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Konya’nın vizyonu değişiyor sloganıyla çıktığımız yolda 6 ayı 
geride bıraktık ve işte 3. sayımızla sizlerle buluştuk. Zaman 
mutluluğuyla üzüntüsüyle akıp gidiyor. Hayatın tüm enstanta-
nelerini sizler için paylaşıyoruz. 
Bu sayımızda yükümüz ağır, yüreğimizde bir o kadar büyüktü. Pay-
laşılacak o kadar çok şey var ki Konyamızda, bilmediğimiz veya 
bakmakla görmenin farkını yaşadığımız başka bir hayat var aslında.  
MEDYA F GROUP'daki Ajans Başkanlığı dışında artık bir çocuğum 
daha oldu. Konyavizyon editörlüğünde ekibimle size güzel bir dergi 
hazırladık. Şimdiden keyfini çıkartın bu derginin.
Bu sayıda Akşehir'den çıktık yola, Atatürk Evi'nden tezhip sanatını 
konuşarak yürüdük. Bir soluk alalım derken Kemal Akkor'un reko-
runa takıldık kaldık. Tahir ile Zühre kadar büyük bir aşkla sarıldık 
konuklarımıza. Ahmet Yenilmez ile Mehmet Akif'e bir başka baktık. 
Arada acıktık Hacı Şükrü'de bir kebabın tadına bakarken ülkenin en 
büyük tarihi eserlerini gördük karşımızda. Vehbi Ağırbaşlı'yı ağırla-
dık ofisimizde ve bir başka dünyaya daldık onunla. Doğa Sporları 
Derneği'nin varlığında ve etkinliklerinde bulduk kendimizi. En gö-
nüllü anneyle tanıştık ve çok sevindik çocuklarımız için. Vahe Kılı-
çarslan ile Dekodizayn çekelim derken Konyavizyon'a yazar yaptık 
Vahe'yi. Konya'da dalabilirmiyiz diye düşünürken Mustafa Kayna-
roğluyla tanıştık ve Konya Dalış Merkezi'nde aldık soluğu. Üniversite 
şenliklerinde öğrencilerle beraber çoştuk. Hergün önünden geçtiği-
miz İnce Minare'yi Nazım hocamızla gördük. Konya üniversite şehri 
olacak sözünün teyidini yaşadık Karatay Üniversitesi'yle. Tabi bunları 
yaparken de reklam almayı es geçmedik. Konya’nın başarılı firmala-
rıyla neler yapabiliriz konuştuk. Ve işte sizler için Konyavizyon'un 3. 
sayısını yaptık. Tam dergiyi Ölçü Ofset yoluna düşürmüştük ki dur-
duk bekledik ve inandık şampiyonsuz bir dergi olmaz dedik. Konya 
Spor'umuz şampiyon olup hakkettiği yeri alsın diye dua ettik. Kent 
meydanında o çoşkuyu hemşerilerimizle beraber yaşadık. 1-0 oldu 
üzüldük 1-1 oldu bu yeter dedik. Yetmez dedi kartallarımız 2-1 yap-
tılar, iyiki attılar son dakikada yüreğimiz ağzımıza geldi. 2-2 yaptı Al-
tay ama şampiyon ilk iki maçtaki performansıyla belliydi. Hak ettik 
inandık ve beraber başardık. Dualarımız karşılıksız çıkmadı ve Konya 
Spor'umuz süper ligdeki yerini aldı. Artık görevimiz başladı kıskan-
dığımız Bursa Spor'un başarısını yakalamak için Konya halkı üstüne 
düşen görevi yapmalı. Takımımızı yalnız bırakmamalıyız. Stadımızı 
yeşil beyaz renkleriyle, lisanslı ürünlerle süsleyerek takımımıza sa-
hip çıkmalıyız. Konyanın vizyonu Konyasporsuz, süper lig konyas-
porsuz anlamsız. Evet konyaspor için herkesi lisanslı ürün almaya 
davet ediyoruz. Ve bu davete ilk Konyavizyon ekibi olarak katıldık. 
Artık biz yeşil beyaz çalışıyoruz ofisimizde  şimdiden maçlara hazır-
lığımız tamam. Hadi Konya stadımızı yeşil beyaz yapmaya, stadımızı  
şampiyon Konya sesleriyle inletmek için sabırsızlanıyoruz.
Artık sloganımız yeşil beyaz Konya hep destek tam destek…

Ahmet ÇAKIR
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LİDER FIAT, KONYA YOLLARINDA
2009 yılında Türkiye’nin binek ve hafif ti-
cari araçlarda ulusal pazar lideri Fiat, 2010 
yılının Nisan ayındaki gerçekleştirdiği 9 bin 
43 adetlik satışla ay bazındaki liderliğini 
pekiştirecek yepyeni satış kampanyasına 
ek olarak kapsamlı bir Türkiye turnesi ile 
yollarda yerini aldı. Edirne’den Erzurum’a, 
Trabzon’dan Mardin’e kadar 32 farklı il ve 
ilçeyi kapsayan Türkiye turnesi kapsamında 
Lider Fiat geçtiğimiz ay Konya’ya geldi.
 “Lider Fiat Türkiye Yollarında” sloganıyla 
Konya’de gerçekleştirilen organizasyona 
Konya halkı yoğun ilgi gösterdi.
Organizasyon dahilinde Fiat 500’den Fiat 
Bravo’ya, Fiat Linea’dan Fiat Punto Evo’ya 
kadar Fiat model yelpazesindeki farklı oto-
mobilleri test etme fırsatı yakalayan Konya-
lı otomobil tutkunları birçok sürpriz hediye 
kazanma şansı da yakaladı. 
Ev sahipliğini Koyuncu Fiat A.Ş.’nin yaptığı 
organizasyonda, tanıtım ve test sürüşü akti-
viteleri sonrasında ise katılımcılara bin TL’lik 
indirim çeki ve ayrıca test sürüşüne katılanlar 
arasında 1 kişiye Fiat Bravo, 5 kişiye Beko LCD 
TV ve 50 kişiye ise Sony fotoğraf makinesi he-
diye çekilişine katılma şansı yakaladılar.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 
İSRAİL'E YUMURTALI PROTESTO
Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencisi Türki-
ye Gençlik Birliği Konya Şubesi üyeleri, üniver-
site kampüsü önünde bir direğe yapıştırdıkları 
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 
resmine yumurta fırlatarak, yardım gemilerine 
yapılan saldırıyı protesto etti. Türkiye Gençlik 
Birliği Konya Şube Başkanı Hasan Güner ve 
yaklaşık 100 üniversite öğrencisi Selçuk Üni-
versitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü önünde 
basın açıklaması yaptı. Güner, açıklamasında 
31 Mayıs'ın Dünya tarihine kanlı bir gün ola-
rak geçeceğini belirterek, "Gemilerinde sadece 
insani yardım malzemesi olan, güvertesinde beyaz 
bayrak asılı Türk gemilerine uluslararası sularda 
saldırı düzenleyen İsrail, savaş suçu işlemiştir. Kan 
emici emperyalistlerin Filistin'e uyguladıkları am-
bargo ve masum sivillere karşı silah kullanmaları 
bizleri de üzdü ama şaşırtmadı. Çünkü onlardan 
beklenen de buydu" dedi. 
Açıklamanın ardından Güner ve beraberinde-
ki üniversite öğrencileri ellerindeki yumurta-
ları İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 
elektrik direğini astıkları fotoğrafına atarak 
saldırıyı protesto ettiler. Daha sonra bazı öğ-
renciler de fotoğrafı kalemle yüzünü çizdi. 
Grup olaysız bir şekilde dağıldı.

VAHE KILIÇARSLAN VE MANKEN AKVİLİNA DERGİMİZİ ZİYARET ETTİ
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Dekodizayn programı yapımcısı ve sunucusu Vahe Kılıçarslan 
ve “Yabancı Gelin” programı ile ünlenen Litvanyalı model Akvilina dergimizi ziyaret etti. Dergimizi çok 
beğendiğini ifade eden Vahe Kılıçarslan Konyavizyon dergisin de kendisine ait bir köşe olmasını istedi.
Konyavizyon dergisi olarak yazar kadromuza Vahe Kılıçarslan’ı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

KONYA'DA MUTFAĞIN YILDIZLARI YARIŞTI
M1 Merkez Konya Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Mutfağın Yıldızları Ye-
mek Festivali'nde bayanlar, çorba, etli yemek, pilav ve tatlı dallarında birinci 
olabilmek için ter döktü. Yarışmaya çorba, etli yemek, pilav ve tatlı dallarından 
toplam 40 yarışmacı katıldı. Jüri üyeleri arasında sanatçı Pınar Eliçe, gazeteci 
yazar Nedim Atilla gibi isimler bulunuyordu. Jüri üyeleri, tek tek tattıkları ye-
meklere çeşitli kategorilerde puanlar verdi. Puanlama sonucu dereceye giren-
ler İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

BİREY DERGİSİ DERSHANESİ
Birey Dergisi Dershanesi kurucularından 
Fizik öğretmeni Ufuk Karaçur 2010 yılında 
değişen iki aşamalı yeni Öss sınav sistemi-
nin daha seçici olduğunu, artık öğrencile-
rin tüm konuları en ince ayrıntısına kadar 
öğrenmesi gerektiğini söyledi. Lys sınavı 
öncesi, öğrencilerin sınav da soruları dik-
katle okumasını, ailelerin de endişe içinde 
olmamasını ve bunu çocuklarına yansıt-
mamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

KONYA'NIN MARKALAŞMASI VE 
REKLAMCILIĞIN YENİ FORMÜLÜ 
KONFERANSI
MÜSİAD Konya Şubesi'nin, Konya Rek-
lamcılar Derneği (KRD) ile ortak düzenlediği 
toplantıda, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ali Atıf Bir tarafından, "Konya'nın markalaşması 
ve reklamcılığın yeni formülü" konulu konferans 
gerçekleştirildi. MÜSİAD Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz, markalaş-
ma ve reklamın Konya'daki firmaların, sınai 
ve ticari sektörlerin birebir ilgi alanında olan 
bir konu olduğuna vurgu yaptı. Ardından 
söz alan Konya Reklamcılar Derneği Başka-
nı Doç. Dr. Hüseyin Altunbaş ise, Konya'nın 
markalaşması konusunda firmaların büyük 
potansiyele sahip olduğunu ama kendini 
farklı ifade eden birçok örneğe sahip olma-
sına rağmen bu özelliğini ekip çalışması şek-
linde kullanamamakta olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Ali Atıf Bir ise, her yere isim yazma-
nın markalaşmak olmadığını ifade ederek,  
"Konya'ya gelen ziyaretçi sayısı iki milyon,  çünkü 
Hz. Mevlana gibi bir kazanımı ve doğal çekicili-
ği olan bir yerden bahsediyoruz. Yani ülkemizin 
en eski markalarından bir tanesi. Dünya mirası 
açısından baktığımızda herhalde Paris'teki Eyfel 
Kulesi'nden daha değerli olduğunu düşünüyo-
rum. Oraya gittiğinizde hiçbir şey yok, yani bir kur-
gusu, bir felsefesi yok. Ama burası öyle değil huzur 
kenti deniliyor Konya için” dedi. Konferansın 
sonunda MÜSİAD Konya Şubesi tarafından 
Prof. Dr. Ali Atıf Bir'e hediye takdim edildi.
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Dumlupınar Mahallesi'nde yaptırılan Muhtar 
Evi'nde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Selçuklu Kaymaka-
mı Ali Rıza Çalışır, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, davetliler ve vatandaşlar katıldı.Törenin 
açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, mahallelerdeki sorunları 
tespit konusunda muhtarların kendilerinin gözü, 
kulağı olduğunu belirterek, "Mahallelerde yaptığımız 
çalışmalarda muhtarlarımızın çalışma mekanlarının iyi 
olmadığını tespit ettik ve onların daha fonksiyonel ve iyi 
bir mekan oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu bağ-
lamda ilk olarak 16 mahallemize Muhtar Evleri yaptırdık. 
Toplam 600 bin liraya mal olan bu ofislerimizde muh-
tarlarımız daha nezih, ferah ve fonksiyonel bir ortamda 
görevlerini sürdürebilecek ve vatandaşımız daha kaliteli 
hizmeti daha kaliteli mekanlarda alabilecek" dedi. 11 
mahallede de Muhtar Evi yapımı için çalışmalara 
başladıklarını da ifade eden Uğur İbrahim Altay, 
"Bu ofislerimizi mahallenin en kolay ulaşılabilen yerlerine 
inşa ettik. Mevlana Kalkınma Ajansı'na gönderdiğimiz ve 
kabul edilen projelerimizden birisi olarak bu ofislerimizin 
çatılarına 110 wattlık güneş pilleri monte ettik. 1.1 kw'lık 
enerji üreten bu piller sayesinde ofislerimizde kullanılan 
elektriği güneşten elde edebileceğiz. Bu projemizle hem 
vatandaşlarımızın güneş enerjisini yakından görmelerini 
sağlayacağız, hem de teknolojiyi nasıl yakından takip et-
tiğimizi göstermiş olacağız" şeklinde konuştu. Konuş-
maların ardından 16 Muhtar Evi'ni temsilen Dum-
lupınar Mahallesi Muhtar Evi, protokol üyelerinin 
kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Konya'ya gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Başdanışmanı ve İslam Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Seyyid Mahdi 
Mostafavi ve beraberindeki heyet, ilk olarak Konya Valisi Aydın Nezih Doğan'ı ma-
kamında ziyaret etti. Yaptıkları geziyle iki ülke arasındaki kültür bağlarını geliştir-
mek istediklerini belirten Mostafavi, bu bağlamda Konya'nın kendileri için ayrı bir 
öneme sahip olduğunu belirtti. Vali Aydın Nezih Doğan ise her iki ülke arasındaki 
kültür bağının Hz. Mevlana ve Şems-i Tebrizi gibi çok önemli iki isim etrafında top-
landığını dile getirerek, bu iki isim çerçevesinde kültürel bağların daha da güçlene-
ceğine inandığını ifade etti. Ziyaret sonunda bir gazetecinin İran'ın uranyum takası 
konusu ve Amerika'nın bu takasa sıcak bakmaması ile ilgili sorusuna Mostafavi, 
"İran, Türkiye ve Brezilya'nın katıldığı bu anlaşma, dünya ülkelerinin bizim barışçıl nükleer 
faaliyetlerimizin yanında olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca nükleer silah yapıp başka bir 
ülkede kullanan bir ülkenin bize karşı görüşleri bizim için hiçbir önem arz etmiyor. Bizim için önemli olan uluslararası anlaşmalar ve kurallardır. Nükleer 
bomba yapmak hem bizim siyasi stratejimizde yeri olmayan bir şeydir, hem de şer'i hükümlerimize göre haramdır. Ayrıca Ayetullah Hamaney hazretleri bu 
konuyla ilgili bir fetva yayınlamıştır. Talebimiz, elinde nükleer silah bulunduran ülkelerin bunları yok etmesidir. Bu konuda elinde nükleer silah bulunduran ve 
saklayan İsrail'in önünü kesmemiz ve bu faaliyetlerinin önüne geçmemiz gerekir" dedi. Bir gazetecinin Filistin'de yaşananlarla ilgili sorusuna ise Mosta-
favi, "Mazlum Gazze halkının yaşadığı sıkıntıyı bütün dünya izlemekte ancak bir şey yapmamaktadır. Bütün dünya ülkelerinin tıpkı Türkiye gibi 
Gazze halkına yardım etmesi lazım. Güçlü ülkeler Gazze'de yaşananları görüyor ve bir şey yapmıyor. Bunu da tarih yazıyor" şeklinde konuştu.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu beldesinde, 
Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen trap atış ya-
rışlarına büyük ilgi oldu. Huğlu Belediyesi'nin Huğlu 
Trap Atış Poligonu'nda düzenlediği trap atış müsa-
bakalarına Türkiye'nin 8 değişik ilinden yaklaşık 60 
sporcu katıldı. Trap atış müsabakaları sonunda birin-
ciliği Burdur bölgesinden Mustafa Babacan, ikincili-
ği Huğlu'dan Ömer Avcı, üçüncülüğü ise Konya'dan 
Ertan Soylu elde etti. Yarışma sonunda düzenlenen 
ödül töreninde birinciye Huğlu Av Tüfekleri Koopera-
tifi tarafından bir adet super pozze, ikinciye otomatik, 
üçüncüye ise tek kırma av tüfeği hediye edildi. Dere-

ceye giren sporculara ayrıca kupa verildi. Yarışmaları Derebucak Kaymakamı İsmail Şen, 
Derebucak Belediye Başkanı Bahattin Özdemir, çevre beldelerin belediye başkanları ile 
atış sporuna gönül veren çok sayıda kişi izledi. Huğlu Belediye Başkanı Fehmi Tekin, 
bu yıl Gençlik Haftası kapsamında belde merkezinde üç ayrı etkinlik düzenlediklerini 
belirterek, “Bunlardan bir tanesi halı saha futbol turnuvası, diğeri tek kurşun atışı yarışması, 
sonuncusu ise trap atış müsabakalarıydı. Geleneksel hale getirdiğimiz bu müsabakaların bu yıl 
ikincisini düzenledik. Yaklaşık 60 kişi trap atış müsabakalarında mücadele verdi" dedi.

Bank Asya 1. Lig Yükselme Grubu'nda şampiyon olarak Turkcell Süper Lig'e çıkmayı başa-
ran Konyaspor, bu başarısını Atatürk Stadı'nda düzenlenen şölenle kutladı. 
Havaalanından yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde stada gelen Konyaspor'u burada yüzler-
ce taraftar karşıladı. Taraftarın tezahüratlarıyla stada giren Konyasporlu oyuncular, burada 
taraftarları selamladı. Şölende ilk olarak Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar ve 
yönetim kurulu üyeleri sahneye davet edildi. Burada bir konuşma yapan Başkan Karapınar, 
Konyaspor olarak zoru başardıklarını belirterek, "Konya olarak Konyaspor olarak şampiyon 
olacağımıza ve hak ettiğimiz Turkcell Süper Lig'e tekrar çıkacağımıza inandık. Bizde Bursaspor'un 
yaptığını başarmak ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Daha sonra U17 liginde ikinci olan Kon-
yaspor U17 takımına kupası Başkan Bahattin Karapınar tarafından verildi. Konuşmaların 
ardından sahneye futbolcular ve tek-
nik heyet davet edildi. Son olarak sah-
neye gelen Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri ve protokol üyeleri, 
şampiyonluk kupasını Başkan Karapı-
nar ve Teknik Direktör Ziya Doğan'a 
verdi. Daha sonra kupayı alan Konyas-
porlu futbolcular kupayla birlikte ha-
tıra fotoğrafı çektirdi. Şölen, Nadide 
Sultan konseriyle devam etti.

İRAN CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI MOSTAFAVİ'DEN 
NÜKLEER ANLAŞMA DEĞERLENDİRMESİ

HUĞLU'DA TRAP ATIŞ YARIŞLARI

KONYASPOR'DA SÜPER LİG ŞÖLENİ 

SELÇUKLU'DA 16 MUHTAR EVİ 
HİZMETE AÇILDI
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Turkcell'in ülkemize başarılı milli sporcular kazandırmak amacıyla Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürüttüğü “Geleceğe Koşanlar” projesi 
kapsamında desteklediği Konyalı 3 halterci genç kız, İspanya'da yapılan Av-
rupa Yıldızlar Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 5 bronz madalyayla döndü. Kon-
ya Dedeman Otel'de düzenlenen toplantıda “Geleceğe Koşanlar” projesi kap-
samındaki Konyalı halterciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Yıldız ve 
proje yetkilileriyle bir araya geldi. Halter Milli Takım'ında yer alan üç Konyalı 
sporcu, İspanya'da düzenlenen halter şampiyonasında ülkemizi başarıyla 
temsil etti. 16-22 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Valencia şehrinde düzenle-

nen Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda proje sporcularından Damla Aydın, 48 kiloda 3 bronz madalya kazandı. 58 kiloda yarışan 
Neslihan Okumuş, koparmada Avrupa Yıldızlar 2'ncisi, silkmede Avrupa Yıldızlar 3'ncüsü ve toplamda da Avrupa yıldızlar 3'ncüsü oldu. 
63 kiloda yarışan Hatice Demirel ise turnuvada koparmada 4., silkmede 5. ve toplamda 4. sırada yer aldı. Turkcell'in, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü “Geleceğe Koşanlar” projesi kapsamında 11 ilde, 6 spor dalında, 12-16 yaş arasındaki gençler ye-
tenekli oldukları spor dallarında olimpiyatlar için profesyonel antrenörler tarafından eğitiliyor. Atletizm (atmalar ve orta mesafe), halter, 
kayak (mukavemet), tenis, yüzme ve görme engelli bisiklet dallarında verilen eğitimlerden 180 genç sporcu yararlanıyor.

Rixos Konya Sağlık kulübü kaçırılmayacak bir 
hizmet sunuyor.
20 Mayıs - 20 Eylül tarihleri arasında Rixos 
Konya Sağlık kulübüne üye olan tüm herkese 
ücretsiz tenis ve yüzme kursu imkanı sunul-
maktadır. Rixos Konya Sağlık Kulübü Müdürü 
Mustafa Özçatal ; ‘Konya’da birçok kişiye hizmet 
veren merkezimiz şimdide kaçırılmayan yeni bir fır-
satla misafirlerimizi en iyi şekilde uğurlamayı umu-
yoruz. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte misafirleri-
mize kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlayacak 
programlar sunmaya başladık. Spor aktivitelerimizi 
açık havada gerçekleştiriyoruz. Bunun yanısıra ; 20 
Mayıs – 20 Eylül tarihleri Rixos Konya Sağlık Kulü-
bünde tüm misafirlerimize profesyonel spor hocala-
rımız tarafından yüzme ve tenis kursu vermekteyiz. 
Bu özel kurslar için kendilerinde herhangi bir ücret 
talep etmemekteyiz.Beklentilerinizin çok ötesinde  
olan sağlık kulübümüz , 3500 m²'lik alana yayılan 
Konya’nın   en büyük SPA merkezidir. Modern fitness 
aletleri ile donatılmış egzersiz odaları, açık/kapa-
lı olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, sauna 
ve buhar odaları, kese ve köpük masajı hizmetiyle 
Türk hamamı, jakuzileri, Uzakdoğulu masözler eş-
liğinde yapılan Tai-Bali masaj odaları, güzellik ve 
terapi merkezi, tenis kortları, squash salonu ve koşu 
parkuruyla profesyonel spor antrenörleri eşliğinde 
hizmet sunmakyız.’ dedi.

