavi, medikal, ölüm, maddi ha-
sar tazminatlarında kişisel hakları 
konusunda bilgilendirip, oluşabi-
lecek yeni mağduriyetlerini ön-
lemeye çalışmak. Yakın zamanda 
ve/veya geçmişte (Son 10 yıl 
içerisinde) meydana gelen trafik 
kazalarında mağduriyete uğramış 
olan kişi/kurum ve kuruluşların 
haklarını savunmak ve geri almak. 
Tüm sigortacılık faaliyetleri içeri-
sinde mağduriyete uğramış olan, 
olanların haklarına sahip çıkmak 

ve sorunlarını 15 ila 60 gün içeri-
sinde çözüme kavuşturmak,
Sigorta mağduru olanların kader-
leriyle baş başa kalmayacakları 
bilincini aşılamak ve onlara sigorta 
dahili ve haricinde destek olmak.

Çözüm Hasar-Hasar Yö-
netimi ve Danışmanlık 
Hizmetleri olarak vizyo-
nunuz nedir?
Sigorta kavramın yaygınlaşmasını 
sağlamak ve maddi/manevi za-
rarların karşılanmasını sağlamak, 
şirket prensipleri ve kanunlar 
çerçevesinde mağdurlara çözüm 
üretmek, mağdur kişi, kurum 
ve kuruluşların zararlarını sonuç 
alana kadar hiçbir ücret talep et-
meden takip etmek, halkımızın 
haklarına sahip çıkma konusunda 
bilinçlenmesini sağlamak.  Tüm 
Türkiye'de temsilcilikler açarak 
yurdun her köşesine bu bilinçlen-
me hareketini taşımak, profesyo-
nel ekip kurmak ve personeli dü-
zenli eğitimlerden geçirerek daha 
kaliteli hizmet vermek. Tüm bun-
ları yaparken hem sigorta şirketle-
rini, hem vatandaşlarımızı hem de 
diğer kurum ve kuruluşlara zarar 
vermeden sorunları çözüme ulaş-
tırmak ve bunlar arasında güven 

ortamını sağlamak, Şirketimizin 
vizyonunu oluşturmaktadır.

Çözüm Hasar-Hasar Yöne-
timi ve Danışmanlık Hiz-
metleri olarak İlkeleriniz 
ve Hedefleriniz nelerdir?
-Sektöründe önder kuruluş olmak
-Sektörü  yönlendiren kuruluş olmak
-Güven veren, dürüst ve açık olmak
-Tercih edilen olmak
-Mağdurların, mağduriyetini çö-
zümlemek
-Mağduriyeti en kısa sürede çö-
zen kuruluş olmayı sürdürmek
-Mağdurların haklarını en üst dü-
zeyde elde etmek
-Konusunu başaran ve neticeyi 
elde eden olmak
-Hasar uzmanları vasıtası ile za-
rarları tespit etmek
-Hukuki danışmanları vasıtası ile 
tazminatları  tespit etmek
-Bu konularda tazminatların tah-
sil edilmesini sağlamak
-Toplumsal sorumluluk almak
-Toplumda sigortanın önemi ve 
sigorta hakları konusunda  top-
lumu bilinçlendirmek
-Toplumu trafik kazalarını önle-
me konusunda eğitmek
-Sonuç alıncaya kadar hiçbir 
ücret almamak
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Çocuklar için oda tasarlarken kullanılacak mobilya ve aksesuarlar odanın ren-
gi ile uyumlu olmalıdır. Çocuk odası dekorasyonunda olması gereken temel 
eşyalar; yatak, çalışma masası, şifonyer, komodin, gardrop ve kitaplıktır. Ço-
cuklarımızın odasında kullanacağımız halıların sağlık koşullarına uygun olması 
için antibakteriyel ve anti-allerjik olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklarımız biz 
ebeveynler için vazgeçilmezlerimizdir. Bu nedenle çocuklarımız için mobilya ve 
aksesuar tercih ederken daha dikkatli olmalıyız.

ÇOCUK ODASI
Çocukların yatak odaları çocuk-
larımızın kendilerini iyi hisset-
tikleri ve benim diyebildikleri 
tek yerdir. Çocuklar için düzen 
ve mutluluk çok önemlidir. Bu 
nedenle çocuk odalarında kulla-
nılacak eşyalar özenle ve titizlik-
le seçilmelidir. Kullanılan mobil-
yalar ve cıvıl cıvıl aksesuarlarla 
çocuklarımıza hem fonksiyonel 
hem de şık bir oda dizayn et-
miş oluruz. Erkek çocukları için 
daha çok mavi tonları, kız ço-
cukları için pembe ve turuncu 
gibi renkler tercih edilir.

Yeni gelişen teknoloji ile çocuklarımız için temalı 
tasarlanmış, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçir-
meleri için masa ve sandalyeler üretilmektedir. 
Son derece sağlıklı ortamlarda tasarlanıp üreti-
len bu ürünler çocuklarımızın ruhsal ve zihinsel 
olarak ta gelişmelerinde eğitici rol oynamaktadır. 
Çocuklarımız için tasarlanmış rengarenk masa 
ve sandalyeler onların odalarına hoş bir hava 
katmaktadır. Özel tasarlanmış masa ve sandal-
yeler çocuklarımızın masum iç dünyalarını daha 
hoş bir hale getirebilir.
Mobilyaların ağaç ürünlerinden yapılmış olmala-
rı sağlıklı bir seçim olacaktır.
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ANABİLİM ARAŞTIRMASINDAN 
"GENÇLER 

GELECEKLERİ 
VE MESLEKLERİ 

İÇİN KAYGILI" 
SONUCU ÇIKTI
Anabilim 1047 lise 
öğrencisine sordu.

Özel Anabilim Eğitim Kurumları tarafından yapılan ve Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği lise öğrencilerini kap-
sayan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar özellikle dikkatle üzerinde 
durulması gereken ciddi bir tabloyu göz önüne sermekte. Bu so-
nuçlara göre gençlerin gelecekleri için kaygılı olduğu ortaya çıktı. 
Ümraniye’deki devlet ve özel okullardaki 11. ve 12. sınıfta okuyan 
1047 öğrenciye akademik ve mesleki gelecek kaygı düzeyleri ile 
ilgili sorular soruldu. Öğrencilerin yüzde 48,3’ü "istediği üniversi-
teyi ve bölümü kazanamamaktan" endişe ederken, yüzde 44,3’ü 
ise "yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama siste-
mi nedeniyle istediği bölüme giremeyeceğini" düşünüyor. Anabilim 
Eğitim Kurumları, 19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinden gerçek-
leştirdiği Gençlik Platformu toplantısında Ümraniye’deki okullarda 
okuyan 8 gönüllü öğrenci birer konuşma yaptı. Anabilim Konfe-
rans Salonu’nu dolduran yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte, 
gençliğin sorunlarını ve gençlerin dünyaya bakışını değerlendiren 
konuşmalarda öğrencilerin gelecek kaygısı öne çıkan konu başlığı 
oldu. Gençlik Platformu konuşmalarından sonra Ümraniye ilçesin-
deki 14 lisede yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.



109

EĞİTİM

» Araştırmaya 1047 öğrenci katıldı
Devlet ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 11. ve 12. 
sınıf  öğrencilerinden bin 47 kişi düzenlenen araştırmaya katıldı. 
Anabilim Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı 
bölümünün hazırladığı projeye Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile araştırmaya katılan 14 okulun rehberlik ve psikolojik da-
nışmanlık öğretmenleri destek verdi. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 48,3’ü "istediği üniversite-
yi ve bölümü kazanamamaktan" endişe ederken, yüzde 44,3’ü ise 
"yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi 
nedeni ile istediği bölüme yerleşememekten" düşünüyor. Ayrıca öğ-
rencilerden yüzde 33,6’sı "istediği yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamamaktan", yüzde 33’ü ise "üniversiteyi bitirdikten sonra iş 
bulmamaktan" ve yüzde 32,8’i de "toplumda prestiji yüksek bir 
işte çalışamamaktan" endişe ediyor. 

» Kız öğrenciler daha kaygılı
Araştırmada ortaya çıkan ilginç bir sonuç ise kız öğrencilerin 
erkek öğrencilere göre daha fazla kaygı taşıması oldu. İstediği 
üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağından endişe eden kızların 
oranı yüzde 53 iken erkeklerin oranı yüzde 42, yükseköğretime 
yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeni ile is-
tedikleri alanda yerleşemeyeceğinden endişe etme oranı kızlarda 
yüzde 50 iken erkeklerde yüzde 37 olarak tespit edildi. 

» Gelir seviyesi düştükçe endişe artıyor
Araştırmada bir diğer ilginç sonuç ise düşük gelirli ailelerin çocukla-
rında ortaya çıktı. Gelir düzeyi 750 TL ve altında olan ailelerin ço-
cukları gelecekten en çok endişe duyan grup olarak ortaya çıkıyor.
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Sezon renkleri
Cıvıl cıvıl rengarenk bir yaz 
geçirmeye hazır mısınız? 

2011 yazı renklerin yanı 
sıra farklı tarzların bir araya 
gelmesi ile de unutulmaz bir 
moda show’u 
havasında kapınızda.
Sarı, turuncu, pembe gibi 
uçuşan renklerin yanı sıra 
siyah, lame, dore ve tabi ki 
yaz aylarının favorisi beyaz 
sezonda sıkça kullanılan 
renkler arasında.
Bu renklerin siyahla oluşturdu-
ğu etnik desenler vitrinlerden 
yerlerini almış bulunmakta. 
Gecikmeden kendinize sezo-
nun in’lerinden desenli, uçu-
şan bir elbise veya bol paça bir 
pantolon edinmelisiniz.
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MODA

Her daim gözde 
jean ceketler
Sezonda dolabınızda en az bir tane bulunması 
gereken trend parçalardan jean ceketler. 
Akşam serinliğinde sizi hem sıcak tutacak 
hem de şıklığınızı tamamlayacak.  

2011 yazında erkekler de gardıroplarına yeni parçalar ilave 
edecekler. Oldukça renkli ve rahatlığın ön planda tutulduğu 
erkek koleksiyonlarında da siyah, beyaz, gri ve koyu mavi 
tonları dikkat çekmekte.

Sezonda jean ceketler bol paça 
pantolonlarınızla, etnik desenli elbise-
lerinizle size ayrı bir hava katacaktır. 
Unutmamamız gereken en önemli nokta 
ceket alırken boyuna dikkat etmek! 
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70’li yılların esintisinde 
trend detaylar
70'li yılların belirgin izlerini taşıyan bohem stili se-
zona damgasını vuruyor.  Hippi'lerin tarzıyla modern 
trendlerin bir aranjmanı bu yaz sokakları renklen-
direcek. Saç örgüleri, İspanyol paçalar, renkli şile bezi 
elbiseler, uçuşan bluz ve etekler Hippi’lerin tarzında ilk 
dikkat çeken unsurlar... Siz de bu tarzı bir kaç parça ile 
gardırobunuza uygulayabilirsiniz.

…Ve sezonun en 
dikkat çeken tarzı
Devlerin defilelerinde skninny panto-
lonların yerini bol paça pantolonlar 
ve platform ayakkabılar aldı. Kadınlar 
için rahatlık anlamına gelen bu pantolonları 
giyerken birkaç püf  noktasına dikkat etme-
lisiniz. Bu pantolonlar platform, mantar topuk 
veya takunya gibi kalın ve yüksek topuklu 
ayakkabılarla giymek için uygundur. Üst seçi-
minde üzerinize iyice oturan tercihler yapın. 
Bel boyunda kısa ceket ve montları tercih 
edin. Kısa ceketlerle bol paça pantolonlar ofis 
için oldukça şıktır. Feminen, hafif  ve vücudu-
nuza oturan gömleklerle de giyebilirsiniz.

Ayaklar renklenecek
2011 yaz aylarında ayakkabılar rengârenk. Pump’lar, 
mantar topuklar, babetler ve sabolar sezonun 
gözde modelleri. Özellikle sabolar moda ikonların 
vazgeçilmezi olmuş durumda. Bu yaz ayaklarınız bin bir 
renge bürünecek.