Geçen ay Belarus’ta düzenlenen Avrupa Hal-
ter Şampiyonası’nda koparmada 170 kiloyu 
göğüsleyerek 85 kiloda ikincilik kürsüsüne çı-
kan İzzet İnce şampiyonadan 1 ay önce sakat-
landı. Kısa sürede iyileşmesi çok zor olarak gö-
rülen ‘kas strain’ olduğunu duyunca hayalleri 
bir anda yıkıldı. Apar topar Özel Konya Farabi 
Hastanesi’ne getirilen ay-yıldızlı sporcumuzu 
Kamp Müdürü Ali Eroğlu, Özel Konya Farabi 
Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz-
manı Dr. Osman Tüfekçi’ye emanet etti. Uygu-
lanan tedavi sonucunda olmazı başardı. Hem 
kürsüye çıkarak göğsümüzü kabarttı, hem de 
60 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Konya Ticaret Odası (KTO) 
ile ABD'nin en önemli eya-
letlerinden İndiana arasın-
da hem eğitim, hem ticari 
alanda işbirliğinin adımları 
atılıyor. Amerika Birleşik 
Devletleri'nin İndiana eya-
leti Ticaret Odası Başkanı ve 
Ball State Üniversitesi'nin 
üst düzey yöneticileri Konya 
Ticaret Odası'nı ziyaret etti. 
Ziyarette, KTO Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca, Konya hakkında bilgiler verdi. İndiana ile 
ticari ilişkilerin artırılması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Başkan Karaca, 
“Konya yakaladığı üretim potansiyeliyle dış ticarette giderek söz sahibi olan şehirler arasında yer al-
maktadır. İndiana ile ticari faaliyetin artması için işbirliğine hazırız. Konya'nın İndiana'ya bir çok ihra-
cat kaleminde ürün satışı yapabileceğine inanıyoruz. Karşılıklı dış ticaretin artmasına coğrafi ve stra-
tejik benzerliklerin olumlu yansımasının olacağını düşünüyoruz” dedi. Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Bilir'in de katıldığı ziyarette Konya'da olmaktan büyük memnuni-
yet duyduklarını ifade eden Ball State Üniversitesi Rektörü Jo Ann Gora, Konya'nın sanayi 
ve eğitim alanında geldiği noktanın son derece önemli olduğunu ifade etti. 

AFGANİSTAN TİCARİ ATEŞESİ KTO'DA
Afganistan Ticaret Ateşesi Alihan Khawari Konya Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Meclis 
Başkanı Dr. Seyit Karaca ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ka-
raca, “İki ülkenin ticaretinin gelişmesi, ticari yapımız itibarıyla kolaylıkla sağlanabilir. Bu konu-
da Konya Ticaret Odası her türlü öncülüğü yapmaya hazırdır” dedi. Konya'nın Afganistan ile 
daha fazla ticari ilişki içerisinde olmasını arzu ettiklerini söyleyen Ticaret Ateşesi Alihan 
Khawari, “Öncelikle bu ziyaretimizin kısa vadedeki hedefi Afganistan'dan bir heyeti Konya'ya ge-
tirerek buradaki iş imkanlarını görmelerini sağlamak, ardından Konya'dan bir iş adamı heyetini 
Afganistan'da misafir ederek ticaret yapabilme zeminini hazırlamaktır. Biz Konya ile Afganistan'ın 
bir çok alanda karşılıklı dış ticaretinin olacağını düşünüyoruz” dedi.

RİXOS KONYA SAĞLIK KULÜBÜNDE ; 
ÜCRETSİZ TENİS KURSU VE 
ÜCRETSİZ YÜZME KURSU İMKANI!!!

‘BURAYA KADARMIŞ’ DERKEN YENİDEN DOĞDU

KTO'YA AMERİKALI VE AFGAN HEYETTEN ZİYARET

KONYALI GELECEĞE KOŞANLAR PROJESİ SPORCULARINDAN MADALYA
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 Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yö-
netim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 
Konya İl Genel Meclisi'nin ev sahipliğinde 
İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılan 
toplantıya Konya Valisi Aydın Nezih Doğan 
başkanlık etti. Toplantıya, Konya İl Genel 
Meclisi Başkanı Ali Selvi, Karaman İl Genel 
Meclisi Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa 
Toktay ile Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Ahmet Akman katıldı. Toplantıda 
Kalkınma Kurulu tavsiye kararları, 2009 yılı 
mali destek programı kapsamındaki pro-
jelerin seçilmesine yönelik Değerlendirme 
Komitesi çalışmaları ile 2010-2013 yılları 
Bölge Planına ilişkin konular görüşüldü

Beyşehir Gölü kıyısına yerleştirilen 
dürbünle bundan böyle gölün tüm 
güzellikleri izlenebilecek. Beyşehir 
Gölü sahilinin son yıllarda gelişen yat 
turizmi ile birlikte gezinti alanı ola-
rak yoğun bir şekilde kullanılmasını 
göz önünde bulunduran Beyşehir 
Belediyesi, göl kenarına uzak me-
safeyi yakınlara getiren ve 1 liralık 
madeni para ile kullanılabilen dür-
bün yerleştirdi. Dürbünle Beyşehir 
Gölü manzarası, yakın adalar, göl 
kıyısındaki yerleşim birimleri, tarihi 
Eşrefoğlu Cami ile ilçenin sembolü 
Anamas Dağı gündüz saatlerinde ve 
günbatımı vaktinde yakın plandan 
da izlenebilecek. Beyşehir Belediyesi 
yetkilileri, sadece 1 lira karşılığında 
Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasını 
daha yakından görme imkanı sunan 
dürbünlerin sayısının talebe göre ile-
ride artırılabileceğini belirtirken, va-
tandaşlardan korunması konusunda 
hassasiyet beklediklerini kaydettiler.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tara-
fından yaptırılan Sancak Mahallesi Piri Reis Parkı 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. İstanbul Yolu 
üzerinde bulunan parkın açılış törenine Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Vali Yardımcısı 
Zikri Şahin, Selçuklu Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, davetliler ve va-
tandaşlar katıldı. Törende konuşan Selçuklu Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri 
gün ilk yaptıkları icraatın halkın isteklerini anlamak 
adına 14 bin hanede bir anket çalışması yapmak 
olduğunu belirterek, "Bu ankette vatandaşımızın ön-
celikli problemi park ve yeşil alan konusundaydı. Belediye 
olarak bu konuda elimizden gelen çalışmayı gösterdik. 
Bu çalışmalarımızdan birisi olan 46 bin metrekarelik Piri 
Reis Parkı'nı bugün hizmete açıyoruz. 1,5 milyon liraya 
mal olan parkımızda 4 süs havuzumuz, 31 bin metre-
kare çim alan, 2 bin 400 fidan, kamelyalar ve suni çim 
futbol sahası ile basketbol sahaları yer alıyor. Yeşil alan 
ve park çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 280 
bin metrekarelik park alanını ilçemize kazandırdık. He-
defimiz ise 5 yıl sonunda 1 milyon metrekarelik park ve 
yeşil alanı ilçemize kazandırmak" dedi. Konuşmaların 
ardından Piri Reis Parkı, protokol üyelerini kurdele 
kesmesiyle hizmete açıldı.

PENGUEN GO-KART 
FORMULA KEYFİ
Kentteki sosyal faaliyet 
alanlarının hızla gelişme-
siyle Go-kart alternatifini 
yaşayabilir dostlarınızla 
hafta sonlarını daha da 
eğlenceli geçirebilirsiniz. 
On kişilik gruplara ekstra 
beş dakika sürüş imkanı 
sağlayana Go-kart Konya 
halkını geleceğin Formula 
1 pilotlarını geliştirmeye 
davet ediyor.

Güneydoğu turnesine çıkan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği ve Sema 
Topluluğu Gaziantep'te tasavvuf müziği konseri 
ve sema gösterimi sunacak. 
Özel SANKO Okulları, Abdulkadir Konukoğlu 
Spor Kültür Merkezi'nde düzenlenecek program, 
ücretsiz olacak. Programda, Hz. Mevlana felsefe-
si ve O'nun hayatı slayt gösterileri, Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu'nun okuyacağı ilahiler ve sema 
gösterileri yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Konya Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu 
Müdürü Ömer Faruk Belvıranlı, Güneydoğu tur-
nesinin ilkini Adıyaman'da gerçekleştirdiklerini 
belirterek, "Bakanlığımızın direktifleriyle Güneydoğu 
Anadolu turnesini başlatmış durumdayız. Bu turne 
çerçevesinde ilki Adıyaman'da olmak üzere sırasıyla 
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Ada-
na olmak üzere 6 turne gerçekleştireceğiz. Güneydo-
ğu Anadolu halkıyla tasavvuf müziği ve semayı bu-
luşturma amacı güdülmektedir" dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE DÜR-
BÜNLE GÖRSEL ZİYAFET

SELÇUKLU'DA PİRİ REİS PARKI 
HİZMETE AÇILDI

GAZİANTEP'TE TASAVVUF MÜZİĞİ 
EZGİLERİ YÜKSELECEK 

MEVKA BÖLGE PLANINI GÖRÜŞTÜ



25

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org



KONYA VİZYON • HAZİRAN/TEMMUZ 2010  26

www.konyavizyon.org  ► KISA HABERLER

Konya'nın Kulu ilçesinde Okul Öncesi Eğitim 
Şenliği'nin 5'ncisi gerçekleştirildi.
Şenlik, ilçede bulunan anaokulu öğrencilerinin 
Kırkahvesi mevkisinden Atatürk Anıtı'na kadar 
yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 
Şenliğe Kulu Kaymakamı Erkaya Yırık, protokol 
mensupları, anaokulu öğrencileri ve aileleri 
ile vatandaşlar katıldı. Anaokulu çocuklarının 
hazırladığı çeşitli yörelerden danslar ve Afrika 
dansı ilgiyle izlendi. Şenliğin kapanışında konu-
şan Kaymakam Erkayı Yırık, "Oynayan çocuk bütün sıkıntılardan uzakta kalır. Anaokulu, 
çocuklarımızı normal eğitim ve öğretime hazırlamaktadır. Çeşitli gösteriler sunan çocuk-
larımızın hepsini öpüyorum" dedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde İl Özel İdaresi'nin ver-
diği fide desteğinin ardından çilek üretimi giderek 
yaygınlaşmaya başladı.
Özellikle son 2 yılda çilek üretiminde önemli bir 
hamle yapan Beyşehir'de, merkez ilçe, Karaali, 
Sadıkhacı, Üzümlü, Doğanbey, Yenidoğan, Gök-
çimen beldeleri ile Kuşluca, Gölkaşı ve Bayındır 
köylerinde karma yetiştiriciliğin başladığı bildiril-
di. Beyşehir İlçe Tarım Müdürü Nurettin Karşıya-
ka, bölgede son iki yılda Konya İl Özel İdaresi'nin 
verdiği fide desteği sayesinde çilek üretiminin 
önemli ölçüde geliştiğini söyledi. Genellikle hu-
bubat ve şeker pancarı ağırlıklı ekimin yapıldığı 
Beyşehir çevresinde meyveciliğin de bu ürünlere 
alternatif olarak yapıldığını anımsatan Karşıyaka, 
“Çilek, meyvecilikte en önemli kazanç getiren ürünlerin 
başında geliyor. Komşu ilçemiz Hüyük adını son yıllar-
da çilek üretimi ile duyurmaya başladı. Bölgede giderek 
yaygınlaşıyor. Beyşehir'de de Tarım İlçe Müdürlüğümü-
zün çiftçi eğitimleri ve özellikle İl Özel İdaresinin verdiği 

fide desteği ile çilek yetiştiriciliği önemli bir hamle yaptı” dedi. Beyşehir'in çilek yetiştiriciliği için 
uygun bir arazi yapısı ve iklime sahip olduğunu belirten Karşıyaka, bunun değerlendiril-
mesi gerektiğini söyledi. Çilek üretimi yapan çiftçinin yaygın olarak üretimi yapılan diğer 
ürünlere göre 2-3 katı daha fazla gelir imkanına sahip olabileceğini kaydeden Karşıyaka, şu 
bilgileri verdi: “Çilekte bir dekardan yılda 2,5-3 ton ürün kaldırılabiliyor. Kilosu mevsimine göre 2 ile 
4 lira arasında değişen çilek bu anlamda üreticisine iyi gelir imkanı sağlıyor. Mevcut ekilen ürünlerde 
bu imkanı bulamayabiliyorsunuz. Çileğin damla sulama yöntemi ile yetiştirilmesi gerekiyor. Bölge-
mizdeki çiftçiler İl Özel İdaresi'nin fide desteğinden önümüzdeki yıl için yararlanmak istiyorsa, en az 1 
dekarlık alanı varsa, müracaat imkanı bulunuyor. Ancak, bir yerleşim biriminde en az 5 kişinin birden 
başvurması gerekiyor. Bölgemizde çilek yetiştiriciliğinden daha iyi gelir elde etmek için üreticinin ör-
gütlenmesi, birlik kurması da çok önemli. Çünkü, önümüzdeki yıllardan itibaren artık çilek pazarında 
yer edinebilmek için birlik üyesi ve sertifikalı ürün yetiştirmek gerekiyor.”

Konya Belediyeler Birliği'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan Konya Belediyeler Birliği Olağan Genel 
Kurul Toplantısı'na Birlik Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek başkanlık 
etti. Toplantıda konuşan Başkan Akyürek, Türkiye'de yerel yönetimlerin imkanları ölçüsünde cid-

di projeler ürettiğini vurgulayarak, belediyecilikte en önemli 
unsurun ekonominin yanında akıllı yönetim ve iyi bir kadro 
olduğunu söyledi. Dünya Çevre Günü kutlamalarının 4 Hazi-
ran günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da 
katılımı ile Konya'da yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, 
Türkiye'nin en önemli çevre projelerinden olan Konya Atık Su 
Arıtma Tesisleri'nin de açılacağı programa herkesi davet etti. 
2009 yılı faaliyet raporu ve kesin hesabının okunarak oybirliği 
ile kabul edildiği toplantıda yapılan seçimle Konya Belediyeler 
Birliği'nin 7 kişilik encümen üyelikleri belirlendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kon-
ya İl Başkanlığı, ilçe teşkilatları 2. istişare 
toplantısı yapıldı.
AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, il 
başkan yardımcıları, Kadın Kolları, Gençlik 
Kolları Başkanlarının yanı sıra 31 ilçenin teş-
kilat başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları 
başkanları ile ilçe seçim işleri başkanlarının 
katıldığı toplantıda talep ve öneriler din-
lenerek görüş alışverişinde bulunuldu. İl 
Başkan Yardımcısı Ömer Faruk İyibildiren'in 
yoklama ve bu tür toplantıların önemine 
değinen konuşmasının ardından Yerel Yö-
netimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Ziya Özboyacı'nın sunumuna geçildi. Ziya 
Özboyacı, ilçe teşkilatlarını heyecanlı ve 
diri görmenin mutluluğu içinde oldukla-
rını, söz konusu durumun devam etmesi 
gerekliliğine dikkat çekti. Seçim İşlerinden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Suat Altınsoy 
ise, ilçe teşkilatlarının son durumlarını ista-
tistiki verilerle ortaya koyarak sandık müşa-
hitlerinin önemini uygulamalı olarak anlat-
tı. Toplantının kapanış konuşmasını yapan 
il başkanı Ahmet Sorgun, yoğun katılım 
nedeniyle tüm ilçe teşkilatlarına teşekkür 
etti. İl başkanı Sorgun, siyasi partilerin ilçe 
teşkilatlanmalarının öneminden bahsede-
rek, "İlçe, belde ve köylerdeki yapılanmalar 
il yönetimlerinin başarılarında büyük rol 
oynuyor. Bu kapsamda köy temsilcilerimiz-
den belde teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatları-
mızdan il teşkilatlarımıza, kadın kollarımız-
dan gençlik kollarımıza kadar her birim bir 
bütündür ayrı düşünülemez. Herkes üzeri-
ne düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor, 
getirmeye de devam etmeli. Dolayısıyla 
seçimlerde veya referandumda gelecek bir 
başarı da bireysel değil ekip eseri olacaktır" 
dedi. Yaklaşan referandum ve seçimler ne-
deniyle teşkilatların mevcut heyecanlarının 
bir kat daha artmasını da isteyen Sorgun, 
alınacak her sonuca saygılı olduklarını an-
cak Anayasa Değişiklik Paketi'nin de halkın 
yararına olduğunun halka iyi ve doğru bir 
şekilde anlatılması gerektiğini sözlerine ek-
ledi. Toplantının sonunda sandık müşahit-
lerinin belirlenmesi çalışmalarında 31 ilçe 
içinde ilk üçe giren Derbent, Tuzlukçu ve 
Yalıhüyük ilçe başkanları ödüllendirildi.

KULU'DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ŞENLİĞİ YAPILDI

BEYŞEHİR'DE ÇİLEK ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR

AK PARTİ'DE İLÇE TEŞKİLATLARI 
TOPLANTISI YAPILDI

KONYA BELEDİYELER BİRLİĞİ GENEL KURULU YAPILDI
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Turkcell Süper Lig'e yükselen Konyaspor'un şampiyonluk kupası, 
trafik kazası geçirerek felç olan ve tedavisi ülkesi Norveç'de süren 
futbolcusu Branimir Poljac'a verilecek. 
Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar, Bank Asya 1. Lig 
Yükselme Grubu'nu şampiyon tamamlayarak Turkcell Süper 
Lig'e yükselmelerinin ardından şampiyonluk kupasının trafik 
kazası geçirerek felç kalan futbolcuları Branimir Poljac'a veril-
mesi kararını aldıklarını söyledi. Başkan Karapınar, 2 Nisan'da 
antrenman dönüşü kardeşi Mario ile geçirdiği trafik kazasında 
yaralanarak felç olan futbolcuları Poljac için çok üzüldüklerini 
belirterek, "Bu olay hem yönetimimizi hem futbolcularımızı ama asıl 
Konya şehrini çok üzdü. Olayı duyduktan sonra belki bütün Türkiye et-
kilendi. Biz o günlerde çıktığımız bütün maçlarda Poljac'ın yanımızda 
olduğunu, 12. futbolcumuzun sahanın içinde Poljac olduğunu hep dü-
şündük, hep ona göre oynadık. Takım arkadaşları kazandıkları bütün 
maçlardan sonra galibiyeti Poljac'a armağan ettiler. Şampiyonluktan 
sonra da Ziya Doğan hocamızın belirttiği gibi biz kupamızı Poljac'a 

götüreceğiz. Poljac özellikle son maçta gerçekten yanımızdaydı, has-
ta yatağında televizyonda bizi izledi, şampiyonluk maçımızı seyretti. 
Bizim kadar heyecanlandı, her pozisyonda (ben olsam şöyle yapar-
dım) dedi, biz ona o zevki yaşattık. Şampiyonluğu ona armağan ettik, 
bu çok önemli bir olaydı. Bütün insanlığın yapması gerekeni yaptık. 
Poljac kardeşi-
mize bu şam-
piyonluğu he-
diye ettik. 15 
gün içinde bir 
o rg a n i z a s yo n 
yapıp kupayla 
birlikte gidece-
ğiz Norveç'te, 
ziyaret edip ku-
payı ona hediye 
edeceğiz" dedi. 

KONYASPOR'UN ŞAMPİYONLUK KUPASI POLJAC'A VERİLECEK

MUCİT ÖĞRETMENDEN ŞEFFAF PLASTİK KATLANABİLİR SEÇİM SANDIĞI
Konya'da bir öğretmen şeffaf, kırılmaz, ısıya dayanıklı ve 
katlanabilir sert plastikten seçim sandığı üretti.
Konya'nın Çumra ilçesindeki Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi'nde Ahşap Teknolojisi Öğretmeni Harun Önses-
veren, ürettiği sert plastikten yapılan şeffaf, kırılmaz ve 
ısıya dayanıklı seçim sandığını Mesleki ve Teknik Eğitim 
Fuarı'nda sergiledi. Önsesveren, seçim kanununda ya-
pılan yeni değişiklikle tahta oy sandıkları yerine şeffaf, 
ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten yapılan san-
dıkların kullanılacağını belirterek, yasaya uygun yeni 
seçim sandığı ürettiğini söyledi. 2007 yılında da ahşap 
katlanabilir seçim sandığı ürettiğini hatırlatan Önsesve-
ren, "Seçim Kanunu'nun yasalaşmasından sonra yaptığım 

yeni çalışmalar sonucu geliştirdiğim seçim sandığı şeffaf, 
kırılmaz, ısıya dayanıklı, kilitlenebilir olduğu gibi katlanabilir 
özelliğe de sahiptir. Geliştirdiğim seçim sandığının katlanır ol-
ması taşınırken ve depoda saklanırken fazla yer kaplamama-
sını sağlamaktadır. Buda depolama ve taşıma noktasında 
büyük bir kolaylık ve ekonomiklik sağlayacaktır. Ayrıca san-
dığın katlanması ve kurulması basit olup, kısa zaman almak-
tadır. Özel bir kap içine konarak çanta taşır gibi elde rahat-
lıkla taşınabilir. Bu seçim hazırlıkları öncesinde ve sonrasında 
müthiş bir kolaylık sağlayacaktır" dedi. Çalışmasının temel 
sebebinin değişime katkı sağlayabilmek olduğunu dile 
getiren öğretmen Önsesveren, yetkililerden üretimine 
ilgi göstermelerini beklediğini sözlerine ekledi.