HAZIRLAYAN: SEYCAN ÇAKIR
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GÖKLERİN SELAMI
Kara gökler ağlıyordu bugün. Tüm dertlerini gözyaşlarıyla bo-
şaltmak istercesine… 
Acı acı hıçkırıyordu sanki. Güneşi bekliyordu teselli olmak için.
Gökyüzü ağlıyordu bugün… Öyle içli, öyle dolu, öyle ince ince ağlıyordu ki kor-
kutmuştu galiba ağaçları. Solukları, yaprakların beşiği olmuştu; gözyaşları toprağın 
yavrusu. Hıçkırıkları ise bulutların  gürültülü kavgası. İçindeki sıkıntıyı atamama-
nın verdiği çaresizlikle, hıncını bizden almak istiyor, kızdıkça kızıyor, sinirini yine 
yeryüzüne haykırıyordu. Ve bir uğultu yükseliyordu derinlerden… Şiddetlenmişti 
kavgaları bulutların, göklere eşlik etmek istercesine... Göklerse, bu hengâmeyi din-
direbilmek için daha fazla savuruyordu, nefesi beşik olmuş yaprakları… Ve kara 
toprağa ağlıyordu şimdi de.  Onu tek anlayan toprak olmalıydı. Şikâyetini köklerine 
hapseden kara toprağa derman olmuştu, kimseye olamadığı kadar… 
  Ve sonunda, göklerin selamı yağmur olup yağdı üzerime... Nefesi huzurum oldu. 
Uçuşan yapraklarsa kalemime dokundu… Telaşla kanat çırpan martılarım, bir dam-
la bıraktı avucuma. Göklerin kederlerini toplamış, toprak bedenime şifa olmuştu. 
Kapadım avucumu sımsıkı. Ve ağlamayı bıraktı gökler. Beklediği misafir gelmişti ga-
liba. Hıçkırıkları durdu yavaş yavaş. Üşüyen ellerimi, hüzünlü gökleri teselli etmek 
için gelen güneşim ısıttı. Hediyesi ise gözyaşlarının arkasına sığınan gökkuşağıydı… 
Ve çiçekler, tüm muhteşemliğini, göz alıcı parlaklığını yağmurdan sonra sunuyordu bize. . Gökkuşağıyla birleştiriyordu renklerini ve tatlı bir 
tebessüm olup konuyordu yüzüme…

GÖĞE TUTUNMAK...
Yollar vardı önümüzde, sıradağların arasına girecek kadar 
cüretkâr. Deniz vardı sağımızda. Dalgalar misali sarsıyordu 
cüretkâr yollar bizi. Ve ben yalnızdım kalabalığın ortasında, yo-
lunu kaybetmiş martılar gibiydim. Yalnızdım, korkuyordum... 
Neden yalnız kalmak istemez ki insan? Zorda kaldığında yardım edecek bir can ol-
ması için mi, yoksa kendisiyle yüzleşmekten korktuğu için mi? Korkuyordum işte... 
Yalnızlığım, fısıldayan gürültünün içinde bağırıyordu. Yol uzundu, vakit uzun… Cama 
dayamış başımı, dışarıyı izliyordum. Güneş dönmeye başlamıştı arkasını, yalnızlığımı 
kabullenmiş -belli-. Kararan gökyüzüyle hüzün çökerdi içime, yine öyle oldu. Ama 
bu sefer yalnızlığımla baş başaydım. Dağların kollarında engebeli yollardayım şimdi. 
Kim bilir kimlerin dertlerini dinleyip arkadaş olan, içimizdeki büyük depremlerin 
yoldaşı dağlardayım. Dostlarım geldi aklıma bir bir... Eski dostlar... Dost dediğin hiç 
eskir mi? Belki de çok dostu değil, gerçek dostu olmalı insanın. Eski değil, eskime-
yen dostları olmalı... İçimizden bir parça, yüreğimizdeki ışık olmalı. ''ben dostuma 
sen demem dost dediğim artık ben olmalıdır'' demişler. Dost kazanmalı insan, çok 
değil ‘ben’ diyebileceği bir dost...
Başımı yukarı kaldırıp gökyüzünü basan yıldızlara baktım. Hepsi birlik olup bana 
ışıldıyorlardı adeta... Aralarından bazıları yalnız değilsin dercesine göz kırpıyordu... 
İçlerinden bir yıldızın kaymasına rağmen diğer yıldızların parlamaya devam ettik-
lerine şahit oldum. Çünkü göğe tutunmayı başaranlar gerçek dostlardı ve gerçek 
dostlar daima parlarlardı... 
Güneş tekrar doğmaya başladığında, gerçek dostlar hep birlikte kayboldu. Yolculuğum bitmişti artık, elimde bavulum... Söz vermiştim kendi-
me. Ben hiç kaymayacak bir yıldızdım artık ve göğe tutunmayı başaracak dostlarım olacaktı...

ELİF AYDEMİR

ZEYNEP AYDEMİR

İKİZ KÖŞE
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ YAZARLARI
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"YAŞADIĞIMI 
HİSSETMEM İÇİN 

BAŞKALARININ DA 
YAŞADIĞINI 

HİSSETMELİYİM"

EMRE ALTUĞ
14 Nisan 1970'de, İstanbul'da doğdu. Ortaokuldan itibaren tüm 
ilgisi koro, gitar ve tiyatroya yönelen Altuğ, liseden mezun olduktan 
sonra "Üstün Başarıyla" İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro 
bölümüne girdi.1990'lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen 
Aksu, Nilüfer, Sertap Erener, Levent Yüksel gibi isimlere vokalist-
lik yapmaya başladı. 1998 yılında Topkapı Müzik'le ilk albümünü 
yapmak üzere anlaştı. İki yıl süren bir süreç sonucunda "İbret-i 
Alem" ortaya çıktı. İlk albümünün ardından Mustafa Uğurlu ve 
Arzu Yanardağ'ın oynadığı "Asansör" filminde rol aldı. Ayrıca 
"Asansör" film müzikleri albümünde söz, müzik ve yorumu kendi-
ne ait olan şarkılarla yer aldı. Sonraları eski Türk filmlerinin yeniden 
çekilmesi projesinde rol alan sanatçı, "Ağaçlar Ayakta Ölür" ve 
"Halk Çocuğu" gibi filmlerde oynadı. Albümleri; Sensiz Olmuyor, 
Dudak Dudağa, Sıcak, İbret-i Alem son albümü Kişiye Özel.

YAZI: AYŞE BALABAN
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Selçuk Üniversitesi bahar 
şenliklerinin son konuğu 
Emre Altuğ oldu. Altuğ ile 
konser öncesinde albümü, 
konserleri ve yer aldığı sos-
yal sorumluluk projeleri 
hakkında keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik. Soruları-
ma verdiği içten cevaplar, 
alçakgönüllülüğü ve güler-
yüzüyle ekranların bebek 
yüzü Emre Altuğ, kişiliğiyle 
bizim, seslendirdiği şarkı-
larıyla da sevenlerinin gön-
lünü fetetti. Müzikseverlere 
unutamayacakları, eğlence 
dolu bir gece armağan etti.

Selçuk Üniversitesi gençleri sizi heye-
canla bekliyor. Üniversite konserleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Üniversite konserlerinde, gençlerle biraraya gelmek 
bizi çok mutlu ediyor. Eğlenceli bir  kalabalık bizi 
bekliyor, biz de eğlenceye eğlence katmaya geldik. 
Üniversite konserleri her zaman çok keyifli geçiyor. 
Öğrencilerin tam sınavlarının bittiği, streslerinin 
bittiği dönemlerine denk geliyor. Tam rahatlama, 
eğlenme dönemleri oluyor sanırım bu yüzden çok 
eğlenceli geçiyor üniversite konserleri. 

Konya sizin için nasıl bir şehirdir?
Konya çok kendine has bir şehir zaten. Hem tarihiy-
le hem de şu anki medeni yapısıyla son derece özel 
bir şehrimiz bence. Hz. Mevlana’nın insanlığa kattığı 
felsefesinin merkezi bu şehir. Şehrin yapısı, ulaşımın 
rahatlığı ve tramvaylar çok hoşuma gitti. Son derece 
de medeni bir şehir olarak görüyorum Konya’yı. 

Tiyatro kökenli bir şarkıcısınız, hem 
oyunculukta hem de şarkıcılıkta ken-
dinize bir yer edinmiş durumdasınız 
bocaladığınız zamanlar oluyor mu?
Hiçbir zaman olmuyor. Çünkü ben 16 yaşımdan beri 
ikisini bir arada götürüyorum o yüzden kendimi iki-
sinden de ayrı göremiyorum. Belki sevenlerim bu 
zorluğu yaşıyor olabilir, bir oyuncu bir şarkıcı olarak 
görüyorlar beni; ama ben ikisini de içimde barındırdı-
ğım için çok büyük bir sorun yaşamıyorum yani. 
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Re-mix çıkardınız, sebebi nedir?
Re-mix yapmamızın sebebi biraz benden 
kaynaklanıyor. Oyunculuk, televizyon 
programı sonra oğlum Kuzey geldi 
tamamlayamadık albümü, konsantre 
olamadım. Ben re-mixi albümlerde tercih 
etmiyorum; orkestra arkadaşlarımla 
müzik üretmeyi tercih ediyorum ama 
yazın gittiğim kulüplerde görüyorum ki 
şarkıların orijinal versiyonları dinlenmiyor 
ve şarkılar o coşkunun içinde zayıf  kalıyor 
dolayısı ile bizim re-mix versiyonlarına 
ihtiyacımız oluyor. Mert Ali İçelli’ nin 
"Çifte Kavrulmuş" ve Alper Erinç’in 
"Sev Diyemem"in aranjelerini yapmış 
olmaları benim için o parçaların re-mix 
versiyonlarını çabuk kabullenmemi sağladı 
çünkü dediğim gibi her iki versiyonda 
içinde müzik kalite barındırıyor.

Konserlerinizde hep yaptığınız 
veya uğur saydığınız bir şey var mı?
Evet, var. Her konser başında bir cümle 
kurarım. “İnşallah bu gece hayatınızda en 
eğlendiğiniz gecelerden bir tanesi olacak” 
derim. Konserden sonra da sorarım 
eğlendirebildik mi diye. Çünkü böyle bir 
vaatte bulunup da yerine getirememek 

var. Ama bu zamana kadar hiç bir konser-
de yuhlanmadık, hep yüzümüzün akıyla 
çıktık. Umarım bu konserde güzel geçer. 

Konserlerinizin tüm gelirlerini 
“Baba Beni Okula Gönder” 
kampanyasına bağışladınız, sos-
yal sorumluluk projeleri hakkın-
daki görülerinizi alabilir miyiz?
Bizim yaradılışımızda insanların hep va-
roluş sebeplerinin içinde olan bir madde 
bence. Yani benim yaşadığımı hissedebil-
mem için, etrafımda bir çok insanın da 
yaşadığını hissetmem lazım. Herkesin iyi 
imkanlar sahibi olabilmeleri içinde çaba 
sarfetmem gerekiyor. Bunun için sahip 
olduğum kimlik  ne kadar yetiyorsa bana 
o gücü sarfetmek adına elimden geleni 
sonuna kadar yaparım. Bu benim için hem 
vicdani bir sorumluluk, hem de ülkeme 
karşı olan bir sorumluluk.  Sahip olduğu-
muz kimliğin, meşhur olma durumunun, 
popüler olma durumunun bize verdiği bu 
gücü doğru yolda kullanma imkanı bu gibi 
sosyal sorumluluk projelerinde yer almak. 
Sosyal sorumluluk projelerinde olmak 
beni çok mutlu ediyor, bu gibi projelerde 
zevkle keyifle yer alıyorum.  

Herkesin iyi imkanlar 
sahibi olabilmeleri için-
de çaba sarfetmem ge-
rekiyor. Bunun için sa-
hip olduğum kimlik  ne 
kadar yetiyorsa bana o 
gücü sarfetmek adına 
elimden geleni sonuna 
kadar yaparım.
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“EVRENİ MÜZİKLE 
KUCAKLAMAK’’

ENBE 
ORKESTRASI
İstanbul Devlet Opera ve Senfoni 

Orkestrası üyelerinden Behzat 
Gerçeker öncülüğünde 1993 

yılında kurulan Enbe Orkertrası 
Türkiye’den ve yurtdışından bir 

çok önemli müzisyen de orkestra 
da yer almaktadır. Barry White, 
Richard Clayderman, Goran 
Bregoviç, Pavarotti, Domingo 

ve Grammy ödül adayı 
Monica Molina ile konserler 
veren Enbe Orkestrası; opera 

aryalarından, napoliten ve hafif 
müziğe, özel solistlerin söylediği 
fransızca chansonlar ve valslerden 
latin müziklerine, Arjantin tan-

golarından, sevilen caz ve country 
eserlere, ünlü müzikallerden, 

popüler müzik ve Türkçe pop 
müziğine uzanan repertuarıyla 

dinleyicisinin nabzını elinde tutuyor.