YENİ NASREDDİN HOCA EMİN OLCAY…
Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakteri-
nin Ömer Baba'sı ünlü tiyatro ve sinema sanatçı-
sı Emin Olcay, 51. Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenliği'nde Temsili Nasreddin Hoca'lık gö-
revini üstlenecek. Bu yıl 51.si düzenlenecek olan 
5-10 Temmuz Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Şenliği'nde temsili Nasreddin Hoca'lık görevini 
üstlenecek isim belli oldu. Bu yıl yapılacak şenlik-
te Temsili Hocalık 
görevini, Kurtlar 
Vadisi dizindeki 
Ömer Baba ro-
lüyle gönüllere 
taht kuran ünlü 
sinema ve tiyatro 
sanatçısı Emin Ol-
cay üstlenecek.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KONYA'DA KUTLANACAK 
İl Çevre ve Orman Müdürü Nuri Kunt, Çevre Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’i ziyaret etti. İl Çevre ve Orman Müdürü Nuri Kunt, Çevre Haftası nedeniyle Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti. Müdür Yardımcıları ile birlikte Başkan Akyürek’i 
ziyaret eden Kunt, Çevre Haftası’nda yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yeryüzünde ge-
lişmişlik seviyesinin artık çevreye yapılan yatırımlarla ölçüldüğünü kaydeden Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Dünya Çevre Günü kutlamalarının 4 Haziran’da Konya’da 
yapılacak olmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kutlamalar kapsamında Türkiye’nin 
en modern tesislerinden olan Konya Atıksu Arıtma Tesisleri’nin de açılacağını hatırlatan Başkan 
Akyürek, yapılan çalışmalarla çevreye karşı duyarlılığın artmasını diledi. 

DERBENTLİ EMRE ŞAMPİYON OLDU
Manavgat'ta 29.05.2010 tarihinde yapılan 1. uluslararası kick boks kupasına katılan Der-
bent Gençlikspor müsabakadan başarıyla döndü.
Manavgat'ta 29.05.2010 tarihinde yapı-
lan 1. uluslararası kick boks kupasına ka-
tılan Derbent Gençlikspor müsabakadan 
başarıyla döndü. Zorlu gecen turnuvada 
alman rakibini yenerek şampiyon olan 
81 kg. emre akar, kendine güvenenleri 
mahcup etmedi ve Konya'ya profesyo-
nel maçta madalya getiren ilk sporcu 
ünvanını aldı. Müsabakada ayrıca Der-
bent Gençlikspor'dan 60 kg'da Hatice Coşkun ise 2. oldu. Derbent Gençlikspor Antrenörü 
Mehmet Güçlü yaptığı açıklamada, "sporcularımı tebrik ediyorum. Manavgatta yapılan 
Turnuvaya Türkiye, Almanya, İran ve Suriye'den sporcular katıldı. Çekişmeli geçen maçları 
kazanmasını bildik. Bizlere destek olan ve güvenen başkanımız Hamdi Acar ve yönetim 
kurulu üyesi Mustafa Acar'a, ayrıca takımımıza sponsorluk yapan çögenler yem ve asya 
lahmacun'a verdikleri destekden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
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DENİZ ALTINDA ALTI TAHAMMÜL FER-
SA OYUNU KONYALILARLA BULUŞTU
Haneler'den tanıdığımız yaban karakteriyle tüm 
Türkiye'ye kendini sevdiren Fırat Doğruloğlu ve de-
niz altında altı tahammül fersa tiyatro oyunu Çınar 
Sanat Atölyesinin katkılarıyla konyalılarla Konevi 
Kültür Merkezinde buluştu. Konyalı hemşehrile-
rimizin büyük ilgi gösterdiği ve büyük keyif aldığı 
tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Oyuncu-
ların üstün performans sergilediği oyun konyalı-
larla tekrar buluşturan Çınar Sanat Atölyesi oyun 
sonunda oyuncularla beraber tebrikleri kabul etti. 
Fırat Doğruloğlu oyun sonunda Çınar Sanat Atöl-
yesine teşekkürlerini ileterek Konya'da Çınar Sanat 
Atölyesinin olmasının Konya için bir kazanç olduğu 
ve konyalıların bunun kıymetini bilmesini istedi.

BESYO'DAN MEZUN OLDULAR 
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2009-2010 eğitim öğretim yılı 
mezuniyet töreni, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2009-2010 eğitim öğretim 
yılı mezuniyet töreni, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törende ko-
nuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan, “Selçuk Üniversitesi’ni gittiği her yerde başarı ile 
temsil eden, iş ve proje üreten akademisyenlerin yanındayız. Bu üniversitede artık dedikoduya, 
komiteciliğe prim yok.” dedi. Törene Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın yanısıra Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Turgut, Beden Eğitim Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Be-
hiç Serpek, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Metin Şahin, Tekvando 

Milli Takım Teknik Direktörü 
Ali Şahin ile Halter Federas-
yonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Hasan Akkuş, öğretim üyele-
ri, öğrenciler ve aileleri katıl-
dı. Törende konuşan Rektör 
Prof. Dr. Okudan, Türkiye’nin 
en huzurlu üniversitesine 
sahip olduklarını belirterek, 
“Akademisyenlerimize ‘Çalışma-
larınızı ön sıraya koyun, ondan 

sonra düşünceleriniz gelsin’ dedik. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Yasalar çerçevesinde herkes 
düşüncesini açıkça dile getirebilir. Ancak biz laf değil iş, proje üreten akademisyenin yanındayız. 
Artık dedikodulara, komitelere, kapalı kapılar ardından konuşulanlara prim yok. Bu üniversi-
tenin gelişmesi için bir taş koyan akademisyenin yanındayız.” dedi. “SPOR KÜLTÜRÜNE SAHİP 
GENÇLER YETİŞTİRDİK” Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Behiç Serpek ise Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın desteğiyle yeni bina projesini 
hazırladıklarını, güçlü bir akademik kadro ile yeni binada daha verimli çalışmalar yapa-
caklarını söyledi. Bu yıl 219 mezun verdiklerini belirten Prof. Dr. Serpek, spor kültürü-
ne sahip genç mezunların ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. 
Mezun 219 öğrenci diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya fırlattı. 

KONYA'DA İSRAİL PROTESTOSU 
Konya'da Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren gemilere saldıran İsrail pro-
testo edildi. Ellerinde Konya'dan yardım filosuna katılan gönüllülerinin adlarının 
yazılı olduğu dövizlerle ve bayraklarla yürüyüşe geçen protestocular, önünden 
geçtikleri dünyaca ünlü fast food dükkanı McDonalds'ı yuhalayıp boykot çağrısı 
yaptı. Selçuklu ilçesinde bulunan Alaaddin Tepesi karşısında dün akşam saat 21.00 
sıralarında Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları tarafından organize edilen protesto 
eylemine çok sayıda kişi katıldı. Alana ellerinde insani yardım gemisine Konya'dan 
katılan 16 gönüllünün isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle ve Filistin bayraklarıy-
la katılan grup, İsrail'i çeşitli sloganlar atarak protesto etti. Hep bir ağızdan tekbir 
getirip şiir okuyan eylemci grup, daha sonra hep birlikte yürüyüşe geçti. Alaaddin 
Tepesi'nin etrafını İsrail aleyhinde sloganlar atarak yürüyen grup, Alaaddin Bulvarı 
üzerinde bulunan dünyaca ünlü fast food dükkanı McDonalds'ı yuhalayıp boykot 
çağrısı yaptı. Protestoların artması üzerine grupla birlikte hareket eden polisler, gü-
venlik önlemi alarak eylemci grubu McDonalds önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir 
süre polis eşliğinde yürüyüşüne devam eden grup, daha sonra Mevlana Caddesi 
üzerinde bulunan Kayalıpark'a gelerek burada toplandı. Yakılan ateşin etrafında 
toplanan grup, Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren gemilere saldıran İsrail'e 
burada da tepki gösterdi. Protesto sırasında İnsani yardım gemilerine Konya'dan 
katılan gönüllülerinin adları tek tek okunarak yoklama alındı. Eylemci grup, daha 
sonra yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

EREĞLİLİLER YEMEKTE BULUŞTU 
Konya’da yaşayan Ereğlililer; Konya Ereğlililer Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği’nin yemeğinde bir araya geldiler. 
Konya’da yaşayan Ereğlililer; Konya Ereğlililer Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği’nin yemeğinde bir araya geldiler. Konya 
Ereğlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yemekli bir 
toplantı düzenleyerek, hem yeni yönetimlerini tanıttılar hem 
de Ereğlilileri bir araya topladılar. Konya’da yaşayan Ereğlilile-
rin dışında Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Aziziye 
Belediye Başkanı Kemal Uzundere, Belkaya Belediye Başkanı 
Mehmet Şen, Kutören Belediye Başkanı Nurettin Karkın, Ka-
raman Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı’da toplan-
tıda hazır bulundular. Toplantının başında açılış konuşmasını 
yapan Konya Ereğlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Serpil Erkmen, birlik ve beraberliğin en önemli gerek-
lilik olduğunu belirterek, derneğe sahip çıkmaya davet etti. 
Toplantıda bir konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu’da Ereğli’nin birçok ilden daha büyük bir “vilayet” 
olduğuna dikkat çekerek, Ereğli’nin hak ettiği hizmeti alması 
için gereken tüm çalışmaları gece gündüz yaptıklarını ifade 
etti. Eski yönetime, yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür pla-
keti sunumundan sonra yeni yönetim tüm katılımcılara tanı-
tıldı. Serpil Özduyan Erkmen başkanlığında oluşturulan yeni 
yönetimde; Şaban Ekici, Ali Süzgün, Ahmet Ateş, Kürşat Kılıç, 
İsmail Evli, Mehmet Akar, İbrahim Özdingiş ve Emine Akkaş 
Ergüer isimleri yer almakta. 



29

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org



KONYA VİZYON • HAZİRAN/TEMMUZ 2010  30

İNŞAAT DEKORASYONwww.konyavizyon.org  ►



31

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org



KONYA VİZYON • HAZİRAN/TEMMUZ 2010  32

www.konyavizyon.org  ► KISA HABERLER

Kredi kartı borcunu ödemeyen-
lerin sayısı 2010 Mart ayında 
yüzde 12,6 artarak 70 bin 944’e 
çıkarken, ferdi kredi borcunu 
ödemeyenlerin sayısı ise yüzde 
6,4 azalarak 34 bin 727’ye indi. 
Kredi kartı borcunu ödemeyenler 
ile gecikmeli ödeyenleri göste-
ren negatif nitelikli ferdi kredi ve 
kredi kartları sisteminde yer alan 

kişi sayısı, mart ayında, bir önceki 
aya göre yaklaşık yüzde 5,5 ora-
nında artarak 105 bin 671’e yük-
seldi. Merkez Bankası verilerine 
göre, şubat ayında, kredi kartları 
borcunu ödememiş kişi sayısı 62 
bin 986, ferdi kredi borcunu öde-
memiş kişi sayısı 37 bin 123, ferdi 
kredi ve kredi kartları borçlarını 
ödememiş kişilerin toplamı da 

100 bin 109 olmuştu. Bu arada, 
2010 yılının üç ayında bir kişinin 
aylar itibariyle bir kez sayılması 
durumunda ferdi kredi borcunu 
ödememiş kişi sayısı 104 bin 41, 
kredi kartları borcunu ödememiş 
kişi sayısı 176 bin 184, ferdi kredi 
ve kredi kartları borçlarını öde-
memiş kişilerin toplamı 280 bin 
225 olarak belirlendi.

71 BİN KİŞİ KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMEDİ…

TOYOTA’DAN 
TÜRKİYE’YE ÖZEL 3 
MODEL İSTEDİ… 

Yaklaşık 350 bin adetlik sa-
tışıyla Toyota’nın dünyadaki 
en büyük distribütörü olan 
Suudi Arabistan merkezli ALJ 
Grup, bu gücünü kullanarak 
Türkiye’de yeni model üre-
timlerinin devreye girmesi 
için lobi yapıyor. Geçen yıl 
Toyota’nın Türkiye distribütör-
lüğünü Sabancı Grubu’ndan 
85 milyon dolara devrala-
rak işe başlayan ALJ Grup, 3 
yeni modelin Adapazarı’nda 
üretilmesini istiyor. Toyota 
Türkiye CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt, Türkiye’de liderliğe 
giden yolun güçlü yerli mo-
dellerden geçtiğini belirte-
rek, “Toyota’dan Türkiye’ye özel 
ürünler istedik. Adapazarı’nda 
yerli modellerin çeşitlendirilme-
sini talep ettik” dedi. Ali Hay-
dar Bozkurt, son 3 ay içinde 
2 kez Japonya’da bir kez de 
geçen hafta Türkiye’ye gelen 
Toyota’nın üst yönetimiyle 
görüştüklerini belirterek, şöy-
le konuştu: “Japonya’da başta 
Toyota Başkanı ve CEO’su Akio 
Toyoda olmak üzere bir çok yet-
kiliyle görüştük. Son olarak da 
geçtiğimiz hafta Türkiye’yi ziyaret 
eden ve bizzat Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’e tek kişilik elektrikli 
araç test ettiren Toyota Yönetim 
Kurulu Başkanı Fujio Cho’dan 
yerli model desteği istedik. Yetki-
lilere planladığımız 3 ayaklı üre-
tim stratejisini sunduk.” 

ALKOLLÜ İÇKİ MARKALARI ARTIK SPOR KULÜBÜ 
ADI OLAMAYACAK…
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkile-
rin Satışına ve Sunumuna İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik Taslağı ile sigara ve alkollü 
içkilerin, satışı ve sunumunda 
değişikliklere gidiliyor. Buna göre 
alkollü içki markalarının, spor ku-
lüplerine isim olarak verilmesi de 
yasaklanıyor. Özellikle Efes Pilsen 
Basketbol Kulübünü yakından 

ilgilendiren bu düzenleme yö-
netmelikte yer alırsa içki markası-
nı spor kulübü ismi olarak almış 
spor kulüpleriyle, alkollü içkinin 
ambalajı üzerinde yer alan ibare 
ve alametleri, spor kulübünün 
isminde, dokümanları ile iş ve iş-
lemlerinde kullananlar, söz konu-
su aykırılığı 1 yıl içinde gidermek 
zorunda olacak. 

AVRUPALI LİDERLER BORÇ 
KRİZİNİ İYİ YÖNETİYOR… 
ABD Hazine Bakanlığı, Avrupa'daki 
finansal krizinin küresel ekonomi 
üzerinde küçük bir etkisi olacağı-
nı bildirdi. Çin'de bugün başlaya-
cak Stratejik ve Ekonomik Diyalog 
toplantısı için başkent Pekin'de 
bulunan ve bir ABD Hazine Bakan-
lığı yetkilisi, hükümetlerin gerekli 
önlemleri devreye sokması nede-
niyle Avrupa'daki finansal krizin 
küresel ekonomiye etkisinin mi-
nimum seviyede kalacağını söy-
ledi. Yetkili, Avrupa'nın 1 trilyon 
dolarlık acil yardım paketini kabul 
ederek krizle mücadele etme ta-
ahhüdünün memnuniyet verici 
olduğunu belirtti.

YÜZDE 6.8 BÜYÜYECEK AMA 
İŞSİZLİK ARTACAK… 
OECD, Türkiye’de gayri safi milli hasılanın 2010 yılın-
da yüzde 6.8, 2011 yılındaysa yüzde 4.5 oranında ar-
tacağı tahmininde bulundu. OECD raporunun Türki-
ye bölümünde, ‘2009 yılının ikinci çeyreğinden bu yana 
gerçekleşen iyi ihracat performansıyla, ekonominin keskin 
bir sıçrayış gösterdiği’ yorumu yapıldı. Raporda bunun-
la birlikte, yeni yaratılacak istihdamın, giderek artan 
iş gücü talebini güçlü bir şekilde karşılamayacağı 

belirtilerek, ‘işsizlik oranının gelecekte artacağı uyarısı‘ 
yapıldı. ‘Dikkatli bir şekilde uygulanan makro ekonomi 
yönetiminin, içerde ve dışarıda güven tesisinin gelişmesi-
ne katkı yaptığı‘ ifade edilen raporda, ‘devam eden mali 
şeffaflık sürecinin de bu eğilimi teyit etmesinin beklendiği’ 
ifade edildi. Raporda, sürdürülebilir ekonomik istih-
damın güçlendirilmesi ve rekabet gücünün artırıl-
ması için iş pazarındaki reformların gerekli olduğu 
vurgulandı. OECD raporunda, rekabet gücü ve ihra-
cattaki yükselişin sürdürülebildiğinde, 2010 ve 2011 
yılı için yapılan gayri safi milli hasıla oranlarındaki 
artışın daha da artabileceği belirtilen raporda, seçim 
öncesi ve makro ekonomik belirsizliklerin, güveni 
zedelemesi veya iş dünyasında rekabet gücünün 
yavaşlaması halinde, bu yapılan tahmin oranlarının 
düşebileceği uyarısı yapıldı. İşsizlikle ilgili bölümün-
de, yeni iş gücü ve istihdam yaratılmasına rağmen, 
işsizlik oranının yüksek olacağı uyarısı yapıldı ve iş 
dünyasında daha esnek ve yeni kuralların gerekli ol-
duğu ifade edildi. Kentlerde işsizlik oranın yüzde 17 
ve yine kentlerdeki işsiz genç çalışan oranının yüzde 
27 civarında olduğu tahmininde bulunan rapor, bu 
oranların düşürülmesi için çalışma hayatında temel 
reformların gerekliğine atıfta bulundu.



33

◄  www.konyavizyon.orgKISA HABERLER

TEKNOSA 5 YILA KADAR EKSTRA 
GARANTİ BAŞLATTI… 
Teknosa, müşteri memnuniyetini esas alan yeni uy-
gulaması ‘TeknoGaranti’yi başlatıyor. Müşterilerine 
5 yıla kadar ek garanti hizmeti sunacak TeknoGa-
ranti çerçevesinde Teknosa’dan ürün alan tüketiciler 
üretici firmanın sunduğu garanti süresine ek olarak 
belirlenen bedel karşılığında garanti süresini uzata-
bilecek. 1, 2 ve 3 yıllık garanti paketlerinden birine 
sözleşme sertifikası karşılığında sahip olunabilecek. 
Hizmetten yararlanmak isteyenler geniş teknik servis 
ağı, 7 gün 24 saat bilgi hizmeti, sınırsız tamir hizmeti, 
evde servis hizmeti, anında değişim imkanı, pil/ba-
tarya değişim olanağı, program haklarının başkasına 
devredilmesi, 30 içinde yapılan iptallerde ise yüzde 
100 geri ödeme gibi olanaklardan yararlanabilecek.

MİGROS FUTBOL TAKIM OYUNU 
DİYEREK 'GENÇ FORMALAR'A 
DESTEK VERECEK… 
Eğitime destek, vakıf deyince ilk akla gelen kurum 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV). Ulvi bir 
amaçları var TEGV'in... Türkiye'nin geleceğine so-
ran, sorgulayan, eğitimli bireyler yetiştirmek. Suna 
Kıraç'ın önderliğinde hayata geçen TEGV, kuruldu-
ğu 23 Ocak 1995'ten bu yana 15 yılı geride bırak-
mış ve destekçisi gün geçtikçe çoğalıyor. Vakfın 
yönetim kurulu başkanı Cengiz Solakoğlu ve Genç 
Formalar adlı projenin destekçisi Migros'un yö-
netim kurulu başkanı Bülend Özaydınlı'nın evsa-
hipliğinde yapılan toplantıda, 15 yıl sonunda tam 
1.5 milyon çocuğa ulaşma hedeflerini belirttiler. 
Kurumun misyonunda 7-16 yaş arasındaki çocuk-
lar var. Türkiye İstatistik Kurumu projeksiyonlarına 
göre Türkiye'de Nüfus projeksiyonlarına göre Tür-
kiye 2010'da 5-14 yaş arasında 12 milyon 650 bin 
kişi var. Bir başka deyişle çocuk nüfusunun 10'da 
birine 'değmiş' bir vakıf TEGV. Toplantının nedeni 
Migros'un destekleriyle başlayan yeni bir proje. 
'Genç Formalar Projesi, kurulan 80 futbol takımın-
daki çocuklara spor aracılığıyla 'fair play' ruhunu 
öğretmek. Migros Genel Müdürü Özgür Tort'un da 
katıldığı toplantıda Özaydınlı şu önemli değerlen-
dirmeyi yaptı: "Futbol bir takım oyunu. Biz birbirleriyle 
anlaşan konuşan bir takım içinde, rakip de olsak kural-
lara bağlı olarak hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle 
bu projenin ortakları arasına girdik" diye konuştu.

MALİYE VERGİ DENETİMİNDE SINIF 
AYRIMI YAPACAK… 
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve vergi dene-
timlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren tor-
ba yasa TBMM’ye gönderildi. Vergi denetimlerinde 
yeni bir dönem başlatan yasa, özellikle büyük ver-
gi mükellefleri açısından sınıfsal bir ayrım getiriyor. 
Yeni denetim modelinde birinci sınıf tüccarlar yıllık 
iş hacimleri ve sermaye büyüklükleri gibi kriterlere 
göre üç gruba ayrılacak. Birinci gruba girenler üç 
yılda, ikinci gruba girenler altı yılda, üçüncü gruba 
dahil olanlar ise dokuz yılda en az bir kez tam veya 
sınırlı vergi incelemesine tabi tutulacak. Maliye sı-
nıfsal ayrım yaparken değerlendireceği kriterler ise 
yıllık iş hacmi, aktif büyüklük ve özsermaye olacak. 
Maliye her şirket için bir risk analizi yapacak. Vergi 
incelemeleri ‘tam’ veya ‘sınırlı inceleme’ şeklinde iki-
ye ayrılacak. Bir mükellef incelemeye başlandıktan 
sonra denetim en fazla 1 yıl, sınırlı inceleme yapıl-
ması halinde ise 6 ay içinde bitirilecek. Denetim 
elemanlarının raporlarının vergi kanunlarına, teb-
liğlere, özelge ve sirkülere uygun olup olmadığı üç 
kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

EURO’NUN ÇÖKMESİ 
SENARYOLARIMIZ 
ARASINDA YOK… 

Yapı Kredi Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Türk Sana-
yicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) Başkan Yardımcısı 
Tayfun Bayazıt, "Şu an için eu-
ronun çökmesi, 1'e 1'e doğru çok 
süratli şekilde devalüe olması 
gibi düşünce senaryolarımız 
arasında yok" dedi. Dolar ve 
Euro’daki gelişmeler ile "1 euro 
1 dolar olur mu?" tartışmalarına 
ilişkin Bayazıt, şunları söyledi: 
"Avrupa Merkez Bankasının al-
mış olduğu konum, euroyla ilgili 
tahminimizi değiştirmeye yönelik 
değil. Avrupa'nın, gelişmiş ülke-
lerin ciddi fiskal problemleri var. 
O problemleri çözmeye yönelik 
atmaları gereken adımlar var. 
Para birliği var, ama bütçe birliği 
yok. Bütçe birliğinin sağlanması 
için düşünceler, tartışmalar var. O 
sağlanabilirse daha sağlıklı, daha 
ayağı üzerine basan euro görürüz. 
Ama şu an için euronun çökmesi, 
1'e 1'e doğru çok süratli şekilde de-
valüe olması gibi düşünce senar-
yolarımız arasında yok." 

KRİZDE 19 BİN SİLAH SATILDI… 
Krizin yarattığı tüketim daralması, birçok 
sektörü olumsuz etkilerken, tabanca ve 
mermiye harcanan parayı azaltmadı. Geçen 
yıl satılan tabanca ve fişekten elde edilen ha-
sılat, önceki yıla göre yüzde 16 arttı. Vatan-
daşlar geçen yıl Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu’ndan (MKEK) aldıkları 19 bin 302 
adet tabanca, 38.8 milyon adet fişek için 80 
milyon 904 bin lira ödedi. MKEK, son 5 yılda 
ortalama her yıl 19 bin adet tabanca satıyor. 
Fiyatları 650 lira ile 10 bin lira arasında de-
ğişen silahlar, krize rağmen ilgi görüyor. İs-
tatistiklere göre, MKEK, 2005’te 18 bin 577, 

2006’da 18 bin 575, 2007’de 
19 bin 994 adet tabanca sattı. 
Krizin etkisini göstermeye baş-
ladığı 2008’de de tabanca sa-
tışı hız kesmedi ve 19 bin 623 
bin adet satış yapıldı. 2009’a 
gelindiğinde satışlar yine 19 
binin altına inmedi. MKEK, ge-
çen yıl 3 bin 621’i ithal, 15 bin 
681’i yerli olmak üzere 19 bin 
302 tabanca sattı ve bu satış-
lardan 43 milyon 590 bin lira 
gelir elde etti. Kurum, sattığı 
tabanca ve fişeklerden 80.9 
milyon lira gelir elde etti. 
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ÖĞRETMENE 100 TL ZAM YOLDA… 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen maaşlarına fazladan 100 TL zam sağlayacak formülü gündemine 
aldı. MEB Kurum İdare Kurulu toplantısında öğretmenlerin aylık gelirlerine ekstra artış getirecek önemli 
bir öneri gündeme getirildi. Yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik’e sun-
duğu öneriyle, öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutularak, vergi matrahına da-
hil edilmemesi isteniyor. Bakanlığın değerlendirmeye aldığı öneri uygun görülür ve ek ders vergiden 
muaf tutulursa, öğretmen maaşına yaklaşık 100 TL zam gelmesi söz konusu olacak.

25 MİLYON ÇALIŞABİLİR KADIN VAR, 
SADECE 6 MİLYONU ÇALIŞIYOR… 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Aynur Bektaş, Türkiye’de 25 milyon çalışabilir kadın nüfusundan sadece 6 mil-
yonun çalıştığını belirtti. Bektaş, bir etkinliğe katılmak için geldiği Adana’da, 
bölgedeki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile Adana Ticaret Borsası’nda 
bir araya gelerek sorunları hakkında görüştü. Bektaş, konuşmasında, kadınla-
rın da erkekler kadar iş dünyasının içinde yer alarak istihdam yarattığını, ay-
rıca sosyal yanlarının daha ağır bastığını söyledi. Bektaş, bu sayede duygusal 
zekanın arttığını, dolayısıyla da girişimciliğe katkı sağlandığını anlattı.

HAZİNE 3 AYDA 14 İHALEYE ÇIKACAK
Hazine Müsteşarlığı‘nın 2010 yılı Haziran-
Ağustos aylarında gerçekleştirilecek ihale-
ler kapsamında da Haziran’da 4, Temmuz ve 
Ağustos’ta 5’er ihale yapılacak. Takvime göre, 
Haziran ayında iki adedi 5 yıl, 1 adedi 19 ay 
vadeli olmak üzere toplam 3 devlet tahvili 
ihalesi, vadesi 11 ay olmak üzere de 1 adet 
hazine bonosu ihalesi düzenlenecek. Tem-
muz ayında vadeleri 6 ve 12 ay olan iki ha-
zine bonosu ihalesi, vadeleri 21 ay, 7 yıl ve 3 

yıl olan 3 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirilecek. Ağustos ayında da vadeleri 5 yıl, 3 yıl, 20 ay ve 7 yıl olan 4 
devlet tahvili ihalesi, vadesi 11 ay olan 1 adet de hazine bonosu ihalesi düzenlenecek.

BÜTÇE GELİRLERİNİN 
%38’İ İSTANBUL’DAN… 
Maliye Bakanlığı verilerinden ya-
pılan hesaplamalara göre, yılın ilk 
dört aylık döneminde İstanbul, 
29 milyar 621 milyon 860 bin TL 
gelirle toplam gelir tahsilatının 
yüzde 38.1’ini sağladı. İstanbul’un 
2009 yılının aynı döneminde ger-
çekleştirdiği gelir tahsilatı 24 mil-
yar 880 milyon 543 bin TL, toplam 
tahsilat içindeki payı ise yüzde 
36.9 düzeyindeydi. İstanbul’un 
2010 yılı Nisan ayı itibariyle gideri 
3 milyar 484.7 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Bu harcamaların top-
lam giderler içindeki payı yüzde 
3.7 oldu. İstanbul’un bütçesi Ni-
san itibariyle 26 milyar 137.1 mil-
yon TL fazla verdi. 

EURO KORKUSU BORSALARI DA DÜŞÜRDÜ... 
Dün borsalar Avrupa’daki olumsuz 
havanın etkisiyle kayıplı seyir izledi, 
ABD’den gelen ISM imalat endeksi ve-
risinin beklentilerin üstende olmasıyla 
kapanışa doğru artıya döndü. Avrupa 
borsalarında yüzde 2’ye varan düşüş-
ler ağırlıklı olarak Euro Bölgesi’ne iliş-
kin endişelerle bağlantılıydı. Lehman 
Brothers’ın iflasından bu yana mayısta 
en oynak ayı geçiren borsalar, hazirana 

da fazla iyimser başlayamadı. Endekslerde şirket bazlı hareketler de oldu. 
Bunlardan biri de enerji devi BP’ydi. BP’nin ABD tarihinin en büyük petrol 
sızıntısını durdurmaya yönelik çabalarının sonuçsuz kalması şirketin hisse-
lerinin yüzde 13.1 değer kaybetmesine neden oldu. ABD’nin BP hakkında 
soruşturma açması sonucu ABD borsaları da yüzde 1 düşüşle kapandı.

BP’NİN HİSSELERİ %17 DEĞER KAYBETTİ… 
İngiliz petrol şirketi British Petroleum’un (BP) hisseleri Londra 
Borsası‘nda düne yüzde 17’den fazla düşüşlerle başladı. BP hissele-
rinde yüzde 15.12 oranında, hisse başına 420 
peni düşüşte şirketin boru hattında ABD su-
larına sızan petrolün akışının durdurulması 
için yapılan son girişimlerin başarı-
sızlığının etkili olduğu belirtili-
yor. BP’den yapılan açıklama-
da, ABD’nin Meksika Körfezi 
kıyılarındaki petrol sızıntısı-
nın şirkete maliyetinin yakla-
şık 990 milyon dolar olduğu 
ifade edildi. BP’nin hissele-
rindeki düşüş Londra’da FTSE 
100 endeksini de aşağı çekti.

ENFLASYONDA ÇİFT HANEYE DEVAM… 
Bu hafta en önemli gündem maddeleri mayıs ayı enflasyon ve ihracat rakamları olacak. Enflasyonda gıda 
fiyatlarında mevsimselliğin etkili olması beklenirken giyimde düşük artışlar öngörülüyor. Ekonomistlere göre 
tüketici fiyatları mayısta aylık yüzde 0,58-0,6 seviyesinde artacak. Bu, yıllık enflasyonu yüzde 10,12 seviyesine 
taşıyacak. Üretici fiyatlarında ise artışın gerek emtia fiyatları gerekse geçen yılın düşük baz etkisi nedeniyle 
sürmesi bekleniyor. Üretici enflasyonunun mayısta aylık yüzde 0,52 artması ve yıllık üretici enflasyonunun 
yüzde 11,04 seviyesine çıkması öngörülüyor. Akbank’ın haftalık bültenine göre enflasyon, vergi zamları, ge-
çen yılın düşük bazı, emtia ve gıda fiyatlarındaki yükselişlerle son aylarda tekrar çift haneye çıktı. Çekirdek 
enflasyon da son dönemde yükselmesine rağmen yüzde 5,6 ile daha düşük düzeylerde seyrediyor. Ekonomik 
aktivitenin zayıflığı enflasyon üzerinde talep yönlü baskıların sınırlı kalmasına yol açıyor.
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Başkent Bakü; 
Bakü Hazar Denizi`nin batı kıyısında Apşeron 
Yarımadası`nın güneyinde, Bakü Körfezi`nin 
oluşturduğu geniş yayın üzerinde yer al-
makta. Açıklarında Bakü takımadalarının 
yer aldığı Bakü Körfezi Hazar Denizi`nin en 
korunaklı limanı. Apşeron yarımadası güçlü 
kuzey rüzgârlarına karşı, körfezi doğal bir 
dalga kıran gibi koruyor. Yapılan arkeolojik 
kazılar sonucunda Bakü`nün İsa`dan önce 
yerleşim bölgesi olduğu anlaşılmış. Bu böl-
gede 11. Yüzyılda Şirvan Şahlar, 13.14. Yüz-
yıllarda Moğollar yaşamışlar. 1723`de Ruslar, 
1735 de İranlılar, 1806`da tekrar Ruslar Bakü 
şehrini ele geçirmiş.
Bakü`nün tarihi eserleri
1920 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti`nin 
başkenti olan Bakü`nün çekirdeğini, çev-
resi sularla çevrili olan "Eskişehir" oluş-
turur. "İçeri şehir" denilen Eskişehir, eski 
binaları, labirenti andıran dar sokakları ile 
ilginç bir görünüm sergiliyor. Eski yapılar 
arasında, bugün müze olarak kullanılan 
11. Asırdan kalma Şirvan Şahlar Sarayı, 

Sing Kale Camisi ve minaresi görülmeye 
değer güzellikte. Öteki tarihi eserler ise 
Divan Han, Cuma Meşehed minaresi, Bakü 
Türk Müzesi, Cumhur el yazmaları müzesi 
vs. Cumhur el yazmaları müzesinde 12 bin 
adet çok değerli el yazması eserden sade-
ce 120 adedi sergileniyor. Ayrıca müzede 
çeşitli hat stilleri ve değişik ebatta 15 adet 
orijinal Kur`an-ı Kerim bulunuyor. 
Körfezi çevreleyen tepelerin yamaçların-
da yeni ve modern Bakü`nün geniş ve 
düzgün caddeleri ile görkemli binaları 
yer alıyor. Kıyı boyunca uzanan görkemli 
park, şehre daha da güzel bir görünüm 
kazandırıyor. Azerbaycan`ın önde gelen 
bir kültür ve eğitim merkezi olan Bakü, 
Azerbaycan`ın bağımsızlığını kazandık-
tan sonra yepyeni bir yapılanma içinde 
olduğunu gördük. Yeni binalar yapılıyor, 
caddeler düzenleniyor. Eski yönetimden 
kalan binalar yenileniyor. 

BAKÜ TÜRK ŞEHİTLİĞİ
Geniş caddeler ve yemyeşil parklarıyla 
Bakü insanı şaşırtıyor. Üzüldüğüm nokta 

t u g c e m e d y a f @ h o t m a i l . c o m

Rüzgârlı şehir anlamına gelen “Külek Şehir” 

BAKÜ
1800 Km. yolu Karadeniz bölgesini, Gürcistan se-
malarını geçerek Azerbaycan’a varıyoruz. Türkiye ile 
Azerbaycan arasında 2 saatlik zaman farkı var. Bakü 
Haydar Aliyev Hava limanına indik. Hava alanı çıkı-
şında bizi tatlı tatlı esen Hazar rüzgârı karşıladı.
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ise Sosyalist dönemden kalan eskimiş, ka-
rarmış bombaların izlerini taşıyan binalar 
yıkılmak üzere. Ne var ki bu binalarda halen 
insanlar yaşamakta. O küçücük pencereler-
de asılı çamaşırlar, sokak aralarından gelen 
çocuk sesleri merakımı daha da arttırıyor. 
Azeri halkının fakirliği evlerin genel duru-
muna da yansımış. Bir caddeden diğerine 
geçtiğimizde sınıf farkını ve yaşam stan-
dartlarının çokluğunu görmek mümkün. 
Bir tarafta milyarlık arabalar, lüks evler, di-
ğer yandan siyah ve cılız insan halleri.
Cami Osmanlı Mimarisinin izlerini taşıyor-
adı Şehitler Camii. Cami imamı vaaz ve 
hutbeyi Türkiye Türkçesi ile okuyor. Şehit-
ler tepesini gezerken farklı yerlere gidiyo-
ruz. Duygulanmamak elde değil. Caminin 
mirası ve girişinde Şehitlerle ilgili Ayet-i 
Kerime yer alıyor. Azerbaycan`ı Ermeni-
lerden Nuri Paşa Kurtarmış. Camii`nin 
hem yanında Türkiye Büyükelçiliği ta-

rafından yapılan muhteşem bir şehitler 
anıtı var. 1918 yılında Rusların desteği 
ile Azerbaycan`a saldıran Ermenilerin 
Azerbaycan kentlerinde yaptığı soykırımı 
durdurmak amacıyla Osmanlı Ordusu ko-
mutanı Nuri Paşa Anadolu`dan topladığı 
binlerce Türk Askeriyle Azerbaycan`da 
Ermeni vahşetini durdurmuş. İşte biz de 
bu savaşta verilen 1200 Türk şehidinin 
adının ebedileştiği Bakü Türk şehitliğini 
ziyaret ettik. Şehitlikte Anadolu`nun her 
ilinden şehitlerin isimleri ve memleketleri 
yazılı. Rusların Yıktığı Şehitlik Yeniden ya-
pılmış. Türk şehitliğinin hemen yanında 
Azerbaycan`ın 1991 yılında Rusların kanlı 
gece baskınında şehit olan yüzlerce Azeri 
gencinin mezarları da yer alıyor.
Şehitler anıtının bulunduğu yerde1921 yılı-
na kadar muhteşem bir anıt bulunuyordu. 
Ruslar Azerbaycan’ı işgal ettikten sonra bu 
anıtı yıkarak yerine bar, Restaurant ve eğlen-

ce merkezi yapmışlar. 1991 yılında bu bölge 
yeniden eskisi gibi Şehitlik anıt yapılmış.  
Şehitlik Tepesi’nde Bakü şehrine tepeden 
bakmak çok keyifli.70 yıllık komünist dö-
neminin baskısından kurtulmuş Azeri hal-
kı kendisiyle barışık, tarihiyle barışık, geç-
mişteki ihtişamlı kültür ve medeniyetini 
çok güzel taşıyor. 

Azerbaycan Dünya Enerji Merkezi Oluyor
İnşaat sektörünün Azerbaycan`da hızla 
ilerlediğini görebiliyoruz. Bakü`de plazalar 
ve gökdelenler yapılmış. Birçok Tük inşaat 
firması Azerbaycan`a dev binalar yapıyor 
konut ve işyeri satıyor. İnşaat sektörün-
deki bu hareketlilik Azerbaycan`daki eko-
nomiyi canlandırıyor. Eğitim alanında da 
büyük gelişimler var. Nüfusu 8 milyon olan 
Azerbaycan`da 100 civarında Üniversite 
var. Birçok özel kuruluşun Üniversitesi eği-
tim veriyor. Türk kolejleri Azerbaycan`da 



KONYA VİZYON • HAZİRAN/TEMMUZ 2010  40

www.konyavizyon.org  ► SEYAHAT

büyük bir atılım içinde. Toplam10 Lise, 
Bir Üniversite birçok dil kursundan olu-
şan eğitim kurumlarında toplam 7 bin 
öğrencinin eğitim gördüğünü öğrendik. 
T.C Diyanet İşleri başkanlığı başta olmak 
üzere Türkiye`den birçok hayır kurumu 
Azerbaycan`da hizmet veriyor. Başkent 
Bakü`den yola çıkarak Dağıstan sınırları 
yakınındaki Şeki Şehrini görebilirsiniz. 
300 km yol sonra Şeki şehrine varılıyor. 
Yollar dar ve bozuk. Yol üzerinde minare-
siz camiler var, hatta camiler neredeyse 
yok. Komünist yönetim Azerbaycan’daki 
tüm camileri yıkarak dini ve milli asimi-
lasyon yapmaya çalışmış.  Yol üzerinde 
küçük büfeler var. Çok ucuza et bulabilir-
siniz. Satıcılar bizdeki gibi meyve ve seb-
ze değil koyun ve kuzu eti satıyor. Açık 
hava kasaplarına dönmüş adeta burası. 
Azerbaycan`da, Et, ekmek ve benzin çok 
ucuz. Bir litre motorin 25 kuruş.

3 Asırlık Şeki Han Sarayı
Şeki Azerbaycan`ın 9 hanlığından bi-
risi ve en önemlisi. Ünlü Azerbaycanlı 
Şair Bahtiyar Vahapzade`nin memleke-
ti. Şeki Hanlarına ait Han Sarayı ve Şeki 
Kervansaray`ı görülmeye değer. Sarayın 
ihtişamı ve güzelliği görmeye değer. Ulu 
çınar ağaçları altındaki han sarayı 300 yıl 
önce yapılmış. Sarayın aynalı kapısı ve 
dışındaki manzara büyüleyici. Saraydaki 
Çiçek motifleri, desenler ve sarayın mi-
marisi etkileyici. Hacı Murat bu bölgede 
400 askeri ile bir ihbar üzerine Ruslara 
esir düşmüş. Hacı Murat`ın kafası kesile-
rek Rus Çarına gönderilmiş. Bedeni bu-
raya defnedilmiş. Hacı Murat`ın mezarı-
nı ziyaret edebilirsiniz.

Azerbaycan`ın Çınar ağaçlı şehri Gence 
Gence`de gezerken uzun bir cadde var. 
Caddeye Azerbaycan Hükümeti Atatürk 
ismini vermiş. Caddenin girişinde Atatürk 
heykeli ve Türk bayrağı ile süslenmiş. 

Genceli Nizami`nin Türbesi
Gence Azerbaycan`ın ikinci önemli 
şehri. Türkiye ye çok yakın. Gürcistan 
ve Ermenistan sınırlarına yakın Şehir 
Gence`de 950 yıl önce yaşayan ünlü 
Türk şairi Genceli Nizami`nin anıt 
mezarı ve müzesi gezilecek yerler 
arasında.1140 yılında yaşamış Gen-
celi Nizami yazdığı divanı ve kitapları 
ile Türk kültürüne hizmet etmiş bir 
şair. Peygamberimizi en güzel şekilde 
anlatan Genceli Nizami İran’la Azer-
baycan arasında tartışma konusu bir 
türlü paylaşılamıyor. Rusya bu önemli 
Türk şairini İranlılara kaptırmamak için 
Muhteşem bir anıt ve abide yapmış.



41

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org



KONYA VİZYON • HAZİRAN/TEMMUZ 2010  42

www.konyavizyon.org  ► TARİH

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa 
edilen iki katlı tarihi bina kesme moloz taş 
ve tuğladan yapılmıştır. 1923 yılında hazi-
ne adına tescil edilen ev Vali Konağı olarak 
kullanılmıştır. Atatürk’ün Konya’ya gelişle-
rinde kendisine tahsis edilmiştir. Atatürk'ün 
Konya‘ya ilk gelişi 3 Ağustos 1920 tarihi-
dir. Kuva-i Milliye’ye karşı bazı olumsuz 
hareketlerin meydana geldiğini öğrenen 
Atatürk, Konyalılarla görüşmek ve halkı 
aydınlatmak üzere sabah 06.00 sıralarında 
trenle Konya’ya gelmiştir. Atatürk’ün yanın-
da Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak, Ge-
nel Kurmay Başkanı Şemsettin, 12. Kolordu 
Komutanı Fahrettin Albay Paşa bulunuyor-

du. Atatürk çeşitli temaslarda bulunduk-
tan sonra Konyadaki duruma ilişkin TBMM 
İkinci Başkanı ve Adliye Bakanı Celaleddin 
Akif Bey‘e bir telgraf gönderdi.
“Konya’nın durumunu memnuniyet verici bul-
dum. Halk aydınlatılmış, kötü niyetli kişilerin 
sözlerine aldananlar şimdi hatalarını anlamış 
doğru yola gelmişlerdir”
4 Ağustos 1920 günü sabahı hastane’yi ve 
lise’yi ziyaret eden Atatürk öğleden sonra 
da Hükümet Meydanında Konya halkına 
seslendi ve sözlerini şöyle tamamladı  “Milli 
amaçlara ihanet eden bedbahtlar yine milletin 
iradesi ile cezalarını bulacak hatalarını anlaya-
caklardır. Milli kuva-i milliye ile hem fikirdir.”