Behzat Gerçeker, Ankara Devlet Konservatuarı Piyano ve Nefesli Sazlar 
Bölümü’nden 1987’de mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Devlet 
Konservatuarı’nda tamamladı. Paris’te modern müzik üzerine 
çalışmalarda bulunan Gerçeker, Fransa’da Terry Canss ile çalış-
tıktan sonra, bir süre de Macaristan’da, Macar etnik müzik üze-
rine çalışmalar yaptı. Ayrıca, Fransa’da hafif  müzik orkestrası 
ve şefliği üzerine çalışmalar yapan sanatçı, İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’nde de 9 yıl görev yaptı. Türkiye’de Leman 
Sam, Nilüfer ve Kayahan gibi pop sanatçılarıyla çalıştı. Yurt içi 
ve yurt dışında imza attığı bir çok başarılı proje ile tanınan 
Gerçeker, World Etnik Müzik tarzındaki 12 eserden olu-
şan albümü ‘‘Düşler’’ ile Haziran 2006’da müzikseverlerle 
buluştu. ENBE Orkestrası’nın şefliğini yapan Gerçeker, özel 
konserler yöneterek ve çeşitli projelerde genel sanat yönetmen-
liği yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.

Selçuk Üniversitesi’nin 8. Bahar Şenliği Festivali bu yılda bir çok önemli sa-
natçıyı ağırladı. Olumsuz hava şartlarına rağmen üniversiteli gençler ve Konyalılar festivalde sahne 
alan sanatçıları yalnız bırakmadı hatta bazen yağan yağmurun altında sevdikleri sanatçıların şarkı-
larına eşlik ettiler. Festivale soğuk ve yağmurlu bir günde ama 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı gibi önemli bir tarihte Konyalı Enbe Orkestrası kurucusu Behzat Gerçeker ile  
hayatındaki başarıları, müzik hayatı ve hedefleri üzerine  keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

YAZI: AYŞE BALABAN



121

İNŞAAT DEKORASYON

Selçuk Üniversitesi bahar 
şenliklerini beğeniyor 
musunuz? 
Konyalı biri olarak öncelikle şunu 
söylemek isterim ki Konya’da 
olmaktan çok mutluyum.19 
Mayıs gibi önemli bir günde, 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda, gençlerle birarada 
olmak,  memleketimde sahne 
alıyor olmak beni gerçekten 
çok mutlu ediyor. Bu soğuk 
havaya rağmen beni ve orkestra 
arkadaşlarımı yalnız bırakmayan 
dinamik, coşkulu müziksevenler 
bizi çok sevindirdi, gelen herkese 
teşekkür ederiz.

Müzik hayatınızdan bah-
seder misiniz?
Ben konservatuar kökenli bir 
müzisyenim. Yüksek lisansımı İs-
tanbul Devlet Konservatuarı’nda 
tamamladıktan sonra İstanbul 
Devlet Opera sanatçısı oldum. 
Daha sonra yurtdışına gittim 
iki sene Fransa’da bir sene de 

Macaristan’da kaldım. Yurtdışın-
da kaldığım sürede müzik adına 
kendimi daha da geliştirmek 
için çalışmalar yaptım. Paris’te 
modern müzik üzerine çalışmalar-
da bulundum. Fransa’da Terry 
Canss ile çalıştıktan sonra, bir 
süre de Macaristan’da, Macar 
etnik müzik üzerine çalışmalar 
yaptım. Ayrıca, Fransa’da hafif  
müzik orkestrası ve şefliği üzeri-
ne çalışmalar yaptım. Daha son-
ra da Türkiye’ye geri döndüm. 

Uzun müzik eğitimi sü-
recinin ardından Fransa 
ve Macaristan gibi ül-
kelerde de müzik adına 
çalışmalar yaptığınızı 
duyduk, neden tekrar 
Türkiye’ye dönme 
gereği duydunuz?
Türkiye’ye geri geldim; çünkü 
kendimi orkestra şefliği konu-
sunda geliştirmek istedim. Güzel 
bir orkestra kurmaktı hayalim. 
Ülkemizdeki pop sanatçılar ve 

yurt dışındaki sanatçılar ile bera-
ber programlar yapalım, sahne 
alalım istedim. Ve bu hayalimi 
gerçekleştirmek için yola çıktık. 

Türkiye’den ve dünya 
çapındaki bir çok sanat-
çıyla aynı sahneyi pay-
laştınız Enbe Orkestrası 
olarak bu konuda ne 
söylemek istersiniz?
Evet, bildiğiniz üzere Türkiye ve 
yurtdışından dünya çapında bir 
çok sanatçıyla biraraya geldik. 
Barry White, Richard Clayderman, 
Goran Bregoviç, Pavarotti, Domin-
go ve Grammy ödül adayı Monica 
Molina ile konserler verdik. 
Türkiye’de Leman Sam, Nilüfer ve 
Kayahan gibi pop sanatçılarıyla 
çalıştık. “Kalbim” albümü-
müzde Sezen Aksu, Tarkan, Ajda 
Pekkan gibi önemli müzisyenler 
bizimle beraber oldu. Bu çalış-
malardan dolayı çok mutluyuz 
tabii ki bu yüzden onlara çok 
teşekkür ederiz. 

Albümlerinizde yeni 
yeteneklere yer veriyor-
sunuz, hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Diğer albümlerimizde olduğu 
gibi “Kalbim” albümümüzde 
de yeni yeteneklere, müzisyen-
lere yer veriyoruz. Bu albümde 
Elvan Günaydın,  Eren Sandal var. 
Türkiye’de çok genç yetenekler 
var, işte biz de o genç yetenekleri 
müzikseverlerle tanıştırıyoruz. 
Tüm hedefimiz bu aslında. 

Enbe Orkestrası’nın mü-
zikle ilgili düşüncesi nedir?
Enbe Orkestrası olarak müzik 
adına yeniliklere, çeşitliliklere imza 
atmak istiyoruz. Vizyonumuz, 
evreni müzikle kucaklamak. 
Enbe olarak, bizi dinlemeye gelen 
sevenlerimizin en özel anlarında 
yanlarında olabilmek, o anı payla-
şabilmek ve bu müzik yolculuğu-
muzda dinleyenlerimiz için o günü 
hep keyifle hatırlayacakları güzel 
bir anıya dönüştürmek isteriz.
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Yaz-Kış dengesi bozuluyor mu?
‘Yaz-kış dengesi bozuluyor mu’ sorusunu bi-
raz açarsak, bu soruyu  yaz iklimiyle kış iklimi 
arasında değişiklik var mı? Şeklinde açıklaya-
biliriz. Önceki yıllara kıyasla, son 2-3 yıldır 
yaz iklimiyle kış iklimi arasında bir farklılık 

gözlemlenmektedir. Bunun sürekli bir deği-
şim olduğunu tespit etmek içinde elimizde 
15 yıllık verilerin değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Geçmişe dönük veriler elimizde 
var ama aşırı bir miktarda iklim değişikliği un-
suruyla bu şekilde değerlendirilebilir bir fark 
gözlemlenmemektedir. Yapılan değerlendir-
me çalışmalarıyla dünyadaki kuraklık denge-
si 0.5’lik bir artış olacağını özellikle Türkiye 
genelinde genel müdürlüğümüzün yaptıgı 
çalışmalarla tespit edilmiştir. Uzun yıllar neti-
cesinde ne olur bunu göreceğiz.Yağışları de-
ğerlendirecek olursak; uzun yıllar üzerinde 
Konya ilimizde özellikle son 3 yıldır bir artış 
gözlemlenmektedir. Konya ilinde uzun yıllar 
yağış ortalaması dediğimizde; 70 yıllık zaman 
zarfını kastediyoruz ve yaklaşık 40 yıllık orta-
lamayı hesap ediyoruz. Ortalamada yıllık 318 
mm’lik yagış ortalaması olan Konya için son 3 

yıldır bir artış gözlemlenmektedir.Değerleri  
rakamsal olarak verecek olursak:  2009 yılın-
da 410 mm yağış almış bulunmaktayız, 2010 
yılında 359 mm yani bu uzun yıl ortalaması 
dediğimiz 318 mm`nin üzerinde bir yağış al-
dık. Bu özellikle ilimizin tahıl alanı olmasından 
dolayı oldukça değerli bir miktardır. Haziran 
ayının 7’si itibariyle 267.4 mm’lik  yağış aldık, 
bundan dolayı uzun yılların üzerinde bir yağış 
ortalaması tahmin ediyoruz. 

Yağmurların yaza sarkması tarım 
sektörünü nasıl etkiledi?
Konya en fazla yağışı %33 ile İlkbahar aylarında 
almıştır.%30 ile Kış,%25 ile sonbahar ,%12 ile 
Yaz ayları en az yağışı aldığımız aylardır. Yağış-
ların yaza özellikle Mayıs ve Haziran aylarına 
sarkması  üretici için çok güzel bir durum. Üre-
ticilerin özellikle ekmiş oldukları tahıl alanlarının 

KIRKİKİNDİ 
YAĞMURLARI
‘’Yağışlarda uzun yılların 
üzerinde 3 yıldır bir artış 
gözlemliyoruz. Mayıs ve 
Haziran ayındaki yağış 
miktarının artış sebebi 
özellikle karasal iklim-
den kaynaklanıyor. Bu 
ara aldığımız yağışlara 
konvektif yağış deniliyor. 
Özellikle karasal iklimde 
gerçekleşen yağışlar an-
lık ve sağanak şeklinde 
olduğundan bıraktığı ya-
ğış miktarı fazla oluyor.’’

Konya, Meteoroloji Bölge Mü-
dürü Sayın Erol Aydın’la son dö-
nemdeki yağışlar ve Konya’nın 
iklim şartlarıyla ilgili bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Mayıs ayındaki 
yağışın sebeplerini ve etkilerini 
sizler için araştırdık. Mevsimler 
değişiyor mu? Zamanında ya-
şanmayan mevsimler Konya’da 
en çok kimi, nasıl etkiledi?

RÖPORTAJ: ZEYNEP AYDEMİR, ELİF AYDEMİR
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sulanması için özel bir gayret göstermemesi 
büyük bir şans.Örneğin; görüştüğüm bir çiftçi-
den aldığım bilgilere göre bir günlük tarla sula-
ma işleminin maliyeti 400 TL, yağmur yağdığı 
günlerde sulama maliyetinin olmaması çiftçiler 
için büyük bir avantaj, bu suretle ürün maliyeti 
azalıyor. Durum böyle devam ederse herhan-
gi bir değişiklik olmazsa bu sene tarım ithalatı 
yapmamıza gerek kalmayacak aksine buğ-
dayda rekor bir ürün elde edeceğiz. Bunun 
yanında  yağışlar yer altı sularının azalmasını 
engelleyici büyük bir faktör oluşturdu. Özel-
likle çiftçilerin damla sulama yöntemi yerine 
amatör yöntemler kullanması yer altı sularının 
çekilmesine neden oluyor.

Peki Konya’da iklim değişikliği ol-
duğunu düşünüyor musunuz?
Konya’da ki  iklim degişikliğinden daha ziyade Tür-
kiye genelinde veya Dünya genelinde iklim deği-
şikliği var mı sorusunu cevaplamak gerekir. Kon-
ya Türkiye’nin bir ili olması sebebi ile Türkiye’nin 
bir bölgesinde değişiklik olursa Konya’da da bir 
değişiklik olacaktır. Uzun yıllarda aşırı bir iklim 
değişimi olmamasını tahmin ediyoruz.

Mayıs sonu-Haziran başı yağışların 
bu kadar yoğun ve etkili olmasını 
neye bağlıyorsunuz?
Yağışlarda biraz önce söylediğim gibi özellikle 

uzun yılların üzerinde 3 yıldır bir artış gözlemli-
yoruz. Mayıs ve Haziran ayındaki yağış miktarının 
artış sebebi özellikle karasal iklimden kaynakla-
nıyor.Bu ara aldığımız yağışlara konvektif yağış 
deniliyor. Özellikle karasal iklimde gerçekleşen 
yağışlar anlık ve sağanak şeklinde olduğundan 
bıraktığı yağış miktarı fazla oluyor. Yağış oluşabil-
mesi için havanın kararsız olması gerekir, kararlı 
havada yağış oluşamaz. Yağışın gerçekleşebilme-
si için sıcak hava katmanının üstünde soğuk hava 
katmanı olması gerekir. Mayıs ve Haziran ayında-
ki yağışların sebebi budur.

Halk dilinde kırkikindi olarak ad-
landırdığımız yağmurlardan bah-
seder misiniz?
Halk arasında kırkikindi yağmurları tahmi-
ni kırk gün süren günün ikindi vakitlerinde 
oluşan yağışlardır. Bunlara teknik olarak 
konvektif  yağışlar diyoruz. Kararsız havanın 
bulunduğu zamanlarda sabah ve öğlen ısı-
nan hava yükseldiği zaman havada bulunan 
su buharı zamanla alt tabakadan itibaren 
yoğunlaşıyor ve doymuş hale geliyor, soğuk 
havayla birleştiği zaman yağmur şeklinde 
yeryüzüne düşüyor. Bu oluşan bulutlara 
Kümülüs bulutlar denir. Özellikle Kümülüs 
bulutları oluştuğu zaman yağışlar sağanak 
şeklinde görülür. Teknik yönden kırkikindi 
yağışlarının açıklaması budur.

Konya ilimizin almış olduğu yağış-
lara ilgili bir değerlendirme yapa-
bilir miyiz?
Karasal iklime sahip olan bölgelerde bu 
tip yağışlar görülür, Karadeniz ve Akde-
niz bölgesinde bu yağışlara rastlanmaz. Bu 
yağışlar ilkbahar döneminde yaşanır. Yağış 
ortalamasını değerlendirecek olursak ilimiz 
son üç yıldır uzun yılların üzerinde bir yağış 
almakta.Yıllara göre yağışlar artarak gel-
miştir; 2005 yılında 250 mm, 2006 yılında 
288 mm, 2007 yılında 261.7 mm, 2008 de 
293.9 mm’dir. 1 Ocak – 31 Mayıs arasında 
yaptığımız degerlendirmelerde, uzun yılla-
ra göre ilk 5 ay için %66’lık bir yağış almış 
bulunmaktadır. Türkiye genelinde de bir 
yağış artışı rahatlıkla gözlemlenmektedir. 
Bu değerleri rakamsal olarak verecek olur-
sak Türkiye’de 1 Ocak - 31 Mayıs itibariyle 
genel yağış durumunu inclediğimizde yagış 
ortalaması 356 mm olduğu dikkat çekmek-
tedir. Ülkemizin uzun yıllar yağış ortalama-
sı 318 mm’dir. Bu verilere göre %12‘lik bir 
artış olmuştur, geçen yılla kıyaslandığında 
ise %3‘lük bir artış görülmektedir.
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DİŞ SAĞLIYLA İLGİLİ 
EFSANELER
SAĞLIĞINIZI VE CEBİNİZİ 
ETKİLEMESİN

Özel Konya Farabi Hastanesi Diş Hekimi Dt. Mete Algen

DİŞ çürüğü dişlerin yüzeyinde bulunan bakteri plağının için-
deki bakterilerin yine bu plak içinde bulunan karbonhidrat-
larla beslenerek oluşturduğu asitli ortamın dişin yapısını 
bozmasıyla başlar. Bir anlamda oluşan asitli ortam içerisin-
de dişin yapısı çözülmeye başlar diyebiliriz. Bu bakteri plağı 
katı ve sıvı gıda alımı sonrası diş ve diş eti yüzeyinde oluşan 
artık tabakanın ismidir. Bunu görmek isterseniz dişleri fır-
çalamadan önce bir kürdanı diş ve diş etinin birleştiği yerde 
gezdirirseniz kürdanın üzerinde göreceğiniz beyaz yumuşak 
tabaka bakteri plağının bizzat kendisidir. İşte ağız ve diş sağ-
lığının bozulması da bu noktada başlar. Çünkü beslenme-
den sonra oluşan bu bakteri plağı ağızda uzun süre kalırsa 
hem dişlerde çürüklere hem de çeşitli dişeti hastalıklarına 
sebep olur. Ayrıca diş tartarı veya diş taşı dediğimiz dişlerin 
arasında oluşan sert taşlaşmış birikintilerde bakteri plağını 
ağızda uzun süre kalması sonucu tükürükte bulunan çeşitli 
minarelerin bu plağa çökmesi ile oluşur. 

Halk arasında dolaşan şe-
hir efsaneleri, diş bakımı-
mızın telafisini zor hale ge-
tirirken, pahalı yollara da 
sürükleyebiliyor. Dişimizi 
fırçalamayı ihmal etmek, 
diş eti hastalıklarından diş 
çekilmesine kadar birçok 
probleme yol açabiliyor. Di-
şimiz ağrısın veya çürüsün 
hekimimizin yolunu o za-
man tutuyoruz. Ancak basit 
önlemler ve düzenli hekim 
kontrolüyle sağlığımızı ve 
cebimizi koruyabiliriz.
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Her Diş Fırçalamanın Faydası 
Olmayabilir
Hem diş çürüğünü hem diş eti hastalıklarını 
hem de diş taşını önlemenin tek yolu ise dişlerin 
fırçalanarak bakteri plağının ağızdan uzaklaştı-
rılmasıdır. Diş fırçalamada ise üç önemli unsur 
vardır. Birincisi sabah kahvaltıdan sonra ve gece 
yatmadan önce olmak üzere günde en az iki kez 
dişleri fırçalamak, ikincisi en az iki dakika özenli 
ve etkin fırçalamak, en önemlisi ise doğru fırça-
lamak. Çünkü yanlış fırçalandığında fırçalama-
nın faydası olmayabilir ve hatta diş ve diş etleri 
zarar görebilir. Doğru fırçalamakla ilgili söyleni-
lecek en önemli şey alt ve üst çeneyi ayrı ayrı diş 
etinden dişe doğru tüm iç ve dış yüzeyleri fırça-
lamaktır. Daha detaylı bilgi için diş hekiminizden 
gerekli yardımı alabilirsiniz.

Reklamlara Aldırmayın Diş Macununu 
Az Sürün
Diş fırçalama sırasında dişlerin aralarına yani 
birbirine bakan yüzeylerine fırça ulaşamadığı 
için dişleri fırçaladıktan sonra bir diş ipi veya 
ara yüz fırçası yardımıyla bu bölgeleri temiz-
lemek ağız ve diş bakımını tamamlar. Dişleri 
fırçalamada diş macununun görevi ise fırçanın 
temizlediği artıkları köpüğe hapsederek dışarı 
atmak ve içinde bulunan floridle dişlerin kuv-
vetlenmesini sağlamaktır. Ayrıca diş macununu 
bir nohut tanesi kadar az kullanmalıyız. Çünkü 
fazla diş macunu fırçanın etkinliğini azalttığı 
gibi fazla köpük oluşturarak psikolojik olarak 
motivasyonu da etkiler. Diş eti hastalıkları ise 
diş ve diş eti sınırında kalan bakteri plağı içe-
risinde bulunan bakterilerin dişetini enfekte 
etmesi ile başlar. Müdahale edilmezse bu en-
feksiyon ilerleyerek dişleri tutan kemiğe kadar 
ulaşır ve diş eti çekilmesine hatta dişlerin sal-
lanarak kaybedilmesine sebep olabilir. 

Yanlışlar ve Doğrular…
Yanlış - Diştaşları temizlendikten sonra daha çok diştaşı oluşur, temizletmek gereksizdir.
Doğru - Düzenli ve doğru fırçalama diş taşı oluşumunu engeller. Ancak oluşmuş 
taşların mutlaka hekim tarafından temizlenmesi gerekir.
Yanlış - Diş taşları temizlenirse dişler sallanmaya başlar, diştaşı dişi tutar, sallan-
masını engeller.
Doğru - Diştaşları temizlenmediği için  dişetleri çekilerek dişlerin sallanmasına ne-
den olur. Bu boyutta diştaşı oluşumuna izin vermemek gerekir.
Yanlış - Dişlerimi  fırçalarken dişetlerim kanıyor bu  nedenle fırçalamıyorum Diş 
fırçalarken dişetlerinin kanaması iyidir pis kan akıtılmalıdır,
Doğru - Fırçalarken görülen kanamalar,  normal değildir. Dişeti kanaması dişeti hasta-
lığının ve bazı sistemik hastalıkların en önemli belirtisidir. Vakit geçirmeden bir hekime 
başvurmak gerekir. Kanamadan dolayı fırçalamamak problemi daha da arttırır.
Yanlış - Dolgu çabuk düşer, kesin çözüm kaplamadır,
Doğru - Usulüne uygun yapılan dolgular düşmez, kaplama madde kaybı fazla olan 
dişler için uygundur.
Yanlış - Diş ağrıyınca dişin üzerine aspirin, alkol, kolonya, akü suyu, tütün, gres yağı 
koymak ağrıyı keser.
Doğru - Bu maddelerin kullanılması kesinlikle doğru değildir. Ağız dokusunda ya-
nıklara neden olurlar.
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YÜKSEK SESİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEYİN

ZAMANLA HİÇBİR ŞEY 
DUYAMAYABİLİRSİNİZ!

Özel Konya Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İlker YİĞİT

Yapılan araştırmalarda normal konuşma sesinin şiddeti 
60-70 desibel olarak ölçülmüş, bağırarak konuşmanın 
şiddeti ise 70-80 desibel arasında. 85 desibel ve üzeri 
ses “yüksek ses” olarak adlandırılır. Yüksek sese maruz 
kalma süresi arttıkça iç kulaktaki ses alıcı sinir hücre-
leri ölmektedir. Şiddetli sese maruz kalmak önce işitme 
kaybına yol açar, alışkanlık haline dönüştüğünde ise geri 
dönüşü olmayan kalıcı işitme kayıplarına davetiye çıkar-
tır. Yüksek ses, kulağa ne kadar yakınsa o kadar zarar 
verdiği de bir gerçektir. En yüksek işitme kayıpları, gü-
rültülü ortamlarda 6-7 saat süreyle 90 desibel üzerinde 
sese maruz kalan kişilerde görülmektedir. 

Bazen cep telefonunda karşı tarafta konuşan kişinin sesinden, bazen müzik dinlerken, bazen de işimiz gereği 
gün içinde yüksek sese maruz kalabiliyoruz. İşi gereği saatlerce yüksek sese maruz kalanlar düzenli doktor 
kontrollerini yaptırmalı ve önlemlerini almalı. Çünkü, yüksek sesin dozunu kaçırmak önce kısa süreli ses kayıp-
larına, devamında kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir.
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İNŞAAT DEKORASYON

Yüksek Ses Hangi 
Hastalıklara Yol Açabilir?
- Geçici veya kalıcı işitme kayıpları
- Hafif veya orta şiddetli kulak ağrıları
- Baş ağrısı
- Psikolojik etkiler olabilir, sinir ve 
halsizlik oluşturabilir
Yapılan bir araştırmada ses sevi-
yesine yüzde 100’e getirip müzik 
çaları kulaklıkla 5 dakikadan fazla 
dinlemek işitme kayıplarına neden 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden 
müzik çalarlarımızı kulaklıkla dinle-
yeceksek ses seviyesini yüzde 60’dan 
fazlaya çıkartmamalıyız. Ayrıca bir 
konserden sonra kulağın 2 gün ara-
lıklarla çınlaması veya gürültülü bir 
işyerinden çıkınca 1 saat kulak çın-
laması hissedilmesi yüksek sese 
fazla maruz kalmanın göstergesidir.

Bu Kişiler Risk Altında!
- Özellikle müzik çalarını çok yüksek seste dinleyenler
- Eğlence mekanlarında hoparlörün yanında bulunanlar
- Poligonda çalışanlar ve atıcılar
- Sesli oyuncaklarla oynayan çocuklar
- Gürültülü fabrikalarda çalışanlar
Özellikle kapalı mekanlarda yüksek sesin tahrip edici etkisi 
sesin şiddetinin yankıya bağlı artarak devam etmesi nede-
niyle çok daha fazladır. Kapalı mekanda yüksek sese maruz 
kalırken çok fazla rahatsız etmese de sessiz ortama çıkıldı-
ğında kulak çınlamasıyla rahatsızlık boyutunu gösterecektir. 

Alınacak Önlemler…
- Müzik çalarınızın sesini yüzde 60’dan fazlaya getirmeyin ve 
1-2 saatten fazla dinlemeyin
- Poligonlarda yüksek kalitede kulaklık kullanın
- Küçük kulaklıklar yerine daha büyük kulaklıklar tercih edin
- Yakından bir yakınınızın kulağına yüksek sesle konuşmayın
- Cep telefonunuzla uzun süreli görüşme yapmayın ve kula-
ğınızın çok yakınına getirmeyin
- Gürültülü ortamlarda çalışmak zorunda olan kişiler! Ka-
liteli kulaklık kullanın ve doktorunuza kontrole gitmeyi ih-
mal etmeyin.
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TEKNOVİZYON
CORBY KYROS 
Dış tasarımıyla birlikte emsallerinden biraz daha farklı tasarımla karşımıza çıkan internet tableti, 
Kyros, Telechips’in geliştirdiği bir işlemciden güç alıyor. Teknik özelliklerse şöyle; 7 inç genişli-
ğinde 800 x 480 piksel görüntü oluşturabilen resesif  dokunmatik ekran, Telechips firmasının 
800MHz’de çalışan TTC8902 işlemcisi, 4 Gigabayt dahili depolama alanı, MicroSD kart desteği 
sayesinde arttırılabilen hafıza, Kablosuz internet erişimi için 802.11g desteği, Eclair kod adlı And-
roid 2.1 işletim sistemi, USB 2.0 ve HDMI portları, 3200 mAh kapaisteli pil,

PANASONIC LUMIX DMC-GF2 
Panasonic Lumix DMC-GF2'deki 1080i 50 FPS video kaydı pratikte bize 1080p 25FPS olarak yan-
sıyor. Bu da ürünle full HD video çekebilirsiniz anlamına geliyor. Hoşumuza giden özelliklerden biri 
de video kaydı sırasında ses yüksekliğini isteğe göre değiştirebilmeniz. Tabii GF1'de mono olan ses 
kaydının GF2'de stereo olması da çok önemli bir gelişme. GF2'de maksimum ISO 6400'e çıkarıl-
mışsa da, GF1 ile aynı algılayıcıyı kullandığından hareketle, ISO 800'ün üzerine çıkmamakta fayda 
var. Aksi takdirde kumlanma rahatsız edici olabilir. GF2'de (Gf1'in aksine) fotoğraf  çekim modlarını 
ayarlayabileceğiniz bir düğme bulunmuyorsa da ekrana iki dokunuşla bu seçimi yapmak mümkün. 
Öte yandan GF1'deki mod değiştirme düğmesini daha pratik bulduğumuzu da belirtelim.