Atatürk’ün konuşmasından sonra Antalya 
Milletvekili Rasih Kaplan memleketin kurtulu-
şu üzerine dua etti. 5 ağustos 1920 sabahı da 
Atatürk Çukurovalıların düzenlediği Pozantı 
mitingine katılmak üzere trenle Konya’dan 
ayrıldı. Bundan sonra Atatürk Konya'ya 12 
kez daha ziyarette bulunmuştur. Atatürk 
çoğu gelişinde Atatürk Evi olarak bilinen Kon-
yalıların kendisine hediye ettiği 2 katlı köşkte 
kalmıştır. Atatürk Konya ‘da toplam 33 gün 
kalmıştır. İstanbul ve İzmir’den sonra en çok 
kaldığı şehir Konya’dır. 20 Mart 1923 günü 
Atatürk eşi Latife hanımla birlikte Konya’ya 
yapmış oldukları ziyarette bu köşkte 4 gün, 3 
Ocak 1925’te de 11 gün konuk olmuştur.

Atatürk Evi (Müzesi)
Atatürk’ün Konya Ziyaretleri

“Konya çeşitli Türk Devletleri yaşamış, öz Türk vatanıdır. 
Konya asırlardan beri tüten büyük bir nurun ocağıdır. 

Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir.” M. Kemal Atatürk
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19 Temmuz 1928 günü Konyalıların 
Atatürk‘e şükranlarının bir ifadesi olarak 
Atatürk adına tescil edilmiştir ve tapusuna 
”Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa’ya Konyalı-
ların hediyesidir” diye kaydolmuştur. 1940 yı-
lından 1963 yılına kadar Vali Konağı olarak 

kullanılan bina 1963 yılında Konya Valiliğin-
den Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-
lüğüne devredilmiştir. 17 Aralık 1964 günü 
“Atatürk Evi ve Kültür Müzesi” adıyla ziyarete 
açılmıştır. Atatürk’ün doğumunun 100. 
yılında İl Kutlama Komitesi Başkanlığının 

talepleri üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü-
ne restore edilmiştir. Sergileme ve düzen-
lemesi yeniden yapılarak ziyarete açılmış-
tır. Atatürk Müzesinin son büyük onarımı 
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel 

Atatürk Evi Konyalılar tarafından 
Atatürk'e 2 defa hediye edildi.



KONYA VİZYON • HAZİRAN/TEMMUZ 2010  44

www.konyavizyon.org  ► TARİH

Müdürlüğü tarafından 2001-2003 yılları arasında yaptırılıp bugün ki şeklini almıştır. 
Bu düzenleme sırasında yapılan ev olarak kullanılma özelliği göz önünde tutulmuş 
vitrinlerde Atatürk’ün kişisel eşyaları sergilenirken, panolarda Konya’nın ve Konyalı-
ların Kurtuluş savaşındaki yeri fotoğraf ve belgelerle anlatılmaya çalışılmıştır. Konya 
halkı Atatürk Müzesini iki kez Atatürk’e hediye etmiştir Atatürk’ün ölümünden son-
ra kız kardeşi Makbule Boysan’a miras olarak kalmıştır. Makbule Boysan’ın dönemin 
İktisat Milli Bankasından 17.000 TL'lik bir borcun 8000 TL’sine karşılık evi ipotek ettir-
miştir. 8000 TL’lik borcun 4000 TL’sini ödeyemediği için ev ipotekle banka idaresine 
geçmiştir.1938’den 1940 yılına kadar bu böyle devam etmiştir.1940 yılında Konya 
Özel İdaresi aldığı bir karar doğrultusunda 4000 TL’lik borcu ödeyerek ipoteği kal-
dırmıştır. Tekrar ikinci kez Atatürk’e Konyalıların hediyesi olarak tapu kaydına şerh 
düşülüp yeniden Atatürk’e hediye edilmiştir. Yani bir ev ikinci kez Konyalılar tara-
fından borcu ödenerek Atatürk adına tescil ettirilip bu köşkün günümüze ulaşması 
sağlanmıştır. 1940'lı yıllarda yaşanan bu olay evin tapu ve sicil evraklarında yapılan 
inceleme sonucu ortaya çıkmıştır.

Atatürk’ün Konya’ya geliş ve 
ayrılış tarihleri
1- 03.08.1920-05.08.1920 
2- 01.04.1922-04.04.1922
3- 24.07.1922-25.07.1922
4- 19.08.1922-25.08.1922
5- 20.03.1923-23.03.1923
6- 03.01.1925-13.01.1925
7- 17.10.1925-19.10.1925
8- 18.05.1926-19.05.1926
9- 18.02.1931-01.03.1931
10- 25.01.1933-25.01.1933
11- 06.02.1934-06.02.1934
12- 07.02.1937-07.01.1937
13- 20.11.1937-20.11.1937
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Konya şehrimizde Selçuklu 
devri eski eserlerinden birinin 
adı da “Tahir ile Zühre” mes-
cididir. Bu mescid’in bitişinde 
üzeri kubbeli, Tahir ile Zühre’ye 
ait olduğu söylenen bir de tür-
be vardır. Kitabesi bulunma-
dığından ne zaman yapıldığı 
gerçekten kimin olduğunu 
bilmiyoruz. O zamana kadar  
gayet güzel işlemeli mozaik 
çinileri dökülürken  Mehmet 
Önder tarafından keşfi ger-
çekleştirilmiştir ve bu güzel 
Selçuklu eseri bugünkü halini 
ve ihtişamını almıştır. Tadilat 
anında türbede bulunan iki 
sanduka açılmıştır. İçerisinden 
biri kadınların diğeri erkekle-
rin kullandığı işlemeli takkeye 
benzer iki başlık bulunmuş ve 
müzeye kaldırılmıştır. Bu tür-
be  gerçekten bu pek meşhur 
iki aşığa mı aittir bunu bilmek 
ancak yazılı bir kitabe ve do-
kümanlarla ispat edilebilir. 
Ama Konya da anlatılan bir 
efsane vardır. Konya’nın  Tahir 
ile Zühre’sinin efsanesi  öyle bir 
efsanedir ki; sadece Konya ile 
sınırlı kalmamıştır.

Konya Efsaneleri

Tahir İle Zühre
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Zühre, bir sultan kızı, Tahir bir vezir oğlu-
dur. İkisi de sihirli bir elmadan dünyaya 
gelmişler, birlikte oynamışlar, birlikte bü-
yümüşlerdir. Bir hocanın rahlesi önünde 
diz çöken iki genç kısa bir zaman sonra 
yaşlı bir pir’in elinden içtikleri aşk badesi 
ile sarhoş olup sevdalanırlar. Artık sazla 
sözle birbirlerine deyişler söylemekte, 
yakıcı aşklarını dile getirmektedirler. Bu 
böyle gitmeyecektir beşikteyken  sözleri 
kesilen iki sevgiliyi birbirinden ayıracak-
tır. Tahir, Konya’dan Mardin zindanına 
sürülür Zühre sarayın bir odasına hapse-
dilir. Her iki aşık bu ayrılığın kabı içinde 
pişerler yanarlar. Tahir zindan’dan kurtulur 
Zühre'sine kavuşmak isterken yakalanır 
bu sefer başı boş bir sandala bağlanarak 
Beyşehir gölünün hırçın dalgalarına bıra-
kılır. Tahir’i  gül emir’i kurtarır evine ge-
tirir. Bu sırada Zühre ‘nin bir  şehzade ile 
düğünü yapılmakta olduğu haberi gelir 
Tahir kıyafet değiştirerek Konya’ya gider 
bir yolunu bulur saraya girer. Tam Zühre’yi 
kaçıracağı zaman bir muhafız tarafından 
tanınır, Tahir’i  yakalarlar ve insafsızca he-
men öldürürler. Zühre duvağı ile Tahir’in 
cesedinin üzerine kapanır ve oracıkta can 
verir. Her ikisini de bir mezara koyarlar, 
mezardan iki gül fidanı yetişir, yel estikçe 
bu iki fidan kavuşmak ister fakat araların-
da biten çalı dikeni bu kavuşmaya engel 
olur. Sonradan üzerine bir türbe yaptırır-
lar. Efsane burada bitiyor. Aslında halkımı-
zın bildiği yıllardır söylene gelen bu gibi 

efsaneler de benzer yönler pek çoktur. Kimi 
mecnun’dur Leyla’sı uğruna çöllere düşer, 
kimi Kerem gibi diyar diyar Aslı’yı arar, kimi 
de Ferhat olur Şirin’e kavuşmak için dağları 
deler. Fakat kavuşamazlar birleşemezler  her 
zaman bir engel onları birbirinden ayırır, bu 
engel mezarlarında da bırakmaz  bir çalı di-
keni bir böğürtlen otu olarak, iki sevdalının 
mezarları arasında biter. Konya'daki Tahir ile 
Zühre efsanesi böyledir. Belki Anadolu’nun 
başka illerinde daha birçok Tahir ile Zühre'ler 
vardır. Konya'daki bunlardan biridir. Her yer 
de aynı hikaye anlatılır. Hikaye doğru da ola-
bilir yanlışta, bilinen sandukalar açıldı içeri-
sinden biri kadına diğeri erkeğe ait iki başlık 
bulundu ve müzeye kaldırıldı ne zaman tür-
be ile  ilgili yazılı bir belge bulunursa gerçek 
o zaman anlaşılacak.

Tahir ile Zühre’nin efsaneleşmesine etken 
olan bir şiir var ki şairin bile önüne geçmiş 
bir şiir bu…
Tahir ile  Zühre’yi okuyarak yada bir şekilde 
duyarak, mükemmel kelimeleri bir araya ge-
tirerek, en güzel şiirlerinden birini ortaya ko-
yabiliyorsa Nazım Hikmet, dedesinin Konya 
valisi olduğu sırada konyada kalması ve şair 
Nazım Paşanın Mevlevi arkadaşlarıyla yaptı-
ğı şiir ve tarikat söyleşileri ondaki şiir mera-
kının beklide  ilk kıvılcımlarını oluşturmuş-
tur. Kimse iddia edemez ki Nazım Hikmet 
Tahir ile Zühre’nin türbesini ziyaret etmemiş 
olsun. Bu sonsuz aşkı o türbe ziyaretinde 
özümsedi. Kelimeler yıllar sonra kağıda dö-

külse de Nazım Hikmet gerçeği bu toprak-
larda buldu. Konya'da şiiri sevdi, aşkı anladı 
ve Nazım olup Tahir ile Zühre’yi yazdı.

               
     

Kaynak: Mehmet Önder/Konya Efsaneleri
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz. 

TAHİR İLE ZÜHRE 
Tahir olmak ta ayıp değil, Zühre olmak da     
Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil
Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte
Yani yürekte,
Mesela bir barikatta dövüşerek
Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken
Mesela denerken damarlarında bir serumu
Ölmek ayıp  olur mu?
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil
Seversin dünyayı doludizgin 
Ama bunun farkında değildir 
Ayrılmak istemezsin dünyadan 
Ama o senden ayrılacak 
Yani sen elmayı seviyorsun diye 
Elmanın da seni sevmesi şart mı?
Yani Tahir Zühre sevmeseydi artık,
Yahut hiç sevmeseydi,
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden 
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da 
Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil

Nazım Hikmet Ran (1902-1963)  
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Kemal AKKORA'yı tanıyabilirmiyiz?         
1940 yılı Konya Merkez doğumluyum, gençliğim sporla geçti. Spor hayatımın en büyük 
parçasıydı halende vazgeçmiş değilim.

Spora ne zaman başladınız?
Garip bir olay; 1957  yılında lisede okurken beden eğitimi dersinden 1 alıyordum kısadan 
atla diyorlar atlayamıyorum, minderden atla diyorlar atlayamıyorum, beden eğitiminden 
sınıfta kalacağım. O gün beden eğitimi hocamız okulumuzun bir spor koluna katılım yapar-
sanız beden eğitimi notunuz 10 dedi. Yani beden eğitimi hocamızın o gün ki tavrını bugün 
Türkiye ‘de göremiyorum. Oysa ki bugünün beden eğitimi hocaları o zamanın hocalarından 
daha eğitimli, daha donanımlı ve imkanlar çok fazla olmasına rağmen söylüyorum bunu. 
Bana bu aşı verdi. Önce  güreş denedim olmadı, halter o da olmadı,  koşuyum dedim 100 
metre seçmeleri var o zaman 15 kişi 100 metreye girdi sahada çim üzerinde koşacağız şöyle 
eğildik diz vurdular çık diye ben birinci olmuşum 15 kişi içinde. 1 hafta sonra liseler arası 100 
metre yarışına girdim ben Konya lisesini temsilen yarışıyordum. Bütün liseler içinde ikinci 
olana 10 metre fark attım. O gün şampiyonluktan dolayı  okul bizi yemeğe götürdü, o bi-
zim için futbolculara verilen  milyon dolarlardan daha önemliydi. Konya’nın o zaman Engin 
Öğüt Verici diye bir yüz metrecisi vardı, daha onu hiç kimse geçememiştir. Ziraat mühendisi 
idi kendisi benden büyük haliyle herkes ona gıptayla bakıyordu. Konya şampiyonası var at-
letizmde  100 metrede ben geçtim 1 metre farkla ben 1.oldum. Ben acemiyim o usta bana 
dedi ki; “ya sen gaza geldin ondan oldu “ dedi. Bir hafta sonraki yarışta 2-3 metre fark attım 
bundan sonra da sporu bıraktı. Sporu bıraktığı için de üzüldüm.

İdman yaptınız mı bu sırada?
Yok, idman falan yok ham olarak çıktım.

Peki, bu yeteneğinizin önceden farkında değilmiydiniz?
Hayır, farkında değildim.

Yetenek var ama farkında değilsiniz?
Evet, yeteneğimin farkında değildim, yarışlarda gördüm. Bu arada 100 metreci olmak 
hayalim. 14-15 yaşlarındayken 100 metre yarışlarına girdim. Profesör Kalp Cerrahı Or-
han Arus diye bir arkadaşım var bir konferansta görmüş bana dedi ki; “hiç yaşlanmamış 
aynı güzelliği duruyor” 72 yaşında bu kişi o zaman bunun sebebi sporun insana verdiği 
en büyük ödül. Konya ‘ya o zaman Yugoslav bir antrenör geldi.

Hangi kulübün bünyesinde geldi?
İdman Yurdu yardım ediyordu. Asıl branşı atletizmdi ama futbol takımı çalıştırıyordu. 
Bu insan bizi yetiştirdi. Türkiye şampiyonası var 59 senesinde bu arada Konya şampi-
yonu ve rekortmeniydim.

Konya da bir çok 
başarıya imza atmış 
çok önemli insanlar 

var. İşte Konyavizyon 
sizler için bu insan-
lardan birini buldu. 
Başarıları ve hayatı 

üzerine güzel bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Kemal 

Akkora Konya’nın ba-
şarılı İşadamlarından 

olması dışında geç-
mişinde daha büyük 

başarılar gizli. 

YARIM YÜZYILDIR

REKOR
KIRILAMAYAN

Kemal AKKORA
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Kullandığınız malzemeler  bugünle 
kıyaslanabilir mi?
Koştuğum ayakkabı çivileri kenarlardan 
patlamış acıtıyor yürüyemiyorum, bugünün 
şartları nerde! Türkiye şampiyonasında bü-
yük atletler var hepsi orda ben o gün ğögüs 
farkıyla 2. oldum. O gün federasyon başka-
nı beni yanına çağırdı  ve dedi ki; ”Ankara’ya 
yanıma gel seni dünya şampiyonu yapmazsam 
namerdim”. O gün ben 10.9 koştum müthiş 
bir derece, ayakkabı yok, idman yok, bes-
lenme yok, sigara var, pist yok bu şartlarda 
koştum. Bu arada askerlik zamanım geldi as-
kere gittim 62 yılında Erzurum’dayım. Duy-
dum ki kara kuvvetleri ve silahlı kuvvetler 
şampiyonası varmış Bursa’da, hemen gittim 
söyledim ben atletim dedim. Ne koşuyorsun 
dediler 100 metre dedim. Hemen yazdılar 
beni görmeden sözümle yazıldım sormadı-
lar. Sivas’ta tren  mola veriyor biz su doldu-
ruyoruz kafile kumandanları binbaşı şöyle 
bir baktıktan sonra sen ne koşuyorsun dedi 
100 metre dedim yürümeye halin yok ne 
100 metresi koşacaksın sen dedi. Bense de-
dim ki Halep oradaysa arşın burada olacak 
dedim. Bursa’da yarışlarda ikinciyle aramda 
10 metreden fazla fark var ipi göğüsledim 
o binbaşı stadın öbür tarafından bir geliyor, 
beni havalara kaldırıyor sen bir tanesin ne 
esaslı çocukmuşsun diyor.

O zaman teknik özellikleri 
biliyormuydunuz?
İki adımın arası 2.40 cm bugün Usain  
Bold’un iki adım arası 2.65 cm yani ge-
liştirilebilirdi. Bu şartlar o zaman olsaydı 
ben net 10 saniyede koşardım.

Bu sırada asker’de   idmanlarınıza 
devam ediyormusunuz?
Yok, ne idmanı yarıştan yarışa koşuyorum.

100 metre bayraklı koşulara katıldınız mı? 
Tabii ki sen atletsin, son atlet ben olurdum.    
İsterse bayrak bana 5-10 metre geç gelsin 
ipi göğüslerim daha beni geçen olmadı.

Şu anda Türkiye'nin yetiştirdiği Uluslara-
rası platformda bir 100  metrecimiz yok
Yok bir çocuk vardı iki sene evvel 10.9 koş-
tu fiziği gerçekten çok müsait.

Yani sizin 1959’da koştuğunuz derece
Evet

Bu arada sigara kullandınız mı?
Evet içtim. 53 yaşıma kadar içtim. Sigarayı 
atıp yarışlara girerdim tabi bunlar yanlıştı.

Peki, sizin zamanınızda dereceler neydi 
uluslar arası platformda?   
10.6, 10.5 dereceler oydu o zaman öyleydi.

O zamanlar transfer varmıydı atletizmde?
Gençlerbirliği İdman Yurdu, ben o zaman 
baştayım bana teklif yapıyorlar bende İd-
man Yurdu'na gittim. Başkana dedim 50 TL 
verin size transfer oluyum dedim. 50 TL’yi ne 
yapacaksın? dedi. Eşortman, ayakkabı ala-
cağım dedim. Eski ayakkabı buldum, tamir 
ettim onu giydim o zaman ayakkabı yok.

Spor mağazası atletizm spor ekipman-
ları satışı yok muydu Konya’da?
Bir tane Tan Spor diye spor malzemeleri satan 
mağaza vardı ona yalvara yalvara  1, 2 ayak-
kabı getirttim onlarda kullanılmış ayakkabı. 
Şimdiki gençler şanslı ve bu şanslarını sonu-
na kadar zorlasınlar, idmanlarını yapsınlar ve 
sigaradan kesinlikle uzak dursunlar. 
  

Bu güzel söyleşi için teşekkür ederiz.     Hayatı-
nızın bundan sonrada 100 metre rekorunuzun 
mutluluğunda devam etmesi dileğimizle…                     
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Sevgili Konyavizyon okuyucuları;
İstanbul'dan ilk yazımla selamlar olsun 
diyorum. Konyaspor'un Banka Asya Bi-
rinci Ligindeki şampiyonluğunu ve Süper 
Ligdeki başarılarını şimdiden kutluyorum. 
Konya Hz. Mevlana'nın huzur dağıttığı gü-
zel şehirlerimizden bir tanesi. Böylesi ma-
nevi değerleri yüksek olan bir şehirde siz-
lere seslenebilmek benim için gurur verici 
bir olay. İlk yazımda size ülke ekonomisine 
katkıda bulunan tekstil dünyasının sayı-
lı isimlerinden biri olan Saraç Demir'den 
bahsetmek istiyorum.
1985 yılında hazır giyim satarak tekstil 
dünyasına merhaba diyen ve devamında 
İran'da Araplara mal satarak hızlı bir yük-
selişe geçen İş Adamı Saraç Demir 1989 ve 
1990 yıllarında aldığı akılcı inisiyatiflerle  

doğu bloklu ülkelerine yaptığı ihracatla 
tekstil dünyasında hızlı bir ivme yakaladı.
1993 yılında Demir, perde ülkelerinin ba-
ğımsızlıklarına kavuştuktan sonra hızla 
Rusya ve komşu ülkelerine yaptığı üretim-
lerinden  4/3 ünü satarak ülke ekonomisi-
ne ciddi döviz girdisi sağlamıştır.

Ünlü tekstilci Saraç Demir aynı zamanda 
BRAVO - İPEK YOLU - ROMAN - ALFA BETA 
gibi saygın markaların yurt dışında doğu 
bloku ülkelerin temsilciliğini üstlenip tekstil 
ihracatına yön veren isim oldu. Saraç De-
mir 2006 yılında kendi imalatı olan WAN-
LEE markasını kurarak ülkemizdeki bir çok 
ünlü markaya koleksiyon verdi. 2008 yılın-
da WANLEE EXTREME hayata geçirdi. Yurt 
dışında 100 e yakın mağaza zinciri oluştur-

du. Bir çok bürokrattan ve devlet büyükle-
rinden ödüller aldı. En son TÜREV'e yaptığı 
insani yardımlardan dolayı Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan  aldığı 
plaketle gündeme gelen iş adamı hayırse-
ver davranışlarıyla dikkat çekti. 

Bugüne kadar açtığı  A PLUS mağazalarla 
Bebek Nişantaşı, Bodrum  Türk bükü, An-
kara Pandora, Bursa Mudanya, Çeşme Ilıca 
gibi yerlerdeki mağazaları ve bundan sonra 
açmayı hedeflediği 100 e yakın mağaza zin-
cirinde en başta KONYA bulunmakta.
Ajda Pekkan  ve Hülya Avşar gibi ünlü sanat-
çılarında tercihi olan WANLEE ülke ekono-
misine hem KDV hem de  istihdam yaratma-
ya devam ediyor. Saraç Demir ‘e yolun açık 
olsun diyor. Bundan sonraki çalışmalarında 
başarılar diliyoruz. Sevgiyle kalın...
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Kebapçı Hacı Şükrü kimdir?
Kebapçı Hacı Şükrü ilk kurucumuz yani 
dedemiz. Dedemden sonra babam, ba-
bamdan sonra ben. Şimdi de iki oğlum 
var. İkisi de kebap pişirir. Biz de aileden 
gelen bir gelenekle babadan oğula geçi-
yor kebap kültürü.