MOTOROLA ATRIX 4G
Çift çekirdekli 1GHz'lik NVIDIA Tegra 2 işlemcisi ve 1GB'lık Ram'i ile bilgisayarlar ile yarı-
şır düzeyde bir donanıma sahip olan Motorola Atrix 4G bir akıllı telefondan beklenenden 
çok daha fazlasını kullanıcısına vaat ediyor. 8 çekirdekli ULP GeForce grafik ünitesi ile mo-
bil cihazlarda ulaşılabilecek en iyi 3D performansına erişiyor. Gücünü mobil dünyanın yıldızı 
Android'den alan Atrix 4G, mevcut tüm mobil teknolojileri ve trendleri üzerinde taşıyan çok 
yönlü bir cihaz. Üzerinde yer alan pil bugüne kadar bir akıllı telefonda gördüklerimizin en 
güçlüsü. 1930 mAh'li lityum batarya ile cihaz 530 dakikaya kadar konuşma süresi sunuyor. Bu 
pilin ağırlığı da ortalamanın biraz üzerinde, 34.7 gram. Motorola cihazda olabildiğince az vida 
kullanmaya çalışmış. Bu durum Samsung'un üst düzey akıllı telefonlarında da karşımıza çıkı-
yordu. Cihazın Wi-Fi, Bluetooth ve şebeke erişim anteni kasanın arkasına konumlandırılmış.
Telefonun ekranı 960x480 piksel çözünürlüğünde.
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SONY ERICSSON XPERIA ARC
Son derece şık ve ergonomik bir tasarıma sahip Xpe-
ria Arc, Sony Ericsson hayranlarıyla en yeni Android 
2.3 Gingerbread desteğiyle buluşuyor. Xperia Arc, 
gerçekçi ekranı ve gelişmiş Sony Exmor sensörlü 8,1 
megapiksel kamerası ile benzersiz bir multimedya 
deneyimi yaşatıyor. Süper ince Xperia Arc ile en ileri 
Sony dijital eğlence teknolojisini nefes kesen akıcı bir 
tasarımla birleştiriyor. En ince yerinde sadece 8,7 mili-
metre kalınlığındaki Xperia Arc, ekstra geniş 4,2 inçlik 
çoklu dokunmatik (multi-touch) ekranı ile hem cep 
sineması meraklılarını hem de erişilebilirlik nedeniyle 
büyük ekranları tercih edenleri tatmin ediyor.

ALIENWARE M14X
M14X, parlak ekrana ve özelleştirilebilir LED aydınlat-
ma ile çevrilmiş touchpad'e sahip. Modelin tüm teknik 
özellikleri şöyle: 14-inç'lik (1366 x 768 ve/veya 1920 
x 1080) ekran, Core i3-2310M'den başlayıp Core i7-
2820QM'ye değin uzanan geniş işlemci seçenekleri, 
Nvidia GeForce GT 555M (3GB bellek) ekran kartı, 
4GB bellek, 750GB'a kadar sabit disk (7200rpm) ve/
veya 256GB'a kadar SSD, Ethernet, Wi-Fi ve seçime 
bağlı 4G bağlantıları, DVD yazıcı/Blu-Ray kombo, çok-
lu kart okuyucu, SiBeam WirelessHD kartı, HDMI/
miniDP çıkışları, Klipsch hoparlörler, 8-hücreli batarya

ASUS NX90
Dizüstü multimedyasıyla ilgili önemli yenilikler getiren bu yeni kavra-
mın tasarımı da bizlere görsel bir şölen sunuyor. Ünlü tasarımcı David 
Lewis ve Bang&Olufsen ICEpower teknolojisinin ortak çalışmasıyla di-
zayn edilen Asus NX90; 18.4 inçlik, yüksek çözünürlüklü ve led arka 
aydınlatmalı dev monitörü, masanızda bir sinema salonu varmış hissi 
uyandıran ses kalitesi, Turbo Boost moduyla 3.06 GHz'ye kadar ar-
tırılabilen 1.6 Ghz Intel Core i7-720QM işlemcisiyle dikkatimizi çekti. 
Ayrıca 1.28 TB kapasiteye sahip depolama alanı, birinci sınıf  masa üstü 
kartlarıyla rahatlıkla kıyaslanabilir performans sergileyen laptop kartla-
rıyla ve daha birçok özelliğiyle beklentilerin üzerine çıkıyor. Microsoft 
Windows 7 Ultimate 64-bit işletim sistemine sahip olan Asus NX90'ın 
Intel Core i7-740QM işlemcisi, 2010 yılında laptoplar için üretilen üst 
sınıf  quad-core işlemci olup Turbo Boost ile tek çekirdekte maksimum 
3.07 GHz saat hızına ulaşabilmektedir. Bu sayede düşük hıza sahip 
quad core işlemci, hızlı tek çekirdekli işlemcilerin avantajını da bizlere 
sunmaktadır. Daha hızlı i7 mobil işlemcilerle kıyaslandığında Asus'un bu 
yeni laptopundaki 740QM sadece 6MB L3 Cache kapasitesine sahip.
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CİDDİYET YOKSUNU 
BİR YAZ’A 
GİRİŞ YAZISI
Mayıs ayı içinde Türkiye’de sinema ile ilgili ve sine-
ma ile ilgilenenleri yakından ilgilendirmesi muhtemel,  
geri kalan Survivor, dizi ve yemek programı ilgilileri-
ni enterese etmesi maalesef namümkün 2 olaydan söz 
edilebilir sevgili okuyucular:CENK TAŞBAŞLI

A) Nuri Bilge Ceylan ki bu zat, si-
nema tarihinde, dünyanın, katıldığı 
festivallerde en çok “En İyi Film” 
ödülü almış filmlerini yapmış bir muh-
teremdir; mutadı üzere, Mayıs ayında 
bilmem kaçıncısı düzenlenen Can-
nes (Kan okunur, son üç harf  harf  
zayiatıdır) Film Festivalinde (64ün-
cüsüymüş, Google’dan baktım) ”Bir 
Zamanlar Anadolu’da” namıyla maruf  
filmiyle,  Jüri Büyük Ödülü’nü de al-
mıştır yalnız ve güzel okuyucularım. 
Fakat ne acıdır ki, aynı 2003 senesin-
de “Uzak” filmi ile yine aynı film fes-
tivalinden, yine benzer kalibrede bir 
ödülle memleketine avdet ettiği gün, 
SERTAB ERENER’İN, eurovision Şar-
kı Görünümlü, Az Gelişmiş veya Yeni 
Kurulmuş Avrupa Ülkelerinin Gur-
betteki Vatandaşlarına SMS’le Oy 
Verdirtip İyi Hissettirme Yarışmasın-
da kazandığı birinciliğin sokaklarda çıl-
gınca kutlanmasının gölgesinde kalmış 
olduğu gibi, bu sene de Air France’ın 
İstanbul uçağından indiğinde, kendisi-
ni sinemaseverler değil “ne kartal ne 
cim bom ne de Trabzon bu sene sen-
sin şampiyon” tezahüratlarında mad-
deleşen,  halkımızın sabırla beklediği 
bir başka büyük başarı, sevgili Fener-
bahçemizin şampiyonluğu karşılamış;  
bu “iletişimsizlik filmlerinin yaşarken 
unutulan hatta farkına bile varılmamış 
dünya çapındaki büyük yönetmen’inin 
payına da her İstanbullu gibi, şampi-
yonluk kutlamaları yüzünden İstanbul 
trafiğinde bir saatlik yolu beş saatte 
almak düşmüştür. Sinema  sanatının, 
daha doğrusu bir sanat olarak sine-
manın bir avuç entelektüel’in “aklının 
saraylarından” çıkacak “bunalım” 
hikayelerine  mahkum kalmamasını 
şiddetle arzulayan her  aklı başında 

sinema “sevdalısı” gibi bendenizin de temenni-
si, adını yazının girişinde andığım ve uzun olduğu 
için tekrarlamak istemediğim eskilerin tabiriyle 
“rejisör” yenilerin tabiriyle de ”auteur”ün  bu 
iki olaya tesadüf  deyip geçmemesi, onlardan 
ders alması, bence büyük ölçüde kendi suçu 
olan “halkla bütünleşememe” problemine bir 
çare bulmaya çalışması,  kendini yenilemesidir. 
Biz sinemasever kesime düşen görev ise sine-
mayı kendi elit “gusto”muzdan ibaret saymayı 
bir kenara bırakıp, onu halka yaymak için çalış-
mak, haa bir de İbrahim Tatlıses’in Almanya’dan 
Türkiye’ye dönüş gününün 2012 yılı Cannes Film 
Festivali ödüllerinin açıklanacağı güne denk gel-
memesi için dua etmektir. 
B) Yukarıda adını ikinci defa anmaktan imtina 
ettiğim fakat burada da karşıma çıkan yönet-
menin- evet yanılmıyorsam rejisörden sonra 
auteur’den önce kullanılan kelime bu idi, her 
neyse- de filmlerinin yanı sıra, Yeni Türkiye Si-
nemasının kurucusu denilebilecek üç önemli 

yönetmenin de(Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim, 
Yeşim Ustaoğlu) filmlerinin sinemamızdaki yeri 
ve film çözümlemelerini içeren, sinema eleştir-
meni Zahit Atam tarafından yazılmış bir kitap 
yine Mayıs ayında elime geçmiş bulunmaktaydı 
sayın yalnızlıktan hoşlanmayan güzel okuyucula-
rım. “Aaa, Aşk-ı Memnu’nun kitabı çıkmış, inan-
mıyorrum ( evet iki r ile)” veya “Abi, boş ver, ne 
para vericen!  Kitaba,  filmi çekilince seyrederiz” 
tarzı makul yaklaşımların meşru ve yaygın oldu-
ğu ıssız ve adam gibi adam bir ülkede filmler 
hakkında 703 sayfalık kitap yazmanın, üstüne 
üstlük bir de yayımlamanın hangi akla hizmet 
bir hareket olduğunu inanın ben de anlayabil-
miş değilim. Filmler üzerinde yazıp çizmeyi ma-
tah bir şey zanneden bu “entel taifesi“ sine-
ma sanatının belki de en temel gerçeği olan şu 
önermeyi bilmiyorsa öğrenmeli ve asla ve kata 
akıllarından çıkarmamalıdırlar: İyi sanat eseri 
kendi yapılış biçiminin dışında hiçbir yolla açık-
lanmaya muhtaç değildir.  
Örneğin hiç kimse “Dünyayı Kurtaran Adamın 
Oğlu“ veyahut “Recep İvedik” üzerine kalem oy-
natıyor mu? Tabii ki hayır.
Aah ah, ah şu kendilerini kendi akıllarının zindan-
larına tıkmış enteller ah.
Hepinize mutlu huzurlu bir Haziran dileğiyle 
huzurlarınızdan çekiliyorum, yalnız sözcüğünü   
“yanlız“ diye yazmayı çoktan geride bırakmış, 
üstelik yalnızca dış güzelliğine değer vermeyen 
değerli okuyucularım.  
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ADALET OYUNU
ADALET OYUNU

Tür: Dram
Yönetmen: Mahur Özmen,  Ali Özuyar  
Senaryo: Mahur Özmen,    
Yapım: 2011, Türkiye
Oyuncular: Erol Keskin, Mustafa Uğurlu, 
Tolga Evren, Serap Sağlar, Alp Öyken, İsmail 
Düvenci, Kemal Bekir Özmanav, Nihat Nadi 
Ülger, Nihal Koldaş, Ali Fırat Şenyurt, Çetin 
Azer Aras, Halil Kumova, Deniz Vural

Emekli ağır ceza hâkimi Sezgin'in, kendisini 
hayata bağlayan kızı Belgin’in öldürülmesi ve 
sanık olarak yargılanan damadı İlker’in beraat 

etmesi, adalete ve mesleğine olan inancını yitirmesine neden olur. Yaşadığı şehirden 
uzaklaşarak bir sahil kasabasına yerleşir. Sezgin, her ne kadar mahkemede bera-
at etmiş olsa da kızını, damadı İlker’in öldürdüğüne inanmaktadır. Adaleti kendi 
yöntemleriyle gerçekleştirmek isteyen Sezgin, damadı İlker’i bir şekilde kaçırarak 
villanın mahzenine yaptırdığı hücreye hapseder.

GECELER BİZİM
WE ARE THE NIGHT

Tür: Korku/Gerilim
Yönetmen: Dennis Gansel
Senaryo: Jan Berger, Dennis Gansel        
Yapım: 2010, Almanya
Oyuncular: Karoline Herfurth, Jennifer 
Ulrich, Nina Hoss, Anna Fischer, Max Riemelt, 
Jochen Nickel, Arved Birnbaum, Steffi Kühnert

20 yaşında genç bir Berlinli olan Lena (Karo-
line Herfurth) küçük ve sevimli bir hırsızdır. 
Gece işlerinden birinde bir yer altı kulüpte 
250 yaşındaki Louise (Nina Hoss) ile tanışır. 
Yaşına rağmen muhteşem güzellikte bir cadı 

olan Louise, Lena’nın uğradığı underground kulübün sahibi ve ayrıca 3 kişilik bir 
dişi vampir üçlüsünün elebaşıdır. Bu üçlünün diğer üyeleri oldukça vahşi bir çocuk 
olan Nora (Anna Fischer) ve zarif  Charlotte’tur ( Jennifer Ulrich). Louise bu küçük 
hırsıza ilk görüşte aşık olur ve ona ölümsüzlüğü hediye etmeye karar verir. Fakat 
ölümsüzlüğü tadanlar için bile her şeyin bir bedeli vardır…

HANNA
HANNA

Tür: Macera/Aksiyon
Yönetmen: Joe Wright 
Senaryo:  Seth Lochhead, David Farr 
Yapım: 2011, ABD, İngiltere, Almanya
Oyuncular: Saoirse Ronan (Hanna), Eric Bana 
(Erik), Vicky Krieps  (Johanna Zadek), Cate 
Blanchett (Marissa)

Hanna, eski bir CIA ajanı olan babası tara-
fından Finlandiya'nın balta girmemiş orman-
larında, soğukkanlı bir ölüm makinası olarak 
yetiştirilmiştir. 14 yaşına gelince babası onu 
ilk suikastını gerçekleştirmesi için Avrupa'ya 

gönderir. Yol boyunca hedefine kitlenmiş bir şekilde, usta bir katil gibi soğukkanlı 
hareket eden Hanna, başına gelen çeşitli olaylar sonucunda hedefine yaklaştıkça 
varoluşsal soru ve sorunlarla boğuşmaya başlar. Kefaret ile rüştünü ispatlayan 
Joe Wright'ın son filmi Saoirse Ronan, Eric Bana ve Cate Blanchett'ın başı çektiği 
kadrosuyla dikkat çekiyor.

KUNG FU PANDA 2
KUNGFU PANDA 2

Tür: Komedi/Animasyon
Yönetmen: Jennifer Yuh 

 Senaryo:  Jonathan Aibel, Glenn Berger 
Yapım: 2011, ABD
Seslendirenler: Jack Black (Po), Angelina 
Jolie (Tigress), Jackie Chan (Monkey), Dustin 
Hoffman (Shifu), Lucy Liu (Viper), Seth 
Rogen (Mantis)

Po artık Ejder Savaşçı olarak rüyasını yaşıyor. 
Kung Fu ustaları ve arkadaşlarıyla, yani Kap-
lan, Turna, Mantis, Engerek ve Maymun’dan 
oluşan Öfkeli Beşli ile birlikte Barış Vadisi’ni 

koruyor. Ama Çin’i ele geçirmek ve Kung Fu’yu ortadan kaldırmak için gizli ve 
durdurulamaz bir silahı kullanmayı planlayan, korkunç bir kötü adamın ortaya çı-
kışı, Po’nun etkileyici yeni hayatını tehdit ediyor. Tüm Çin’i dolaşarak bu tehditle 
yüzleşmek ve onu yenmek, Po’ya ve Öfkeli Beşli’ye düşüyor. Peki Po, Kung Fu’yu 
durdurabilecek bir silaha nasıl engel olacak?

TUZAK
WRECKED

Tür: Gerilim
Yönetmen:  Michael Greenspan 
Senaryo: Christopher Dodd   
Yapım: 2011, ABD, Kanada
Oyuncular: Adrien Brody (Adam), Caroline 
Dhavernas (Kadın), Adrian Holmes (Orman-
daki Adam), Ryan Robbins (George Weaver)

Tanımadığınız insanlara ait cesetlerle dolu, 
kaza yapmış bir arabada bacağınız sıkışmış bir 
şekilde uyandığınızı hayal edin. Nerede oldu-
ğunuzu, kim olduğunuzu ya da ne yaptığınızı 
bilmiyorsunuz. Zihniniz sırlarla dolu bir esrar 

perdesi gibi. Vahşi doğanın ortasında içgüdüsel olarak hayatta kalmaya çalışıyor-
sunuz. Peki gerçekle yalanın, hayalle gerçeğin birbirine girdiği, hem kurban hem 
şüpheli olduğunuz bu bilmecenin içindeyken geçmişinizden kaçabilir misiniz? Oscar 
Ödüllü oyuncu Adrien Brody’nin başrolünde olduğu gerilim dolu macera "Tuzak", 
insanın hayatta kalma mücadelesini aşırı sınırlara taşıyarak anlatıyor. 

BEASTLY
BEASTLY

Tür: Romantik/Fantastik
Yönetmen: Daniel Barnz 
Senaryo: Daniel Barnz, Alex Flinn (Kitap)  
Yapım: 2010, ABD
Oyuncular: Alex Pettyfer (Kyle), Peter 
Krause (Rob), Dakota Johnson (Sloan), Erik 
Knudsen (Trey), Mary-Kate Olsen (Kendra)

Okulun şımarık, popüler prensi konumunda 
olan 17 yaşındaki Kyle’ın son hedefi, hakkında 
büyücü dedikoduları dönen, sıra dışı ve tuhaf  
sınıf  arkadaşı olan Kendra’yı küçük düşürmek-
tir. Kendra, Kyle’ın bu acımasız tutumundan 

hiç etkilenmese de, ona bir ders vermeye karar verir ve onu, iç dünyası kadar çirkin 
ve itici bir varlığa dönüştürür. Eğer Kyle, bir yıl içerisinde gerçekten onu sevebilecek 
birini bulamazsa lanet, ömür boyu sürecektir… 
Alex Flinn'in ünlü romanı "Güzel ve Çirkin" modern bir uyarlaması olan film bugü-
nün New York'unda geçiyor.

SİNEVİZYON
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DEFTERİMDEN 
PORTRELER
İLBER ORTAYLI
Basım Tarihi: Mayıs 2011 
Türü: Tarih 
Sayfa Sayısı: 256 
Timaş Yayınları
Etiket Fiyatı: 13,50 TL 

İKİNCİ YARISI
ECE TEMELKURAN
Basım Tarihi: Mayıs 2011 
Türü: Deneme 
Sayfa Sayısı: 270 
Everest Yayınları
Etiket Fiyatı: 15 TL 

İSİM, ŞEHİR, HAYVAN
YILMAZ ÖZDİL
Basım Tarihi: Mart 2011 
Türü: Deneme, Eleştiri 
Sayfa Sayısı: 476 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 23 TL 

AZ
HAKAN GÜNDAY
Basım Tarihi: Nisan 2011 
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 360 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 19 TL 

YUMUŞAK MAKİNE
WILLIAM S. BURROUGHS
Basım Tarihi: Ocak 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 140 
Sel Yayıncılık
Etiket Fiyatı: 10 TL 

KARATAY DİYETİ
CANAN EFENDİGİL KARATAY
Basım Tarihi: Nisan 2011 
Türü: Hayat Güzeldir Dizisi 
Sayfa Sayısı: 160 
Hayykitap
Etiket Fiyatı: 12 TL 

SERENAD
ZÜLFÜ LİVANELİ
Basım Tarihi: Mart 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 484 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 27 TL 

KİTAP MÜZİK

OYUN

Elimle
Serdar Ortaç

Hançer
Sibel Can

Cumartesi
Ebru Gündeş

Kalbine Yalan Bulma 
Hadise

Kayıp
Tarkan

Bişey Olmuş
Sinan Akçıl

Vurgun
Keremcem

Vur Kadehi Ustam
Sıla

Yok Yok
Sibel Can

Direniyorum
Rafet El Roman

Atma
Sinan Akçıl

Yağmur Ağlıyor
Enbe Ork. & Mustafa Ceceli

Kalamam Arkadaş
Murat Boz

İkimiz
Funda Arar

Yorgun Gemi
Ravi

Aşklayalım
Meyra

Yeni Biri
Gülşen

Budur
Atiye

Kibritçi Kız
Çelik

Kırmızı Halı
Gökhan Tepe

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

THE WITCHER 2
ASSASSINS OF KINGS
Savulun alçaklar, 
Rivialı Geralt geri dönüyor!
Rol yapma oyunlarının en önemli ve oyuncu-
ları oyuna bağlayan unsuru; oyun senaryosu, 
Witcher 2'de farklı bir boyuta taşınıyor. Mace-
ra içerisinde verdiğimiz her karar, söylediğimiz 
her söz ve yaptığımız her davranış, senaryonun 
ilerleyişini değiştirecek. Yani tam anlamıyla o 
hayatın içindeymiş gibi, RPG türünün hakkını 
verircesine, kararlarımız, gidişatımızı etkileyecek. Gamescom'da gösterilen oynanış videolarında da bu özellik 
kendini açık bir şekilde belli ediyordu zaten. İlk oyunda yer alan diyalog sistemi de bu özellikle orantılı olarak 
iyileştirilmiş. Artık karakterler arasındaki pembe dizi diyalogları yerini daha akıcı ve mantıklı konuşmalara bıra-
kacak. Witcher 2, hikaye olarak ilk oyunun sona erdiği zamanın birkaç ay sonrasında geçecek ve bu sefer ilk 
oyundaki uzun oynanış ve hikayenin aksine daha derin, ancak daha kısa bir senaryo ile oyun bizlerle olacak. CD 
Projekt’in kendi motorunu kullandığı görseller oldukça kaliteli. Gerçek zamanlı gece ve gündüz dönüşümleri 
harika görünüyor. Sık ormanlarla kaplı haritalarda dokular sırıtmıyor. Ancak oyun optimizasyon konusunda biraz 
sıkıntı yaşatabiliyor. Ekran kartınızı güncellemeyi unutmayın derim. Seslere gelecek olursak onlar da olmuş diye-
biliriz. Müzikler çok çeşitli olmasa da kulağı tırmalamıyor. Diyaloglarda bazı noktalar ruhsuz ya da sesler birden 
yükselebiliyor. Ayrıca cücelerin kalın sesle ve aksanlı konuşmaları da isabet olmuş.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA;
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AŞK TESADÜFLERİ SEVER
AŞK TESADÜFLERİ SEVER

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak 
Senaryo: Nuran Evren, Şit Erdik 
Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bil-
gin Erdoğan, Altan Erkekli, Yiğit Özşener, 
Ayda Aksel, Şebnem Sönmez, Hüseyin 
Avni Danyal, Yılmaz Gruda
Türü: Romantik, Dram 
Süre: 118 dk.
Müzik: Ozan Çolakoğlu

BLACK SWAN
SİYAH KUĞU

Yönetmen: Darren Aronofsky
Senaryo: Darren Aronofsky, Andres He-
inz, John Mclaughlin, Mark Heyman
Oyuncular: Natalie Portman, Winona 
Ryder, Mila Kunis, Vincent Cassel, Sebastian 
Stan, Toby Hemingway, Janet Montgomery, 
Barbara Hershey, Ksenia Solo, Tim Laca-
tena, Kristina Anapau, Christopher Gartin, 
Mark Margolis, Charlotte Aronofsky,
Yapımcı: Darren Aronofsky
Süre: 103 dk.

KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN
KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN

Yönetmen: Zübeyr Şaşmaz 
Senaryo:  Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener
Oyuncular: Necati Şaşmaz, Erdal Beşik-
çioğlu, Gürkan Uygun, Nur Aysan, Kenan 
Çoban, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ, 
Mustafa Jasar, Erkan Sever, Harun Aykut, 
Linda çandır, Mustafa Yaşar, 
Yapımcı: Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz, 
Zübeyr Şaşmaz
Müzik: Kalan Müzik
Tür: Aksiyon/Macera
Süre: 110 dk.