Konya dışında bir şube açmayı düşün-
dünüz mü?
Hayır hiç düşünmedik. Konya'da böyle bir 
düşüncemiz var, inşallah çok yakında olacak.

Etin kalitesi sizin için çok önemli. Bir  dö-
nem kaliteli et bulamadığınız için resto-
ranınızı kapatmışsınız. Doğru  mu?
Evet doğru. Çok sıkıntı çektik. Hatta  Akdeniz 
tarafından et getirttik. Ama etin lezzeti ol-
madı. Onun  için kapattık. Konya’daki koyun, 
kuzunun eti çok lezzetli. Merinos koyunu. 
Yöremizin  koyunun eti çok lezzetli.

Hacı Şükrü kebabının sırrı nedir?
Her şeyden önce etin lezzeti ve kalitesi. Ke-
çiden kebap olmaz, et pişmez. Yöremizin  
koyunun lezzeti çok iyidir, günlük et gelir. Fı-
rında 4-5 saat pişer, kendi suyu ve yağında.

Nasıl marka oldunuz?
Bir tek bizim başarımız değil. Dedem  za-
manında başlamış, arkasından babam ve 
ben, benden sonrada oğullarım. Her şeyden  
önemlisi hijyen, personelimiz müşterilere 
karşı her zaman güler yüzlü, müşterilere karşı 
hiçbir hata kabul etmeyiz. Eti kendimiz kese-
riz, bize tüm gelir. Şu  an için ben 3. kuşağım. 
Benden sonra oğullarım beni aratmaz, onlar-
da ustadır. Bu  şekilde devam edeceğiz.

Antikaya merakınız ne zaman başladı?
1926 yılında dede Hacı Şükrü porselen ve 
bakır  tabakları biriktirmesiyle başlıyor. 1926 
yılında o zamanki yerimiz şimdiki Odacı 

Döviz’in sokağında. Dedemin  en büyük 
hobisi zaten antika. Bir hikaye anlatayım 
size. Bir gün bir Yahudi gelir. Dedem  de 
o zaman 300 yıllık porselen tabaklar var. 
Yahudi der ki sana ne kadar para ister-
sen vereyim bu tabakları bana ver. Fakat 
dedemde antika merakı olduğundan bu 
teklifi kabul etmez. Yahudi ilk gün gelip 
100 gr kebap yer. Aslında  zayıf bir insan, 
ertesi gün olur tekrar gelir 150 grama çı-
karır bu kez. İki  gün sonra tekrar  gelir 
ve 300 gr et yer. En  sonunda adamda 
kolesterol, tansiyon zirve yapar tabii ki. 
Olduğu yere yığılır. Dedem der ki sen 
gayri müslimsin ben senin hakkını öbür 
dünyada çekemem al bu tabakları der 
ve hepsini verir. Sırf gayri Müslim hakkı 
geçmesin diye.

Kaçıncı kuşaksınız?
Antikada da kebapta da 3.kuşağım.

KEBAP
KİBELE TANRISI 
FORTUNA TANRISI 
CİMRİNİN SİKKESİ 
BUNLARIN HEPSİ HACI ŞÜKRÜ DE…

Konya’nın lezzet noktalarından 
olan Hacı Şükrüyle Konyavizyon 
dergisi olarak kebap ve tarihi eser-
leri üzerine özel bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Bu söyleşi kebap kadar 
özel ve doyurucu bir söyleşi oldu. 
Şimdiden afiyet olsun…

Şükrü ŞENGÖNÜL
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Elinizdeki antikaları üniversitelere incele-
meleri için vermeyi düşünüyor musunuz?
Şu an üniversitede sikkeler üzerine ders-
ler veriliyor. Roma - Bizans sikkeleri. Bir de 
bizde pratik bir şey var. Elimize aldığımız-
da sikkelerin hangi döneme ait olduğu-
nu biliriz. Onunla haşır neşir olduğumuz 
için. Bir de bunların taklidini biliriz. Mese-
la  yunanlılar sikke yapıyor. Gramını  dahi 
ayarlıyor adamlar, piyasaya sürüyor. Bir de 
Antakya tarafında taklit sikkeler çok yapı-
lıyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Her şeyin 
orjinal mi taklit mi olduğunu anlayamıyor-
sunuz. Sikkenin  her şeyini bildiğimiz hal-
de müzeye danışmaya gidiyoruz. Sikkele-
rin  sahtesi çok yani.

Elinize aldığınız zaman sikkenin sahte 
olup olmadığını anlayabiliyorsunuz yani?
Sikkenin sahte olduğunu anlasam bile te-
reddüt yaşayıp müzeye danışma ihtiyacı 
duyuyorum tabii ki.

Bu merak size dedenizden geçti sizden 
çocuklarınıza geçti mi peki?
Bizim çocuklarda hiç heves yok. 
2. İzzetin Keykavus Sultan sefere çıkıyor. 
Sarayda Siyavuş diye bir sahte sultan çı-
kıyor. Halk  arasında Cimri olarak bilinen. 
Sultan seferden dönüyor. Sahte  sultan 
cimri Alaeddin camiide hutbe okutmuş 
kendi adına, Siyavuş Bin Cimri yani sulta-
nın oğlu manasında sikke yaptırıyor. Son-
ra 2. İzzetin Keykavus seferden dönüyor. 
İlk sahte sultanın kellesini vurduruyor. 
Bu basılan sikkeden iki adet var. Birini 

Afyon'da bulduk. Cimrinin  sikkesi, Saman 
pazarında 1940 yılında çıkmış. Sefa Oda-
başı var. Ben  onun talebesiyim o yetiştirdi 
beni. Bu sikkenin para ölçüsü yok. Çünkü 
dünyada iki tane var cimrinin sikkesinden. 
Birisi müzede diğeri de bende. 
Bu  çok farklı bir kültür, bunu severek ya-
parsanız içine girersiniz. Çünkü  bu bir kül-
tür mirası herhangi bir şey değil.

Peki tüm birikimin sizden çocuklarınıza 
geçmemesi sizi üzüyor mu?
Ben yinede bu hobime devam ediyorum. 
Almaya devam ediyorum. En ufak şeyi de 
satmam. Şu an elimde sadece Lidya parası 
yok. İlk parayı Lidyalılar buldu, koleksiyo-
numda tek o yok.

Babanızın böyle bir merakı var mıydı?
Hayır hiç yoktu. Hatta  ev kalabalığı görür-
dü. Çok eski bir gramofonu eskiciye ver-
miş. Çünkü bu merak dededen kalma.

Eşiniz ne düşünüyor bu konuda?
Eşim çok destek oluyor bana. Onların te-
mizliğini de yapıyor. Derler ya kıratın ya-
nında duran ya huyundan ya suyundan.

Eserlerinizi bir müzede sergilemeyi 
düşünüyor musunuz?
Müzelerle görüştük, Mevlana Müzesinde 
Naci Bey'le görüştük. Kültür Bakanlığından 
geldiler. Müzeler Genel Müdürlüğü ne yap-
mak istiyorsunuz? dedi. Müze açmak iste-
diğimi söyledim. Mevlana civarında Kültür 
Bakanlığının evleri vardı. Bizde balıklama 
atladık. Sonra gece bekçisi, gündüz bekçisi, 
personel hepsinin masrafını bizim ödeme-
mizi istediler. Biz de yapamadık.

Peki şuan için ne düşünüyorsunuz?
Şu an sıcak bakmıyorum. Anadolu Mede-
niyetler Müzesi haricindekilerin hepsi boş. 
Ben emek çekerek buluyorum müzeler 
elimizde yok diye benden alıyor. Bunla-
rın hepsi Ata yadigârı. Dünya milletlerinin  
kültür mirası.

Şu an elimde sadece 
Lidya parası yok. İlk 
parayı Lidyalılar bul-
du, koleksiyonumda 

tek o yok.
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Konya halkının sizin bu kolleksiyonu-
nuza bakışı nasıl?
Çok ilgili değiller. Kebaplarını yiyip gidi-
yorlar. Ama başka kentten gelenler ince-
liyor. Merak  ediyor soruyor, böyle olunca  
bize de şevk geliyor.

Türkiyenin tarihi eserlere karşı tavrı 
hoşunuza gidiyor mu?
Çok sahiplenme yok maalesef. Bu Ro-
malıların gözyaşı sikkesi. Bu  şişenin öl-
çüsü de vardır. Ölen kişinin arkasından 
gözyaşlarını bu şişeye biriktirip ölçer-

lerdi. Bu Roma döneminde ölen kişinin 
arkasından kişinin sadakatini gösterirdi. 
Kim  daha çok biriktirdiyse onun sadaka-
tini gösterirdi. Mevlevi Maşası, Dergahın 
Maşası var bende. Osmanlı  paşalarının 
armaları var.
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Bu eserleri nasıl buluyorsunuz?
Çeşitli araştırmalarla buluyorum. Bazen eskicilerden alıyorum. 
Buradaki tüm eserlerin kendine göre ayrı bir değeri var. Herkes o 
dönemde ustaydı. Fabrikasyon hiçbir şey yoktu. İnsanlar çarşıya 
gidip ihtiyacı olan ürünleri her yerde bulamıyordu. O dönem-
de herkes ürünlerini yapıyordu. Romalıların en çok korktuğu 
Kibele Tanrısı da koleksiyonum arasında. Yine çok nadir eser-
lerim var elimde. Mesela elimdeki yüzük 42 Akik Roma Yüzük 
Taşı. M.Ö. 1. yüzyıla ait. Mesela Fortuna Tanrısı var Romalılar 
bundan da korkuyor. O zaman kumpas yok, metre yok bu kü-
çük ama değerli eser, alıp ölçüyorsun milimi milimine aynı, bu 
beni gerçekten şaşırtıyor. Bu  teknolojiyi, bu matematiği sen 
nasıl yaptın. Mesela eserlerim arasında Tevrat var. Özelliği ise 
Osmanlıca basılmış İbranice yerine. Bu da Osmanlının o za-
manlarda dinlere ayrı bir hoşgörü ve saygısı olduğunu göste-
riyor. Azeri kahvedanlığı var. Kahve içileceğinde bu çıkarılıyor. 
İçindeki malzemelerin hepsinin ayrı kabı var. 300 yıllık bir eser. 
Mevlevi  dergahının maşası var. Özelliği dergahta değişik gö-
revler var. Bu maşayı alan kişi pazarcı pantolonunun kenarını 
ayırıyor sabah namazını kıldıktan sonra pazara çıkıyor. Bunu 
gören esnaf maşayı görünce bu dergahın pazarcısı diye hemen 
işini hallediyor bekletmeden bir an önce gönderiyor.

Size bu eserler konusunda bağışta bulunan var mı?
Yok. Ben hepsinin parasını vererek aldım. Hepside müzelere kayıtlı.

Yılların Hacı Şükrü Kebapçısına farklı bir pencereden baktık. Bu özel 
söyleşi için Şükrü Bey’e teşekkür ediyoruz. Konya'da  Kebap’ın markası 
olarak bilinen  ama kebabı kadar tarihi eserler konusunda da ülke için 
çok önemli bir insan Şükrü bey. Bir dahaki kebap ziyafetinizde HACI 
ŞÜKRÜ ‘ye bir başka gidin. Gözünüzde, midenizde bayram etsin. Keba-
bın tarihle buluşma noktası…
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Selçuk üniversitesi Süleyman Demirel 
kültür merkezinde gerçekleştirdiği 
"Safahat - Mehmet Akif Dönüyor" isimli 
tiyatro oyununda büyük beğeni top-
layan AHMET YENİLMEZ ile güzel bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Yenilmez Sa-
nat Merkezi adı altında gençlere de 
tiyatro eğitimi veren ve ülkeyi karış 
karış gezen Ahmet Yenilmez hayatı 
ve Mehmet Akif Ersoy’u canlandırdı-
ğı oyunu üzerine konuştuk.

Öncelikle bu yoğun temponuzda bize 
zaman ayırdığınız için teşekkür ede-
riz. Türkiye sizi rol aldığınız dizilerdeki 
oyunculuğunuzla tanıyor. Bu rollerle öz-
deşleşen  Ahmet yenilmez kimdir? Kısa-
ca sizi tanıyabilirmiyiz?

Ahmet YENİLMEZ:  Ülkemin yedi bölge-
sinden biri olan, Doğu Karadeniz Bölgesi 
sınırı içinde kalan, Ordu ilinin merkeze 
bağlı Karaağaç köyü doğumlu Pehliva-
noğlu sülalesinin Tevfik’ten olma Bahçe-
oğlu sülalesinin Fikriye’den doğma namı 
diğer KARAAHMET  Ahmet Yenilmez.
İlk, orta, lise tahsilimi Ordu’da yaptım. 
Övünmek gibi olmasın ama ülkemizin 
1950’lerden beri perdesini kapatmamış 
tek tiyatrosu olan Karadeniz Belediye 
Tiyatrosu deneme sahnesinden mezun 
oldum. 1983 yılında Cevat Fehmi Başku-
tu ‘Ölen Hangisi’ isimli piyesinde Reşit Ah-
met rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü 
aldım. Tahsil münasebatıyla İzmir’e git-
tim. 1987 yılında da Anadolu sahnesinde 
profesyonel oyunculuğa başladım Kültür 
Bakanlığı Devlet Tiyatrosu derken 2006 
yılında kendi tiyatromu kurdum Yenilmez 
Sanat Merkezi'ni ve şu anda da İstanbul 
Fındıkzade’de Yenilmez Sanat Merkezi adı 
altında Fatih Belediyesi ile beraber onlar 
bize binasını tahsis etti tiyatro faaliyetleri 
devam eden bir faniyim.

‘Safahat’ 

Ahmet Bey; Mehmet Akif Ersoy oyunu 
ne zaman aklınıza geldi?
Allah bana her zaman ilkler diye bir mis-
yon çizmiş. Mehmet Akif Ersoy her zaman 
aklımdaydı ama hep böyle bir hazırlık 
içindeydim. Kınalı kuzuları yaptım ben 
Çanakkale’yi anlatan oyununda yapımcısı-
yım,  filmini yaptım. Filmde yine ben oyna-
mıştım Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği 
mısır apartmanının müze olması için çok 
emek verdim. Dinleyen olmadı en sonunda 
dedim ki sizi rezil ederim bakın bir oyun ha-
zırlarım anadoluyu dolaşırım dedim inan-
madılar oysa inanmaları gerekiyordu ben 
dedim mi yaparım bunun için hazırladım.

Safahat Konya’da Selçuk Üniversitesi'nde 
kaçıncı gösterimini gerçekleştirdi?
Selçuk Üniversitesi'nde 58. oyun. 58 yerde 
rezil ediyorum onları.

Nereye kadar gidecek Safahat?
Anlayana kadar devam edecek.

1000 oyunda olabilir mi Safahat?
Tabii ki, ne zaman Mehmet Akif Ersoy’un ve-
fat ettiği mısır apartmanı müze olarak tahsis 
edilecek o zamana kadar devam edecek.

İnşallah kısa zamanda amacınıza 
ulaşırsınız.
Pek sanmam kısa zamanda anlayabilecek-
lerini, benim en çok hazmedemediğim şu; 
bir demokrat parti misyonu var bu ülkede. 
Demokrasi  için şehit vermiş bir parti, bunu 
hepimiz kabul etmeliyiz. Oy verelim yada 
vermeyelim, demokrat partinin mirası Akif-
lerin olduğunu iddia ediyor böyle bir mis-
yonun partisinin genel başkanlığı yapmış 
bir insan mısır apartmanının sahibi.

Çok büyük bir çelişki oyunun bitimin-
de öğrencilere bunu tez konusu yapın 
dediniz ve şu anda Mehmet Akif’in 
vefat ettiği mısır apartmanı bir disko 
bar ve yıllık aidatı 37.000 Euro bunla-
rı sizden duyduk. Öğrenciler bunu tez 
konusu yapsın dediniz.

Ülkemin yedi bölge-
sinden biri olan Doğu 
Karadeniz Bölgesi sı-
nırı içinde kalan Ordu 
ilinin merkeze bağlı 
Karaağaç Köyü do-
ğumlu Pehlivanoğlu 
sülalesinin Tevfik’ten 
olma Bahçeoğlu sü-
lalesinin Fikriye’den 
doğma namı diğer 
KARAAHMET  
Ahmet Yenilmez.

‘Mehmet Akif Dönüyor’
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Siyasalda  okuyan arkadaşlara söyledim. 
Yakışır mı bu bize hala neyin demokratik 
olup olmadığını tartışıyoruz 21. yüzyılın 
eşiğinde. “Yaratılmışların en şereflisi insandır” 
diyen bir dinin mensuplarıyız. Birçok me-
deniyetin mirası var üzerimizde, dinlerin 
hayat bulduğu bir vatanda yaşıyoruz. İn-
sanın yaratılıştan hakkı olan insan hakla-
rını  verelim mi vermeyelim mi noktasın-
da oylamaya tabi tutuluyoruz. Ne demek 
bu tartışılır mı? Şimdi millet görsün biraz 
daha kendine çeki düzen versin ve hak 
verilmez alınır birazda almasını bilsin. Bu 
yüzden maalesef dünyanın her yerinde 
bu böyledir. Sanatçıların, sizin gibi yayın-
cıların, böyle bir misyonu vardır. Hep ayna 
tutacağız. Toplum hep geleceği düşünür  
geçmişi düşünmez bunun için en güzel 
örnek Churcil’dir. Churcil 2. Dünya sava-
sında galip çıkmıştır seçimlerde oy alama-
mıştır. Çünkü millet hep geleceğe oy verir 
hep geleceğe bakar ama biz geçmişle ge-
lecek arasında köprü olacağız.

“Oyunu ilk seyrettiğim zaman eşime 
dedim ki bu bir uyandırma oyunu eşim-
de eve gidince 5 yaşındaki kızlarıma 
geç  kalmadan İstiklal Marşını bugün-
den itibaren öğretmeye başlayacağım“ 
dedi. Oyunu siz gözyaşı içinde oynadı-
nız, seyircilerde akan gözyaşlarına ha-
kim olmakta zorlandılar
Farkındayım, farkındayım  ne güzel bir yü-
reğe sahip ki seyirciler... 
Bakın şimdi söz  ne kadar kaliteli  olursa 
olsun alanda kaliteliyse nasibini alır.

Çok güzel söylediniz
Tabi ki oysa burada Konya’da MEVLANA 
var KONEVİ HAZRETLERİ var niye KONEVİ 
anlatılmaz onu sorgulamıyoruz.

Neden?
Nedenini ben biliyorum onu da ben 
yapacağım.

Konevi Hazretleride mi oyun olacak?
Yok öyle söylemem bedava, neden Kone-
vi Hazretleri anlatılmıyor neden bilin ba-
kalım, çok acı bir gerçek var onun altında 
biliyorum çok acı bir gerçek…
Konevi ki ben bir kıyas yapmak için söy-
lemiyorum haşa yani Mevlana pirimiz sul-
tanımız biraz sonra gideceğim huzuruna 
yüz süreceğim dört ayak üzerinde varaca-
ğım huzuruna.
Bir kelime var…
O var da, var da zor…

Mehmet Akif’e isteyerek yada istemeye-
rek bir haksızlık yapıyoruz millet olarak, 
ülke olarak sizce bunun sebebi nedir?
Çok güzel söylediniz. Mehmet Akif’e İstik-
lal Marşı'nı yazdığı için para verdiler ama 
almadı gitti dul kadınların ve kızların mes-

lek edinmesi için kurulan vakfa bağışlıyor 
bir kısmını da Kızılay’a bağışlıyor.Aslında 
önce hepsini Kızılay’a bağışlıyor. Sonra-
dan bu vakfı öğreniyor, bu vakıfta Kızılay’a 
bağlı Kızılay’a diyor ki oraya verin büyük 
bir kısmını. Şimdi tabii millet değil millet 
ne yapsın bu Anadolu insanı karın do-

yurma telaşının dışında olmalı ki garibim 
hep başkalarını doyurdu cephede askeri 
doyurdu, asker anası zulde kaldı, yemedi 
içmedi yurt dışına çocuk gönderdi oku-
sun diye oda anasını belledi öbür tarafta.  
Aman ceylan derisi koltukta otursunlar, 
kıçları üşümesin dedi o anasını belledi bu 
garibim millet bir kendi kendine kalamadı 
ki okul mu götürüldü? Hizmet mi götürül-
dü? Sinemamı götürüldü? Tiyatromu gö-
türüldü? Bakın 3750 senelik tiyatro metni 
bulundu BRITISH MUSEUM dünyanın ilk 
yazılı metni Türk tiyatrosu ama İngiliz-
ler İngilizcenin dünya dili olabilmesi için 
bunu sakladılar. Bunu ben demiyorum. 
Sümerler konusunda uzman olan Dr İlmi-
ye Hanım onunda belgesi var. Kadir şinaz 
millettir ben ırki anlamda söylemiyorum 
Türk milleti huzuru mahşerde dünya mil-
letleri kantara tutulduğunda yüzü ak çı-
kacak olan ender milletlerden birisi ama 
bu millete bişey götürülmedi biz götüre-
ceğiz işte biz oynayacağız el birliğiyle biz 
sizi anlatacağız siz de bizi anlatacaksınız 
bu sayı böyle katlana katlana büyüyecek 
millette  öğrenecek. Birde Çanakkale Kı-
nalı Kuzu dizisi var biz bu diziyi çekmeden 
önce Çanakkale’ye ziyaretçi sayısı 620.000 
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civarında bunu ben söylemiyorum araştı-
rın sorun 2006 yılı Kınalı Kuzular’dan sonra 
Çanakkale ziyaretçi sayısı 8.500.000'e çıktı 
ama kimse bu dizinin neden 14. bölümü 
yayınlanmadı demedi. Bunun nedenini 
sormadı TRT’ye.

Belki de talep geldi kulak ardı edilmiştir.
Sorulsaydı benim haberim olurdu. Şu an 
Çanakkale’de devlet ziyaretçilere cevap 
veremediği için yeni tesisler yapmak zo-
runda kaldı. Üstat Necip Fazıl diyor ki; kim 
var denildiğinde sağına ve soluna bakma-
dan Ben Varım diyebilecek ve benim ol-
madığım yerde hiçbirşey yoktur şuurunda 
zifiri karanlıkta ak sütün içinde ak kılı ayırt 
edebilecek bu  gençlik! Ve Nazım şunu di-
yor; “Sen yanmazsan, Ben yanmazsam ay-
dınlığa nasıl çıkabiliriz cancazım"
Necip ile Nazım sınıf arkadaşı. İkisinin de 
edebiyat öğretmeni Yahya Kemal. İkisinin 
de oğlunun ismi Mehmet, ikisi de Mehme-
dine şiir yazmıştır. İkisi de birbirinin aley-
hinde yazı yazmamıştır. Nazım ceza evin-
deyken Necip ziyaretine gitmiştir. Necip, 
sana para bıraktım. Nazım sağol demiştir. 
Necip demiştir ki “Ulan Nazım ben iktidar-
da olsaydım, ceza evinde yatırmazdım. 

Sağol üstad der Nazım, sevinme der Necip, 
”Yatırıp da devletin ekmeğini yedirmez-
dim. Taksim meydanın da astırırdım. ”Son-
ra Nazım Necip’in ziyaretine gider. ”Necip 
sana Bafra sigara bıraktım” der. Sen bana de-
miştin ya cezaevinde bakmazdım ne yapar-
dın asarmıydın der Necip. Nazım da devletin 
ipine yazık olur seni faili meçhul yapardım 
der böyle bir dostlukları var. Bunu anlatan 
var mı neden anlatmıyor insanlar. Çünkü 
Necip Fazıl'dan da kazananlar var Nazım 
Hikmet'ten de. Necip Fazıl ölmeden onbeş 
gün önce evdeki halısını satmıştır. Nazım da 
kıçına giyecek don bulamamıştır. Mustafa 
Kemal'den kazananlar var, İslam'dan da ka-
zananlar var mesele bu.

Bu oyun da insanlar o gözyaşlarını 
boşuna akıtmadı bir şeyler oldu.
Tabii ki canım kolay bir iş mi yaptık. İnsanları 
bu güzel hava da buraya getirdik. Esir ettik 
milleti, kolaymı bu sıcakta! Cenab-ı Allah siz 
bir şey yaparsınız da bunu karşılıksız bıra-
kırmı. Mümkün mü bize kastı mı var. Biz ya-
pacağız yılmadan usanmadan karşılık bek-
lemeden. İyilik yapsak ta dönecek kötülük 
yapsak da dönecek. Ne demişler kötülük her 
kişinin karı iyilik er kişinin karı meselesi…
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İnce Minare
Tarihi Dokunun Korunması ve Tadilatı

Fotoğraf: Günce AKKOYUN
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İnce Minare

1. GİRİŞ
Konya İnce Minareli Medrese 1267 yılında Selçuklu Veziri Sahip Ata tarafın-
dan Mimar Kelük Bin Abdullah’a yaptırılmıştır. Mükemmel bir taş ve tuğla 
işçiliğiyle yapılmıştır. Yapının planı simetrik olup, kuzey ve güneyde dörder 
adet çalışma odası, batıda iki kubbeli oda arasında ise ana eyvan bulun-
maktadır. Yapının giriş kapısında taş malzeme kullanılmış, minaresi ise tuğ-
ladan yapılmıştır. İki şerefeli olan minaresi 1901 yılında yıldırım düşmesi 
sonucunda yıkılmıştır [1.Karpuz, H.,2004]. 
Yapılarda kullanılan doğal taş, tuğla, harçlar gözenekli malzemelerdir. 
Gözenekli malzemeler su emme ve su geçirme özelliğine sahiptir. Göze-
nekli malzemeler, boşluklardan oluşan cisimlerdir. Malzemelerdeki boş-
luk miktarı, boşluk yapısı, boyutu, dağılımı dış duvar yapı malzemelerinin 
de bozulmasında etkilidir. Yapılan araştırmada Selçuklu dönemi tarihi 
eserlerinden Konya İnce Minareli Medrese’nin dış duvarlarında kullanılan 
taş malzemelerde su ve nem sorunlarının olduğu ve taş malzemelerde 
bozulmaların oluştuğu görülmüştür.

2. KONYA İNCE MİNARELİ MEDRESE
Konya İnce Minareli Medrese’nin taç kapısı Selçuklu taş süslemeciliğinin en 
mükemmel örneklerinden bir tanesidir.
İnce Minareli Medrese, 1876 yılında ve 1899’da iki defa tamir görmüştür. 1911 
tarihli kayıtlara göre, medresenin büyük kubbesi ve yanında bulunan iki kü-
çük kubbesinin bazı yerleri ve mescidin saçaklarının üzerleri yenilenip sıvalar 
kullanılmış, duvarlar tamir edilmiştir. İki şerefeli zarif incelik ve güzellikte olan 
minare 1901’de yıldırım isabetiyle birinci şerefesine kadar yıkılmıştır. Günü-
müzde ise minare eski haline getirilememiştir. Minare ve Taç kapı arasındaki 
duvar ile çörtenleri son onarımlarda yapılmıştır. İnce Minareli Medrese, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 1954 yılında kısmen tamir edilmiş ve 1956 yılın-
da Selçuklular Devri Taş ve Ahşap Müzesi haline getirilmiştir. Günümüzde 
halen müze olarak kullanılmaktadır [2. Atçeken, Z., 1998,]. 

Konya İnce 
Minareli Medrese’nin 

taç kapısı Selçuklu 
taş süslemeciliğinin 

en mükemmel 
örneklerinden 

bir tanesidir.
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3. KONYA İNCE MİNARELİ 
MEDRESE’NİN DIŞ 
DUVARLARINDA SU VE 
NEM SORUNLARI
İnce Minareli Medrese’nin dış 
duvarlarında su ve nemin bo-
zucu etkileri görülmektedir.

Yüzeysel ıslanma ve su 
emme olaylarının etkili 
olduğu durumlar
Yağmur ile temas eden cephe-
lerde yağmur suları iç hacim-
lere kadar iletilirler. Rüzgarla 
itilen yağmur suyu cepheyi 
ıslatır. Duvarda bulunan delik 
ve boşluklardan giren su, du-
vardaki çözülebilen tuzları çö-
zerek iç ve dış cepheye doğru 
hareket ettirir. Duvar yüzeyi-
nin üzerinde kabukların oluş-
masına neden olur. Sonra da 
bu kabukların duvar yüzeyin-
den düşmesine neden olurlar 
[3. Koçu, N., 1995]. 
Yağmur suyunun yapı dış 
yüzeylerini ıslatmasıyla sül-
fürik asit oluşabilir. Yapı yü-
zeylerini ıslatan yağmur suyu 
atmosferde bulunan SO2 ile 
birleşerek SO2 nin zayıf bir 
çözeltisini oluşturur. Sülfürik 
asit yüzey malzemesi tara-
fından absorbe edilerek et-
kilediği yüzeylerde sülfatlar, 
klorürler ve diğer bazı mad-
deler oluşur ki bunlar cephe 
malzemelerinin bozulmasına 
neden olur.
İnce Minareli Medrese’nin 
dış cephesinde su-nem ve 
çevrenin bozucu etkilerine 
karşı yeterli tedbirlerin alın-
madığı görülmektedir. Taç 
kapının yüzeyinde su- nem 
zemin kotundan 2-3 m. yük-
sekliğe kadar yükselmiştir. 
Taş malzemede bozulmalar, 
çatlaklar, parça kopmala-
rı ve detay kayıpları vardır. 
Donma-çözülme etkisi cep-
hedeki taş malzemelerin par-
çalanmasına ve önemli de-
tayların yok olmasına neden 
olmuştur. Minarenin yere 
oturan bölümünde (kürsü) 
su-nem ve çevrenin bozucu 
etkileri karşısında yüzeyde 
kirlenmeler, kabuklanmalar 
ve parça kopmaları meydana 
gelmiştir [3. Koçu, N.,2006].

1997 yılında Selçuk Üniversi-
tesi öğretim üyelerinin Kon-
ya İnce Minareli Medrese’de 
yapığı çalışmada mevcut ze-
minden 6.5 m. aşağıya inilmiş, 
sağlam zemine girilmesine 
rağmen minare temelinin de-
vam ettiği görülmüştür. Zemi-
ni daha fazla gevşetmemek 
için çalışmaya bu kotta son 
verilmiştir. Açılan kısımla ilgili 
olarak temelde gerekli takviye 
yapıldıktan ve drenaj borusu 
yerleştirildikten sonra kazılan 
kısımlar tekrar kapatılmıştır. 
Burada dikkati çeken konu, 
temel taşlarını bağlayan kireç 
harcı içindeki kil, kül ve odun 
kömürü kalıntıları idi. Aynı 
harç medresenin güneyinde 
bulunan sarnıcın duvar harç-
ları içerisinde de kullanıldığı 
görülmüştür. Selçuklu döne-
minde kullanılan kül ve kireç 
karışımı sonucu oluşan potas-
yum silikat türü bileşikler nem 
azaltıcı bir özelliğe sahip olup 
harçta kuruduktan sonra bir 
şişme ve dağılmanın olmadı-
ğı belirtilmektedir. Ayrıca bu 
tür harçların elastik bir yapı-
ya sahip olduğu farklı defor-
masyonların oluştuğu yığma 
yapılarda deformasyonların 
oluşturduğu hasarı azaltıcı bir 
etkiye sahip olduğu açıklan-
mıştır [8. Dülgerler, O. N., Yıldız, 
M., 2001]. Tarihi eserlerde kul-
lanılan doğal taş malzemelerin 
bozulma nedenleri ve onarım-
larda kullanılacak uygun taş 
seçimi için bilimsel yöntemler 
kullanılmalıdır [9. Esin, T., 1990].  
Tarihi eserlerin onarımlarında 
kullanılacak malzemelerle ilgili 
tüm deneyler laboratuarlarda 
yapılmalı, sonra uygulamaya 
geçilmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarihi eserlerdeki malzeme 
seçiminin baştan yanlış yapıl-
masının sorumluluğu, mimarı 
ilgilendiren bir konudur. Mal-
zeme özelliğinin yeterince 
bilinmesi ve bir araya gelen 
farklı malzemelerin uygulan-
ması sırasında meydana ge-
len sorunların önceden araş-
tırılması ve uygun çözümlerin 
üretilmesi gerekmektedir. 

Taç kapının yü-
zeyinde su - nem 
zemin kotundan 
2-3 m. yüksekliğe 
kadar yükselmiş-
tir. Taş malzemede 
bozulmalar, çat-
laklar, parça kop-
maları ve detay 
kayıpları vardır.
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Bilimsel araştırma ve onarımlar konusun-
da üniversitede konunun uzmanları olan 
yapı malzemesi ve ilgili bilim dalları ile bir-
likte çalışmalarda bulunulmalıdır.
Yapı malzemelerinin ıslanması önlenme-
li, yapı malzemelerinin sudan korunması 
için sistem düzeyinde yapısal önlemler 
alınmalı, bunlara ek olarak yapı elemanları 
gereken yer ve koşullarda sudan yalıtılma-
lıdır. Böylece suyun yapı üzerindeki zararlı 
etkileri önlenmiş olacaktır. 
Onarımlarda kullanılacak taş malzemele-
rin ve harçların fiziksel, mekanik, kimyasal, 
mineralojik, mikro yapıya ait incelemeleri 
ve deneyleri standartlara göre yapılmalı-
dır. Aslına uygun taş ve harç malzemelerin 
kullanılması tercih edilmeli, taş malzeme-
lerin üzerine bilinçsizce portland çimento-

nun sürülmesinden vazgeçilmelidir. 
Selçuklu dönemi tarihi ve kültürel mirasları-
mızın en önemlilerinden Konya İnce Mina-
reli Medrese’nin korunması ve bozulmasına 
neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması 
konusunda çalışmalarda bulunulması ge-
rekmektedir. Su ve nem sorunlarına karşı 
bilimsel çalışmalara devam edilmeli ve so-
runlara neden olan etkenlere karşı gerekli 
önlemler alınmalıdır.
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Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nın 
görevlerinden bahsedermisiniz?
Selçuk üniversitesi bünyesinde bir bünye 
burası isimlerden de anlaşıldığı üzere için-
de üç tane konsept var. Bunlar ”sağlık, kültür 
ve spor”. Sağlık, dediğimiz zaman özellikle 
sosyal güvencesi olmayan üniversite öğ-
rencilerimizin bütün sağlık ihtiyaçları üni-
versite tarafından karşılanıyor. Bu medico 
aracılığıyla yapılıyor medico bugüne kadar 
çok ciddi görevler üstlendi şu anda Sel-
çuklu Tıp Fakültesinin açılmasıyla beraber 
daha komple hale geldi burası 950 yataklı 
ve Türkiye’nin en büyük hastanelerinden 
biri oldu. Öğrencilerin yanı başında böyle 
bir hastane olması çok büyük bir güç oldu. 
Burada 5000 öğrencimize yemek veriyoruz 
bunu kampüs olarak söylüyorum 90.000’e 
yakın öğrencimiz var ve bu öğrencilerin 
hepsi bir aile reisi çünkü… Harcama potan-
siyeline sahip ama bir çekirdek ailede 1 ça-
lışan kendisiyle beraber 4 kişiye bakıyor. O 
zaman biz bunu 90.000x4 şeklinde düşün-
memiz gerek  buda 360.000 çalışan demek 
ekonomiye, Konya ekonomisine katkısı çok 
büyük ve bu öğrenci sayısı sektörleri geliş-
tiriyor.Beslenme alanında çok ciddi yatı-
rımlarımız var. Yemeklerimiz burada, Tıp 

Fakültesinde, İlahiyat Fakültesinde, Eğitim 
Fakültesinde yemekhanelerimiz var. Bes-
lenmeye gerçekten çok önem veriyoruz. 
Yaklaşık 29 tane aşçımız var aslında işin ko-
layı var açarsınız ihale verirsiniz  bir firmaya 
yemek gelir yenir ve parası ödenir.Ama biz 
kaliteye önem veriyoruz bizim yemekleri-
miz etten görünmez ve bunu 1.75kr’dan 
öğrencilerimiz yiyor. Engelli çocuklarımıza, 
şehit ailesi mensupları ve fakirlik belgesi 
olan çocuklarımız yemekhaneden ücretsiz 
yaralanabiliyor. Buda 1000’in üzerinde.

Üniversite’nin konuk evi var ve çok 
misafir geliyor nasıl ağırlıyorsunuz?
100 yatak kapasiteli bir konuk evimiz var 
kampusun hemen girişinde  20 TL gibi dü-
şük bir ücretle kalabiliyor misafirlerimiz.

Üniversitede kaç öğrenci birliği var?
80’e yakın öğrenci birliği var.

Diğer üniversitelerle karşılaştırdığımız 
zaman gerçekten sevindirici bir rakam
Daha önceleri daha fazlaymış ama faaliyet-
te bulunmayan öğrenci birlikleri kapatılıyor. 
80’e yakın birliğimiz tamamen faal öğrenci 
birlikleri, öğrencilerimize fırsat verdiği zaman  
çok güzel şeyler olacağını burada görüyoruz. 

Biz destekliyoruz öğrencilerimizi maddi ve 
manevi konuda.Öğrenci birliklerimizle belirli 
zamanlarda belirli periyotlarda toplanıyoruz 
ve planlamalarımızı yapıyoruz 1 aylık planı-
mızı belirliyoruz o kadar çok faaliyetlerimiz  
var ki, S.D Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor.

S.D Kültür Merkezinin kapasitesi nedir? 
Kaç kişi ağırlanıyor?
950 kişilik ama bizim böyle bir yere daha 
ihtiyacımız var bir gösteri merkezi tarzın-
da o kadar çok program faaliyetleri var ki 
bunları değerlendirmek gerek diye  düşü-
nüyorum. Dünyanın bir yanında gösteri  
merkezimizde olduğu zaman  kongrele-
ri tiyatroları burada şova yönelik yerleri 
gösteri merkezimizde yapabiliriz. Şu anda 
aynı anda 2-3 faaliyet olabiliyor buda katı-
lımcı öğrencilerimize seçenek sunuyor.

ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
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Öğrenci birliklerinde dünya’da derece 
alan birlikler var bunlardan bahseder-
misiniz?
2008 yılında Polonya'da halk oyunları top-
luluğu dünya birincisi oldu. Bu gerçekten 
büyük bir başarı  üniversitemizde 1500’e 
yakın üyesi var halk oyunları topluluğu-
muzun 500’e yakında repertuarı var. Bu 
çocuklar derslerine giriyor boş zaman-
larında bu tür aktiviteler de yer alıyorlar 
biz Polonya'da dünya birincisi olunca 
bu bütün dünyanın dikkatini çekti bu yıl 
Taylant’ta düzenlenen Asya Festivaline 
davet aldık onur konuğu olarak.

Kaç ülke katıldı  festivale?
16 ülke katıldı Amerika, İtalya, Litvanya, 
İsrail, Çin, Vietnam gibi ülkeler vardı.

Bu bir yarışma degil sanırım
Evet festival şeklinde düzenlenmiş ama 
biz dedik ki bir takım en iyi ödüller koya-
lım festival olmasına rağmen bu fikrimi 
beğendiler. Sahne performansı en iyi mü-
zik grubu  en iyi kıyafet  karegrofi bunun 
gibi derecelendirmeler yaptılar ve biz 
her konuda en iyiydik bu kendi ifadeleri. 
Çünkü biz Kültür Bakanlığından 6 tane 
müzisyenle gittik kanun, bağlama, akar-
dion, davul düşünün orada Gaziantep 
oynuyorsunuz ve orada davul sesi olması 
lazım bir kaval mesela bu banttan da gire-
bilir ama aynı duyguları yaşatmaz. Çünkü 

davulun tokmağını vurunca oradaki in-
sanlar irkiliyor. En iyi sahne performansı 
aldık diğer dallarda da vereceklerdi bize 
de söylediler hepsini size vereceğiz ama 
gönül koyma olur dediler önemli olan biz 
orada gönülleri fethettik. Olağanüstü bir 
izleyici kitlesi vardı ve bizim gösterileri-
miz  en yoğun izlenen gösteriydi.

Selçuk Üniversitesi böyle bir yarışma-
ya yâda festivale ilerde ev sahipliği 
yapacak mı?
Bizim düşüncemizde önümüzdeki yıl bu 
festivali Konya-Selçuk Üniversitesinde 

düzenlemek istiyoruz. 20 ülkeyi davet 
etmeyi düşünüyoruz. Halk  oyunları fes-
tivalini Selçuk Üniversitesi ve konya ev 
sahipliği yapacak bu bizim kültürümüzü 
tanıtmak için iyi bir fırsat.

20 Gün süren taylant festivalin’de unu-
tamayacagınız bir anı var mı?
Açılış toplantısında katılımcı ülkeler top-
lantıya girdi ilk toplantıydı ve gidişat ko-
nusunda görüşler alınıyordu. İsrail açılış 
toplantısına geç katıldı ve temsilcileri bir 
bayandı. Ev sahibi üniversiteye organizas-
yonla ilgili sitemde bulundular. 
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İngilizce bilen elemanın azlığı konusunda  
ve anlaşamadıkları konusunda sitemde 
bulundu ve bu tüm katılımcı ülkeler içinde 
olunca ev sahibi üniversite temsilcileri bu 
olaya gerçekten üzüldü. Bende söz aldım 
Konya’da çok eski zamanlarda yaşamış 
olan bir filozof vardır kitapları çok satan ve 
adı CELALETTİN RUMİ diye bilinir. MEVLA-
NA der ki dedim “Aynı dili konuşanlar değil 
aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır”. Biz buna 
inanıyoruz dedim bizde bu sorunları yaşı-
yoruz ama çocuklarımız herkesle dil olma-
sa bile çok iyi anlaştılar” dedim. Bu sözüm 
salonda alkışla karşılandı ev sahibi ülkenin 
temsilcilerinin kendilerine güvenle sırtını 
arkaya yasladığını gördüm göz göze gel-
dik ora tabi bu sırada İsrail temsilcisi  üzül-
dü vücut dilinden ben bunu anladım.

Peki, Taylant’ta Türkiye’yi tanıyorlar mı?
Bu konuda üzülmedik desek yalan olur 
bilgilendirme eksikliği var.

Ama orada bir elçiliğimiz var tanıtım 
faaliyetinde bulunmuyorlar mı?
Eminim yapıyorlardır şüphemiz yok bu 
konuda ama eksikliklerinin olduğunu 
gördük  mesela bu elçiliği bir çok kez 
aradık bizim festivalimize katılın diye 
sizde bize destek olun sizleri aramızda 
görmek istiyoruz diye  ama maalesef  
cevap alamadık.

Hava alanında karşılanmadınız tele-
fonla aradık dediğinize göre...
Maalesef üzülerek söylüyorum bunu kar-
şılamaya gelen olmadı festivale katılanda 
telefonla arayanda oysa ki biz orada bir 
bütün olduğumuzu göstermek isterdik.

Bizde gelecek sene ulusal üniversiteler 
arası olimpiyata ev sahipliği  yapacak  
Selçuk Üniversitesi, Konya ve başında 
da siz olacaksınız bu konu hakkında 
bilgi verirmisiniz?
KOÇFEST sponsorluğuyla olacak, tüm üni-
versiteler katılacak, yaklaşık 4000 sporcu 
katılımcı olarak geliyor.