ÇALGI ÇENGİ
ÇALGI ÇENGİ

Yönetmen: Selçuk Aydemir 
Senaryo: Selçuk Aydemir 
Oyuncular: Hazal Kaya, Bora Akkaş,  
 Erdal Tosun, Tuna Orhan, Ahmet Kural, 
Mustafa Uzunyılmaz, Cahit Gök, Berfu 
Öngören, Hüseyin Elmalıpınar, Soydan 
Soydaş, Şinasi Yurtsever, Aykut Köseler, 
Ceyhun Güneş, Ilker Yakut, Murat Cem-
cir, Serap önder
Yapımcı: Cem Yılmaz, Salih özsarı
Türü: Komedi
Süre: 90 dk.

NEW YORK'TA BEŞ MİNARE
NEW YORK'TA BEŞ MİNARE

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Senaryo: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Haluk Bilginer, Engin Altan 
Düzyatan, Ali Sürmeli, Danny Glover, Mah-
sun Kırmızıgül, Salih Kalyon, Robert Patrick, 
Gina Gershon, Mustafa Sandal, Murat Ünal-
mış, Eşref Kolçak, Justine Cotsonas, Yüksel 
Arıcı, Scott William Winters, Emma Walton
Yapımcı: Murat Tokat
Türü: Aksiyon/Polisiye
Müzik: Yıldıray Gürgen, Tevfik Akbaşlı
Süre: 110 dk.

Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılın-
da İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin), ken-
dilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dö-
nüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70’li, 80’li, 
90’lı ve 2000’li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler 
kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik 
yönünü tamamlıyor. 

Tiglon   |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  TÜRKİYE 2011

Nina, New York’ta yaşayan çok yetenekli bir balerindir ve hayatında çoğu balerin 
için de olduğu gibi dansetmekten başka bir şey yoktur. Eski bir balerin olan ve bu 
konuda çok hırslı olan annesi Erica ile yaşamaktadır. Oyun yönetmeni Thomas 
Leroy KUĞU GÖLÜ’nün baş balerini Beth MacIntyre yeni sezonda değiştrimeye 
karar verir ve ilk tercihi de Nina’dır. Balenin saf  ve zarif  Beyaz Kuğu ile şehve-
tin temsilcisi Siyah Kuğuyu aynı anda canlandırabilecek birine ihtiyacı vardır. Fakat 
Nina’yı bekleyen bir yeni bir rakip vardır, ve o da Leroy’u etkilemeyi başarmıştır.

Tiglon |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2010

Salih ve Gürkan müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur. 
Gürkan ve Salih bir ikili olarak, sıra altı bir organizatörün kendilerine pasladığı 
virane işlerle ekmek doğrultmaya çalışmaktadırlar. Teyzeoğulları bir düğün salo-
nuna doğru yola çıkarlar. Gittikleri yerde kendilerini karşılayan düğün sahibinin, 
hazırlanmaları için kendilerini evin kömürlüğüne bırakması, o güne kadar itilip 
kakılmaya alışmış kardeşler için bile ciddi hayal kırıklığıdır, fakat bu sefer ‘kulis’te 
davetsiz misafirleri olacaktır.

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |   TÜRKİYE 2011

Kırmızı bültenle aranan ve ismi fenomene dönüşen radikal dinci bir örgütün 
lideri Deccal kod adlı suçlunun Amerika’da yakalandığı bilgisi gelir. Teşkilatın 
en başarılı iki polisi (Mahsun Kırmızıgül, Mustafa Sandal) Amerika’ya suçluyu 
teslim almaya giderler. Bundan sonrası kolay gibi görünür ama hiçbir şey gö-
ründüğü gibi değildir. İstanbul, New York, Bitlis üçgeninde geçen hikaye, yakın 
dönemin Türkiye’sini sorgularken, 11 Eylül sonrası Amerika ve dünyanın İslam 
ile olan paranoyasının altını çizecektir.

As Sanat  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  TÜRKİYE, ABD 2010

Gazze’ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üze-
rine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin’e gitmiştir. Yapılacaklar bellidir: Bu baskının askeri 
planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutan ele geçirilmelidir. Ancak teknolojik imkânlar 
ve kural tanımazlık, Moşe’yi kurtarmaya yetmeyecektir.

Pegasus Film |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  TÜRKİYE 2010
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KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN)
Bir an önce işlerinizi bir düzene koymalısınız. Çevreniz 
sizden bir cevap bekliyor. Onlar her konuda yardımınıza 
hazır. Parasal konularınızın çözümü de vereceğiniz karar-
lara bağlı. Böylece toplum yaşamınıza ve aşka epey za-

manınız kalacak. Ne yapacaksanız tek başınıza yapmalısınız. Bazı kişilerle 
yapacağınız işbirliği olumlu sonuç getirmeyecek. Belirli bir miktar para eli-
nize geçecek ve hemen elinizden çıkacak. Deneyimli biriyle ateşli bir ilişki 
yaşanabilir. Gece hayatına fazla dalmayın sağlığınız bozulabilir.

BOĞA BURCU  (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Canınız şu sıralar çok sıkılıyor. Bunun tek bir nedeni var. 
O da sizin karamsarlığınız. Moralinizi yüksek tutun. Mad-
di durumunuzu sorun etmeyin. Birazcık çaba ile bunun 
üstesinden gelebilirsiniz. Cömertliğiniz size zaman zaman 

zor anlar yaşatıyor. Bu konuda kendinizi biraz kontrol altına alabilirseniz 
durum sizin açınızdan biraz daha parlak olabilir. Duygusal yaşantınız da bu 
yüzden sekteye uğrayabilir. Üzülmeyin yarınlar sizin için neler hazırlıyor 
bilinmez. Tatil planları yapabileceksiniz. Bu da size iyi gelecek. 

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Şu sıralar melankoliksiniz. Siz arada böyle zamanlar geçiri-
yorsunuz. Düşünceleriniz karmakarışık. Önünüze gelene 
akıl danışmanız işinizi kolaylaştırmaktan çok zorlaştırabilir. 
Üstelik bu kişiler yanlış kararlar almanıza da sebep olabilir. 

Bu da iş ve özel hayatınız için zarar verici bir durum. Silkinin ve harekete ge-
çin. Hayellerinizin sizi istediği yere savurmasına izin verirseniz elinizdeki gerçek 
değeri de göremezsiniz. Sevdiğiniz de bundan şikayetçi. Ona gereken önemi 
göstermiyorsunuz. Psikolojik değişmeler dışında sağlık probleminiz yok.

BAŞAK BURCU  (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Bugünlerde sizi yeni ve özel bir arkadaşlık bekliyor. Bu ar-
kadaşlık önceden hiç olmadığı kadar iyi olacak. İlişkinizde 
şüphe ve kıskançlığa yer vermediğiniz müddetçe herhangi 
bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş hayatınızda büyük bir 

yatırım yapacaksınız. Büyük para var. Fakat bunu birkaç kişi ile bölüşebilirsi-
niz. Onlara haksızlık yapmayın. Paylarınızı adilane bir biçimde dağıtın. Sırt ve 
bel ağrılarınızdan yakınıyorsunuz ama ince giysilerle dolaşıyor ve terliyorsu-
nuz. İşte bunun bir sonucu çektiğiniz ağrılar. Masaj yaptırmanızda yarar var.

AKREP BURCU  (24 EKİM - 22 KASIM)
İş hayatınızda yakında kendinizi zirvede bulacağınızdan 
hiç kuşkunuz olmasın. Şu günlerde sevgilinizden size kar-
şı daha tutkulu davranmasını bekleyeceksiniz. Yalnızsanız 
artık utangaçlığı bırakın. Biraz cesaret çok işinize yaraya-

cak. Komşularınızla ilişkileriniz giderek daha sıcak bir hal alacak. Sizinle gö-
rüşmekten, sohbet etmekten mutluluk duyacaklar. Onlarla çok eğlenceli 
saatler geçireceksiniz. Neşeli insanlarla bir arada bulunmak size ilaç gibi 
gelecek. Hayata toz pembe bakacaksınız. Sağlığınız iyi. Sorun yok.

OĞLAK BURCU  (22 ARALIK - 20 OCAK)
Yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Ekip çalışmaları gün-
demde. Zamanınızın çoğunu işinize ayıracaksınız. Bunun 
sonucunda maddi ve manevi açıdan rahatlık kazanacaksı-
nız. Uzak bir yerden gelen biriyle tanışacaksınız. Bu insan-

la aranızda bir yakınlaşma olacak. Fakat seviyor ve seviliyorsanız bu ilişkiyi 
sınırlandırmalısınız. Bu kişiyle iş ilişkisine de girebilirsiniz. Ve bunun olumlu 
sonuçlanma ihtimali de var. Arada dışarıya çıkıp temiz havada dolaşmalısı-
nız. Temiz hava size iyi gelecek. Alkolden uzak durun.

BALIK BURCU  (19 ŞUBAT - 20 MART)
Yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Yeni işinizde sürpriz 
gelişmeler olabilir. Birkaç işi birarada yapmak zorunda ka-
labilirsiniz. Zaman zaman karamsarlığa kapılsanız da sizi 
üzen ve düşündüren olaylar iyi bir şekilde noktalanacak. 

Dostlarınızdan maddi ve manevi yardım göreceksiniz. Ailenizi ihmal et-
meyin. Çünkü aileniz ve sevdikleriniz sizden ilgi bekliyor. Bu aralar yanlış 
anlaşılmamaya çalışmalısınız. Duygusal bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi 
halsiz hissedebilirsiniz. Vitaminli yiyeceklere yönelmelisiniz.

İKİZLER BURCU  (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Çalışıyorsanız bu dönemlerde olumlu anlaşmalara imza 
atacaksınız. Bu anlaşmalar sayesinde başarının kapıları 
size sonuna kadar açılacak. Para konusunda daha akılcı 
olmalısınız. Çünkü beklenmedik harcamalar çıkacak ve 

doğru miktarı doğru zamanda harcamanız gerekecek. Ayrıca şu sıralar 
bazı kısmetleriniz var. Maddi konularda aileniz de size destek verebilir. 
Sevdiğinizle yaşamın tadını çıkarın. Sizin gibi duyarlı biri için aşkta mutluluk 
herşeydir. Uykusuzluğunuzu yenin. Yoksa sağlığınız giderek bozulacaktır.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
 Bugünlerde aşırı hassaslığınız yüzünüzden okunuyor. Yoğun 

duygularınızla başınız dertte gibi görünüyor. Neden herşeyi 
biraz oluruna bırakmıyorsunuz? Yaşadığınız anlardan keyif  
alın. Etrafınızda zevk alacağınız çok şey var. Ama siz sanki 

bunları görmek istemiyorsunuz. Yeni biriyle tanışabilir onu yaşamınızın insa-
nı sanabilirsiniz. Akılcı olmakta fayda var. Hemen karar vermeyin. Mutlaka 
uzun yürüyüşleri özellikle de deniz kenarlarını tercih edin. Mide ağrılarınızın 
nedeni aşırı stres. Sağılığınız için biraz gevşemesini öğrenin.

TERAZİ BURCU  (23 EYLÜL - 23 EKİM)
İş yerinizde biraz problem yaşayabilirsiniz. Bu da sizin 
yeterince çalışmamanızdan kaynaklanıyordur. Kendinizi 
tümüyle işinize veremiyorsunuz. Yoksa işinizi mi sevmi-
yorsunuz? Öyleyse hiç durmayın işinizi değiştirin. Bu hem 

sizin sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için iyi olacak. Zira en fazla 
onlar bu durumdan etkileniyorlar. Oysa siz çok zeki ve cana yakın bir kişi-
siniz. Bu özelliklerinizi ön plana çıkarın. Dostlarınıza zaman ayırmayı ihmal 
etmeyin. Ayaklarınızı fazla yormayın. Varis problemi olabilir.

YAY BURCU  (23 KASIM - 21 ARALIK)
Herşey yolunda gidecek. Yeni bir insan hayatınıza girebilir. 
Yaşamınızı değiştirebilir. Agresif  tavırlardan vazgeçip daha 
uyumlu olmaya çalışmalısınız. Aşk, sizi derinden etkileyen 
bu olguyla karşılaşmak, dengenizi bozuyor. Tam uygun bi-

riyle karşılaşınca değişik bir kişiliğe bürünmeyin. Olayları akışına bırakın. 
Çünkü ardından kendinizi toparlamanız da ayrı bir zaman gerektiriyor. 
Midenizden şikayet etmeye hakkınız yok. Çünkü hiç doğru beslenmiyor-
sunuz. Mide rahatsızlığına sizin daha fazla dikkat etmeniz gerekli.

KOVA BURCU  (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Bugünlerde sizi yeni ve özel bir arkadaşlık bekliyor. Bu 
arkadaşlık önceden hiç olmadığı kadar iyi olacak. Fakat 
karşınızdaki insanı iyice tanımadan özel hayatınıza ortak et-
meyin.  Çünkü böyle yaptığınız zamanlarda ne kadar üzül-

düğünüzü gene en iyi siz biliyorsunuz. Kafanızda birtakım yatırım planları 
var. Uygulamaya geçtiğinizde bunlardan olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Yeterki 
neyi ne zaman yapacağınıza karar verirken iyi düşünün. Baş ağrılarınız için bir 
doktora danışmanızda fayda var. Zira sağlık ihmale gelmez.

ASTROLOJİ
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ŞEHİR REHBERİ

322 22 03
323 80 73
235 40 16
237 58 53
241 37 07
352 76 23
323 33 00
352 85 47
323 12 22
325 27 57
320 33 34
247 30 23
350 72 98
244 92 60

Fesleğen Restaurant
Cemo Meram
Cemo Nalçacı
Kule Sini
Akkonak
Hacı Şükrü
Mado
Konak Konya Mutfağı
Yakapark
Kösedağ Restaurant
Lina Restaurant
Livar Balık
Mithat Tirit Salonu
Sille Konak

RESTAURANTLAR

HASTANELER

235 45 00
323 67 09
235 42 05
263 11 42
251 52 80
351 16 50
223 60 00
241 50 00

Numune Hastanesi
Meram Araş. Hastanesi (SSK)
Dr. F.S. Doğum ve Çocuk Hast.
Beyhekim Ünitesi (TOKİ)
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı
S.Ü. Meram Tıp Fakültesi
S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi

223 12 53
257 06 06
236 54 07
321 20 41
444 42 00
353 72 00
353 88 03
235 50 42

S.Ü. Diş Fakültesi Eğt. Hast.
Başkent Üni. Araş. Hastanesi
Belediye Sağlık Hastanesi
Askeri Hava Hastanesi
Vakıf  Hastanesi
Nakiboğlu Bilgi Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi

351 41 00
350 37 77
353 04 05
444 02 46
221 37 37
249 74 74
221 44 44
353 69 00

Kızılay Hastanesi
Konya Hospital
Anıt Hastanesi
Aknet Göz Hastanesi
BSK Hastanesi
Derya Tıp Merkezi
Farabi Hastanesi
Fizikon

RESMİ KURUMLAR

310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 
351 74 45
322 45 21
235 90 10

Valilik 
Meram Kaymakamlığı 
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral 
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı
Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı 
İl Jandarma Komutanlığı

221 31 00 
237 64 00
221 32 00
353 30 50
236 07 90
322 27 60 
351 18 32
221 61 00 
351 34 25
321 70 19 
353 40 21 
322 74 30
350 61 58

Adliye Sarayı Santral
Emniyet Müdürlüğü
Cumhuriyet Başsavcısı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Bağ-kur İl Müdürlüğü
SSK Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
Koski Genel Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Devlet Su İşleri
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Müftülük

255 00 60
221 52 52 
342 14 44
353 47 17 
350 64 64
351 30 00
239 04 80
351 89 58 
351 32 07
352 80 22
351 32 04
351 32 07
351 89 58

Medaş
Konya Ticaret Odası
Ticaret Borsası
Mimarlar Odası
Muhasebeciler Odası
Lokantacılar Odası
Türk Standartları Enstitüsü
Müzeler Müdürlüğü
Mevlana Müzesi
Karatay Müzesi
İnce Minare Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Etnografya Müzesi

ÖNEMLİ TELEFONLAR

110 
112 
117 
119 
121 
122

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu
Telefon Arıza 
Ankesör Arıza 

124
125
133
135
153
154

Data Arıza 
Radyo Tv Arıza
Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175
178
181

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici
Alo Rtük 
Çevre Bilgi 

184 
185
186
187
188 
189

Sağlık Danışma 
Su Arıza 
Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

265 02 45
322 36 80
351 20 00
265 01 42
265 01 91
265 00 80
265 18 61 
265 00 40
265 01 60

Otogar Santral
DDY
THY
Aksel Turizm
Has Turizm
Kontur Turizm
Konset Turizm
Metro Turizm
Özkaymak Turizm

ULAŞIM

238 37 34
237 32 36
352 51 51
351 22 00
234 05 56
321 74 49

İncimiz Çiçekçilik
Buket Çiçekçilik
Kiraz Çiçekçilik
Ünsal Çiçekçilik
Noya Çiçekçilik
Şato Lale Çiçekçilik

ÇİÇEKÇİLER
324 76 76
325 06 01
325 17 48
325 26 26
321 47 66
324 60 50
324 01 06
323 03 02
324 44 01

Ayçiçeği Kreş
Deniz İncileri
Günışığı
Hepsi Papatyam
Kıvılcım
Minik Kalpler
Oyna Eğlen Öğren
Pınar Kreş
Şımarık Patikler

KREŞLER

261 18 18
324 34 10
323 67 86
235 25 20
324 19 00 
244 90 93 
325 15 06

Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Özel Diltaş
Ted Koleji
Özel Gençlik 

ÖZEL OKULLAR

246 55 70 
238 33 03
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
345 34 38 
238 10 48
235 56 42

TNT
İnter Global Kargo
UPS
DHL
Express Kargo
Aras Kargo
MNG
Sürat Kargo
Aramex
FedEx

KARGO

353 51 84
352 16 16
345 24 24
321 87 70
350 0 444
350 75 75
241 16 16
233 43 03 
444 0 155 
236 96 02
236 21 21
323 08 08
238 58 32

Hakimiyet
Memleket Gazetesi
Yeni Meram
Konya Postası
Merhaba Gazetesi
Yeni Konya
ÜN TV
Sun TV
Kon TV
KTV
Konya TV
Anadolu Manşet
İHA

BASIN / MEDYA

352 13 78
235 32 49
235 79 57
238 45 62
235 61 51
350 96 70
320 73 35
233 16 45
353 53 28
235 25 19

Beta Color
Burç Fotoğrafçılık
Çankaya Foto
Elit Color
Mert Stüdyo
Foto Moda
Salih Color
Sedef  Fotoğrafçılık
Foto Ekrem
Özcan Fotoğrafçılık

FOTOĞRAF STÜDYOLARI
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322 11 11  
235 42 15
350 40 50
237 86 20
238 86 48
235 81 88
350 58 11
351 24 53
353 93 36

345 36 75
345 09 20
345 39 17
345 16 16
248 83 00
345 17 27
345 36 00
345 10 56
342 23 73 
236 61 66

Cin Cin Elektronik
Vatan Rent a Car
Sistem Dershanesi
Naturel tasarım
PAŞA Home Store
Semra Sigorta
Kamışçıoğlu Arçelik 
Sarraf  Çeliksürer
Öz. Bilge Kız Öğr. Yurdu

Poligon
Mek Attariye
Mutlu Gravür Atariye
Hilalsan Makine
Büyük Enes metal 
Rotsan Otomotiv
Delibay Petrol Ürünleri
Demirci teknik Hırdavat
Atemas Teknik Hırdavat
Akdeniz Cam Alüminyum 

MERKEZ FİRMALAR

265 10 00
265 02 65
265 32 42
265 23 55
265 34 33
265 18 70
265 18 78
265 19 87
265 32 06
265 19 80
265 11 45
265 11 28
265 37 76
265 12 72
265 12 87
265 11 21
265 19 71
265 12 34
265 12 14
265 11 61
265 33 17
265 02 07
265 28 85
265 25 32
265 27 20
265 22 21
265 23 52
265 41 37
265 12 00
265 05 15
265 39 12
265 36 12
265 17 53
265 05 15
265 11 11
265 10 95
265 14 11
265 10 71
265 10 65
265 12 52
265 10 50
265 21 56
265 10 92
265 36 17
265 05 00
265 25 25
265 23 79
265 10 30
265 10 45
265 23 75
265 47 90
265 33 53

Real Hipermarket
Praktiker
Mavijeans 
Seden Triko
Adidas
Süvari
Dufy
Finansbank
U.S.Polo
Hatemoğlu
Kiğılı
Collezione
Journey
Tefal
Bosch
Kafkas Şekerleme
Sony
Centone
Kitapsan
L.C.W.
D'S Damat
Kukla Kebap
Özsüt
İkbal
Burger King
Pizza Daily
Hanımeli
Mudo
Ayakkabı Dünyası
Nokia
Panço
Electro World
Foto Burç
Turkcell
Avea
Horasan Kuyumculuk
Elit Bijuteri
Kuz Optik
Dry Center
Obje İç Giyim
Belgin Triko
Philips
İsmail Zaza Kuaför
Karaca
Cafe Alle
Teknosa
Express Kundura
Gizay Sağlık Ürünleri
Künefecim
Harribo
Koton
Willy Wonder's

235 64 40
237 86 91
235 88 58
238 51 12
238 57 57
238 92 01
235 66 33
237 09 01
237 81 27
235 46 51
238 16 62
236 36 23
234 15 05
237 62 92
237 88 99
234 32 81
238 20 42
237 77 89
236 42 68
235 81 57

Seden Triko
Serpil Düğme
Sevenhill
Soley
Sony
Sumak
Swatch
Şölen Pastanesi
Tefal
Tekin Acar
Tobacco Shop
Tiffany
Türk Telekom
Turkcell
Teknosa
Tergan
Vodafone
W
Willy Wonder's
Yıldız Terzi

233 10 01
237 93 94
237 93 94
233 10 60
238 80 02
233 23 41
233 60 20
238 36 73
235 08 84
238 38 68
233 28 72
237 87 00
234 32 34

236 70 90
237 12 57
234 32 50
236 17 47
233 89 89
236 62 62
236 41 08
236 18 88
238 16 80
236 87 77
238 96 37
237 54 86
237 20 60
233 35 65
235 15 19
238 60 30
238 41 61
234 33 33
233 80 00
233 16 61
237 71 22
234 24 86
235 70 08
237 43 08
237 45 96
237 79 03
233 24 25
238 39 80
235 76 76
235 23 50
235 82 33
238 43 05
234 33 10
238 11 85
233 69 01
237 39 95
235 30 01
237 75 02
236 36 77
233 09 39
238 47 87
236 89 43
236 43 20
238 62 00
233 26 00
234 33 11
233 66 00
237 04 40
237 58 83
235 66 33
238 15 93
237 13 96
236 88 77
235 69 99
238 96 19
237 74 73
238 42 14
237 51 20
238 9470
236 32 83
233 22 62
237 46 33
236 24 44
233 54 74
238 24 95
237 87 54
236 57 58
237 02 99
237 33 27
236 72 42
237 47 17

Aba Piknik
Adese
Adese Kömür
Adidas
Adil Işık
Almula Turizm
Arçelik
Armağan Oyuncak
Assortie
Atlas Kuru Temizleme
Avşar Sinemaları
Ayakkabı Dünyası
Aylin Triko

Bereket Şekercisi
Bernardo
Bimeks
Bisse
Bolulu Hasan Usta
Boyner
Burger King
Cam Mekan
Cafe's
Ceylan
Ciğerci Sait
Colin's
Collezione
Corner
Çocuk Eğlence
D&R
Dagi
Damat Tween
Daniel Hechter
Desa
Digitürk
Dufy
Enes Optik
Er Piliç
Euromoda
Evita
Faik Sönmez
Fix Silver
Ful Çiçekçilik
GNC
Hacıoğlu
Hotiç
İpekyol
İkbal
İttifak Altın
Javelin
Journey
Jumbo Store
Karacaoğlu
kemal Tanca
Kiddo
Kiğılı
Kip
Konset
Koton
Kayra
Kukla Kebap
Konya Mutfağı
Kulesini
Kuz Optik
Lale Döner
Laura Baresse
LCW
Levi's
Lostra Çilingir
LTB
Mavi Jeans
Mc Donald's
Network
Nike
Özsüt
Özün Baharat
Panço
Pırlanta
Penti World
Pierre Cardin
Pizza Pizza
Perlina
Rodi
Sabri Özel
Sarar

KULESİTE A.V.M. (234 32 72) 

350 44 44
353 40 43
350 47 47 
238 21 11
353 21 57
350 50 80
350 18 08
350 37 67
322 99 92
322 34 51
350 13 32

322 17 12
265 10 92
237 36 11
321 40 91

352 53 51
321 01 02
341 24 58
325 17 77

Aktiva Güzellik
Derma Lazer
Uğur Güzellik Salonu 
Maya Clup
Elif  Güzellik
Hera Lazer
Soft Lazer
Dr. Rabia Güzellik
Neva Güzellik
Suderm Güzellik
Medislim

Kareina Kuaför
Zaza Kuaför
Ceren Saç Tasarım
İnter Kuaför

Kaldırım Cafe
New Garden
Nirvana Kafe
Karmaşık Kafe

GÜZELLİK MERKEZLERİ

KUAFÖR SALONLARI

KAFELER

BÜSAN ORG. SAN.

M1 MERKEZ A.V.M. (265 06 00) 
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