Yeni projeleriniz vardır eminim bunlar-
dan bahsedermisiniz?
Değişik sürprizlerimiz olacak  Kampüs’te  
bir takım yenilikler düşünüyorum sağlık, 
kültür, spor  bünyesinde. Konya’nın açık 
hava sinema eksikliği var bunu düşünü-
yorum kampüs’te, spor şenliklerini 1 haf-
ta ya da 10 güne değil belirli dönemlere 
yaymak istiyoruz. Müsabakaları süper lig 
de olduğu gibi olsun diye çalışmalarımız 
var lig usulü ve bu ligin isim hakkını sat-
ma fikrimiz var. Bu da nasıl olacak katı-
lımcı sporcuların formasının yapılması 
maliyetini, yemeklerini ve konaklamasını 
ödesin yeter. Biz kurallarımızı koyacağız 

ve güzel bir maç ligi oluşturmak istiyoruz 
Türkiye’de  böyle bir lig yok ve daha baş-
ka sürprizlerimiz de olacak.
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Sabır, Emek ve Sevgi

İnsanoğlunun ruhundaki 
güzellik tutkusu her devirde 
kendini ortaya koydu. Me-
deniyetler, bazen birbirinden 
etkilenerek, bazen de çok 
farklı özelliklerle yaşattılar 
ve yansıttılar bu tutkuyu…
İnsanoğlunun yüreğinde 
taşıdığı bu ateş, emek ve 
sabırla birleşerek yüzyılla-
ra damgasını vuran sanat 
eserlerini oluşturdu.
İlk çiçekler Allah sevgisiy-
le düştü kur’an sayfaları-
nın kenarlarına. Öylesine 
değerliydi ki bu sayfalar 
ancak altınla süslenebilir-
di ve işte “tezhib” kelimesi 
böyle doğdu. Daha sonra-
ları ise padişahlara, vezir-
lere ve devlet büyüklerine 
sunulan kitapları ve şiir 
kitaplarını tezhiblemek bir 
gelenek halini aldı. 
Tezhib, ezilerek fırçayla sü-
rülecek hale getirilmiş olan 
altın ve muhtelif renklerin 
kullanılmasıyla gerçekleşti-
rilen bir süsleme sanatıdır. 
En büyük özelliği ise, bu sa-
nata gönül verenlerin çok 
fazla sabır, emek ve sevgiyi 
kalplerinde taşımalarıdır.
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Bu sergi HZ Mevlana ve ailesinin  Konya’ya  gelişlerinin 782. 
yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla 3 - 6 Mayıs 2010 tarihleri 
arasında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi sergi salonunda Mu-
kaddes Can tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mukaddes Can Kimdir?
1962 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul'da 
tamamladım. 10 aydan beridir Konya'da yaşıyorum.

Minyatür, hat, tezhip sanatlarıyla nasıl tanıştınız?
İstanbul’da Topkapı sarayında eğitimin verildiğini öğrendim 
ve o zamanlar burası eğitim veren tek yer şimdi çok fazla eği-
tim veren yer var.

O zaman ilgi çok fazlaydı bu eğitim için tek yer olmasın-
dan dolayı mı?
35 kişi katıldı bu kursa mezun olarak 2 kişi mezun oldu.

Konya’da ilk serginizi açtınız kaçıncı serginizdi?
50. sergimi Konya’da açtım. Ama şunu da belirteyim 1990 se-
nesinde ŞEB-i ARUZ  dolayısıyla bir sergi açıldı ben öğrenciy-
dim o zamanlar benim eserlerimde o sergide yer aldı.

Konyamıza yerleştiniz ne zamandan beri 
Konya’da yaşıyorsunuz?
17 Agustos tarihinde Konya’ya yerleştim.

Bu sanata başlamanın yaşı var mı?
Yaş çok önemli değil, bu sanatı sevmek ve yaşa-
mak gerek en başta...

Bir eseri ne kadar sürede bitiriyorsunuz?
Çok değişken, 1,5 senede tamamladığım eserim var.

Sabır isteyen, sevgi isteyen çok meşakkatli bir 
sanatla uğraşıyorsunuz. Hiç vazgeçmek iste-
diğiniz oldu mu?
Topkapı  Sarayına başladığım zaman… 
O zaman cami süslemelerini gördüm. Zaten be-
nim bu sanata ilgi duymamı sağlayan cami süs-
lemeleriydi. Eğitim aldığım sırada atölyede bütün 
sınıflar beraberdi. 1. 2. 3. Sınıflar 6 kişilik gruptuk. 
Arkadaşlardan birisi Arkeoloji mezunu, birisi Resim 
Öğretmeni, birisi Ressam yani hepsinin altyapısı 
var  ama benim yok. Birde 3. sınıfların yaptıklarını 
görünce vazgeçmek istedim.

Yaptığınız sanat değer görüyor mu?
Önceleri gerçekten ilgisizlikten yok olmaya başlamıştı diyebilirim 
ama son 5 senedir üst düzeyde yükselmeye başladı.

Bu ve benzeri Ata sanatlarımızın yaşayabilmesi için bu eserle-
rin satın alınması ve insanların ilgi göstermesi gerek diye dü-
şünüyorum.
Evet bu kâr amacıyla yapılmış bişey değil ama pahalı malzemeler yurt dı-
şından geliyor bu sanata devam edebilmek için satış yapıyorum. Bir sanat 
eserinin ortaya çıkabilmesi için iyi hattatlarla çalışmamız gerekiyor.

Serginizi görmeye gelemeyen ve bu sanat eserlerine sahip ol-
mak isteyecek insanlar olacaktır size nasıl ulaşacaklar?
Artık Konya’da yaşıyorum ama bir atölyem yok daha telefon numa-
ramdan istedikleri zaman ulaşabilirler.

Konyamız da bir sergi daha düşünüyor musunuz?
Kesinlikle düşünüyorum ama bunu  kısa zamanda gerçekleştirmek 
çok zor. ŞEB-İ ARUZ zamanında bir  sergi düşünüyorum bu 2-3 sene 
içinde olabilir. Bunun içinde Hz. Mevlana ile ilgili özel çalışmalar 
yapmak gerekiyor. Zamanın uzun olmasının sebebi bu.

Mukaddes CAN; mukaddesyasarcan@hotmail.com | 0543 424 18 90

Mukaddes CAN ve Ailesi

Mukaddes CAN'ın sergisinden
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Değerli yatırımcılar bu cümle o kadar 
doğru bir cümle ki 2008 yılından beri 
Avrupa’da çok büyük bir kriz çıkacak 
diye uyaran bendim. Eldeki bütün veriler 
Avrupa’nın çöküşünü gösteriyordu, ama 
ne hikmetse piyasalar bunu hiç dile getir-
miyor bir de üstüne üstlük ABD’nin dola-
rın çöküşünden bahsediliyor, Avrupa’nın 
sorunları ise görmezden gelinmeye de-
vam ediyordu. Artık saklanılacak bir şey 
kalmadı ardı ardına veriler gelmeye başla-
dı. Yunanistan’daki sorun-
lar IMF ve Dünya Bankası 
yetkililerince gündeme 
taşındı. Avrupa’nın şıma-
rık çocuğu Yunanistan he-
pimizin bildiği meşhur hi-
kaye karınca cırcır böceği 
misali har vurup harman 
savurunca iflas söylemle-
riyle bir anda karşı kaşıya 
kaldı. Piyasaların ateşini 
yükseltti daha kimse bir 
şey anlamadan uluslar 
arası kredi derecelen-
dirme kuruluşları bir biri 
ardına açıklamalar, daha 
doğrusu Yunanistan ile 
ilgili not indirimleri gel-
meye başladı. Bir anda ne olduğunu fazla 
anlamayan Avrupa ne gibi bir önlem ala-
cağını düşüne dururken Portekiz’in not-
larında yine kredi derecelendirme kuru-
luşu Moddy’s indirime gitti. Avrupa’yı bir 
telaş sardı ki sormayın Kendi içinde bir 
çözüm üretemeyen Avrupa Birliği çareyi 
İMF’den yardım isteyerek çözmek istedi. 
750 Milyar Euro’luk yardım paketi hazır-
landı ama bu bile piyasaları rahatlatmadı. 
Euro paraşütsüz olarak düşmeye başladı. 
Çok önemli iki küçük not aktarmak isti-
yorum 2008 yılından beri Euro’nun değer 
kaybetmesi gerektiğini böyle giderse Av-
rupa büyük bir krize gireceğini belki 50 
köşe yazımda yazdım. En son 20 Nisanda 

Yeni Meram’daki köşe yazımda “Euro’mu 
Dolar’mı , AB’mi ABD’mi “ diye bir yazı 
yazdım ve orada da açık açık Euro/dolar 
paritesindeki  düşüşün devam edeceğini 
ve sert olacağını ABD’nin bu süreçten kar-
lı çıkacağını ve dahası AB’nin çöküşünün 
hızlanacağını açık açık belirttim. Euro/
dolar paritesi 1,20 hatta 1,18’lere kadar 
geleceğini yazdım ve o gün Euro/dolar 
paritesi 1,35 seviyelerinde seyrediyordu. 
Değerli vizyon okurları, değerli yatırımcı-

lar Yunanistan ile işler bitmedi Yunanistan 
bitse bile arkasından şu ülkelerde de sı-
kıntı olacağını yine önceden yazdım. İtal-
ya, Fransa,  İspanya, Portekiz, Belçika ve 
Macaristan şimdilerde sırasıyla bu ülke-
lerde kriz yaşanmaya başladı. Macaristan 
Başbakanı bizim durumumuz Yunanistan 
kadar kötü bunu abartmadan söylüyo-
rum, önceki yönetim bütün bilgileri ka-
muoyundan saklamış diye açıklamada 
bulundu. Haftanın kapanış günü yani 
04,06,2010 Cuma günü piyasaları karış-
tırmaya yetti ve arttı. Euro/dolar paritesi 
hızla 1,20’li seviyelere geldi. Dolar/TL ko-
tasyonları 1,600 TL’den geçmeye başladı 
ve Euro’daki düşüş tüm dünyada olduğu 

gibi TL karşısında da sürdü ve sürmeye 
devam edecek. Yine kredi derecelendir-
me kuruluşları bir önceki hafta İspanya ve 
Portekiz’in kredi notunu düşürdü. Bu hafta 
başında da Fransa’nın kredi notunun da dü-
şebileceği açıklamaları piyasalarda bomba 
etkisi yarattı. Euro kan kaybetmeye devam 
ediyor. Bazı ülkeler daha önce dolar için 
yaptıklarını şimdilerde Euro için yapmaya 
başladılar. Örneğin İran elindeki 45 milyar 
Euro civarındaki rezervlerini dolar ve altın 

ile değiştireceğini açıkladı. 
Bu söylemler Euro’dan kaçışı 
hızlandırmaya başladı. Önü-
müzdeki günlerde böyle 
açıklamalar eğer Çin gibi ül-
kelerden de gelirse yazımın 
başında da söylediğim gibi 
bu Avrupa’nın çöküşü olur. 
Gerçi yavaş yavaş gidiyoruz 
bu sürece ama böyle ha-
berler süreci hızlandırabilir. 
Bugün yine çok ilginç bir ha-
ber Fransa Başbakanından 
geldi. Euro/dolar paritesinin 
bu seyrinden rahatsız deği-
liz yani düşüşten mutluyuz 
hatta beklediğimiz bir ge-
lişme dedi. Ardından Euro/

dolar paritesi bire bir seviyesine gidebi-
lir. Bu da bizi rahatsız etmez açıklaması 
artık yatırımcıların Euro tutmalarına hiç 
gerek yokmuş gibi algılandı. Euro/dolar 
paritesinde sert düşüşler devam etti. 
Bütün bu gelişmelerin yanında Avrupa 
Birliğinin dağılabileceği konuşulmaya 
başlanırsa ki çok yakında başlanacağını 
bekliyorum, bu Euro’nun cenaze namazı 
olur ve AB diye bir birlik kalmaz. Avrupa 
bu krizden çok kolay kolay çıkamaz hep 
birlikte izleyip takip edeceğiz. Benim 
beklentilerim böyle, her şey Euro’nun 
aleyhine işliyor. Euro’yu şimdilik kimse 
kurtaracağa benzemiyor. Bir daha ki sa-
yıda görüşmek dileğiyle. HOŞÇAKALIN       

AVRUPA’NIN ÇÖKÜŞÜ

Muammer Bingöl
Ekonomist
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KINAYA KANAYA!..
Hiç lafı eveleyip gevelemeden, dolandır-
madan ve eğip bükmeden baaaam diye 
giriyorum mevzuya. Herkesin malumu 
olan, dünyanın gözü önünde cereyan 
eden İsrail katliamlarına, aymazlığına, sınır 
tanımayan hukuksuzluğuna bir kez daha 
vurgu yapmak ve “Rotamız Filistin, yükümüz 
insani yardım” parolasıyla yola çıkan yiğit-
lerimizi doyasıya anlatmak için bu yazıyı 
sizlerle paylaşıyorum. 
Dini, dili, ırkı, mezhebi, inancı ya da dünya 
görüşü ne olursa olsun insan insandır ve 
mazlumun yanındayız anlayışı ile Gazze-
li Müslümanlara yardım etmek için yola 
çıkan gönüllülere karşı yapılanları uzun 
uzun anlatacak değilim, benim derdim; 
Uluslararası hukuku hiçe sayan ve sadece 
kınamakla yetindiğimiz İsrail’in daha ne 
kadar zulmetmeye devam edeceği soru-
suna cevap arayışıdır.
Bir karışlık yüzölçümü, bir avuçluk nüfusu 
ve cüretkar tavırlarıyla yeryüzüne hükmet-
meye çalışanlara dur demek için yola çıkan, 
inanmış kardeşlerimizin verdiği mücadele, 
bugüne kadar sergilediğimiz duyarsızlı-
ğı da yüzümüze çarpmış oldu. Kim kime 
ne hakla zulmediyor, kim kimi ne hakla 
yurdundan etmeye çalışıyor? sorusunu 
sormak zamanıdır diye haykıran kardeşle-
rimiz, verdikleri onurlu mücadele ile tüm 
insanlığa ibretlik bir tablo sundular.
Bu tablonun önemli parçalarından olan 
Yeni Konya Gazetesi Genel Müdürü Mus-
tafa Tatlısu ve Kontv Yurt Haberler Şefi 
Bilal Çalıkuşu, diğer gönüllülerle birlikte 
haksızlığa karşı sergiledikleri tavırlarla 
beynimizi ve ruhumuzu çekip silkelemiş 

ve yeniden kendimize gelmemize vesile 
olmuşlardır. Bu net duruşla; tüm dünya 
kamuoyuna ve özellikle İslam alemine, 
etrafımızda olup bitenlerden “ben insanım” 
diyen herkesin sorumlu olması gerektiği 
mesajı da verilmiş oldu. 
Sadece Filistin ya da genel anlamda 
Ortadoğu'da yaşananlar değil yeryü-
zünün neresinde olursa olsun yapılan 
haksızlıklara karşı mücadele etmek, ar-
tık her vijdan sahibi insanın temel ilkesi, 
yaşam biçimi haline gelmeli.
İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 
İsrail ve uzantılarına artık hiç bir şey eskisi 
gibi olmayacak hatırlatmasında bulunan 
başta; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na, 
TBMM çatısı altında ortak bir deklarasyo-
na imza atan milletvekillerine, önce insan 
sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ola-
rak şükranlarımı sunuyorum.
Bu yaklaşımların geriye dönüşü olmadan 
hangi siyasi olursa olsun devam etmesini, 
ortak akılla hareket edilerek sonuca ulaşıl-
masını ve sadece şiddetle kınıyorum ifa-
delerinin yaraları sarmakta yeterli olama-
yacağını düşünüyor, saldırılarda hayatını 
kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kınaya - kanaya bu sürecin devam etme-
si ne bugün ne yarın çözüm olmayaca-
ğına göre, tarihi ve siyasi misyonumuz 
neyi gerektiriyorsa ivedilikle hayata ge-
çirilmelidir. Yıllarca bize izletilen bu film-
ler arşiv olmalı, millet olarak aslımıza 
rücu etmeli, bize uydurulmaya çalışılan 
kalıpların dışına çıkılmalıdır.
Korsan devletlerin, terör belasının nere-
den ve nasıl beslendiğini herkesin çok iyi 
bildiği günümüzde gelin zihinsel bir sıç-
rama yapalım ve suyu tersine akıtmaya 
çalışanların hiç olmazsa düşünce boyu-
tunda oyunlarını bozarak bu puslu hava-
yı değiştirelim. Daha çok özgüven, daha 
çok özveri ve daha çok çalışarak insanlık 
adına ezberleri bozalım.
Filistin’e yardım gemileriyle yola çıkan-
ların mücadelesi önemli bir başlangıç 
olsun, zamanımızın kalan yarısına er-
demli ve onurlu insanlar damgasını 
vursun. Bu defa bu kadarla birlikteli-
ğimiz sonlandıralım ve bir kez daha 
“Rotamız Filistin - Yükümüz İnsani Yardım” 
gemilerinde yaşadıkları ve yaşattıkları 
imtihanla gönülleri fetheden yürekli 
insanlara selamlarımızı ve dualarımızı 
gönderelim. Bundan sonra neye uğra-
dığımıza şaşırmamak dileğiyle...
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Turizm sektörüne ilk olarak 1999 yılında Bera 
Konya ile adım atan Bera Oteller Grubu 2003 
yılında Bera Mevlana Butik Otel ile yoluna de-
vam etti. Son olarak 2007 yılında Alternatifsiz 
Tatil Cenneti Bera Alanya da Bera Oteller Gru-
buna dâhil edildi. Bugün Bera Oteller Grubu 
524 oda, 1493 yatak kapasitesi ve Bera gü-
vencesiyle misafirlerini kusursuz ağırlıyor.
Bera Oteller Grubunun alternatif turizm sek-
töründeki temsilcisi olan Bera Alanya, Bera 
Otelleri’nin geçtiğimiz aylarda TSE tarafın-
dan verilen TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi, TSE ISO EN 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi, TS 18001 İşçi Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Sistemi, TSE ISO EN 14001 
Çevre Yönetim Sistemi son olarak da TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yö-
netimi Ele Alma Sistemi kalite belgeleriyle 
hizmet kalitesini tescilledikten sonra yeni 
sezona daha güçlü girdi. 2009 yılında En Çok 
Beğenilen ve Tercih Edilen Marka, 2010 Yılı-
nın Altın Markası ödülleri ile Tüm Tüketicileri 
Koruma Derneği tarafından verilen “Tavsiye 
Belgesi” adını gene altın harflerle yazdırdı. 
Sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladık-
larını belirten Bera Otelleri Genel Müdürü 
Yücel Yavuz, erken rezervasyon kampanya-
sının geçen yıla oranla daha iyi olduğunu,  
talebin yüksek olduğunu da ifade etti.
Turkuaz suların eşsiz doğa ve güneşle rande-
vulaştığı Antalya sahillerinin en güzel yerle-
şim alanlarından biri olan Konaklı ilçesinde 
20 bin metrekare alan üzerine kurulu Bera 
Alanya’da, misafir memnuniyeti ve Türk aile 

yapısına uygunluğun çok önemli olduğunu 
belirten Bera Oteller Grubu Genel Müdürü 
Yücel Yavuz” Otele gelen müşterilerimizi mi-
safir olarak kabul ettiklerini belirtip, Türk örf 
ve adetlerinde misafir çok değerlidir ve onu 
memnun göndermek için ev halkı izzet ve ik-
ramda bulunur. Bera Alanya’da otel yönetimi 
olarak bizler ve çalışanlarımız, misafirlerimizi 
dinlenmiş, eğlenmiş ve bütün bir yılın yorgun-
luğu atmış olarak yeni sezonda tekrar görüş-
mek üzere uğurluyoruz. Tabi onların güzel bir 
tatil geçirmeleri için de otelimizde her ayrıntı 
düşünüldü. Otelin tasarımı esnasında Türk 
kültürüne, inançlarına uygun tatil imkânının 
sunulması hedeflendi. Türk kültür ve aile yapı-
sına uygunluk kriterleri ile yılların verdiği otel-
cilik deneyimi birleşince bir tatilden beklediği-
niz her ayrıntı Bera Alanya’da tasarlandı” dedi.
Kalitesi ile ön plana çıkan Bera Alanya’nın 
birçok alternatif turizm oteline göre iddi-
alı avantajlarının olduğunu belirten Yavuz 
“Gemi modelinde tasarlanmış otelimiz aile-
deki her ferdin bir tatilden bekledikleri her 
şeye cevap verecek şekilde tasarlandı. Misa-
firlerimize tamamen rahat, 
huzurlu bir tatil geçirmeleri 
için 42 m²’den başlayan, 
deniz manzaralı, yüksek ka-
lite standartlarında dekore 
edilmiş ferah ve konforlu 
odalarda konaklama ayrıca-
lığı sağladık. Bayanlara 3500 
metrekare teras alanında 
yüzme keyfi sunuyoruz. 

Bayan misafirler havuzların bulunduğu bu 
alana sadece bayanlara özel bir asansörle 
tercih ettikleri yüzme kıyafetlerini giyerek 
gönül rahatlığı ile çıkabiliyorlar. 
Ayrıca bayanlara ayrılan bu bölümde bayan 
misafirlere bayan personeller hizmet veriyor. 
Bayanlar dilerlerse yiyecek ve içecek servisleri-
ni de terasta alabiliyor. Bera Alanya’da Türk ve 
Dünya mutfağının seçkin lezzetleri, ödüllü aş-
çıların ellerinde keyifli bir yolculuğa çıkıyor ve 
zengin çeşitli mönülerle misafirlerimizin da-
mak zevkinize sunuluyor. Tatilde misafirlerimi-
zin hem ruhen hem de bedenen dinlenmeleri 
için özel krem ve rahatlatıcı kokularla hizmet 
veren masaj salonları, LCD TV’li saunalar, Türk 
hamamı, şok duşlar, buhar odaları, özel ısıtma-
lı kapalı havuzlar, jakuzili havuzlar; yenilenme-
leri için güzellik merkezleri, kuaför hizmetleri, 
cilt bakımı; çaylarını yudumlamak, kahvelerini 
içmek için özel dizayn edilmiş cafeler, özel or-
ganizasyonlar için sohbet odaları, bay- bayan 
mescid ve şadırvan, spor yapabilmeleri için fit-
ness center, bowling salonu, spor alanları gibi 
fark yaratacak pek çok ayrıntıyı da otelimizde 
görmek mümkün. Bera Alanya’da davet ve 
özel toplantılar da yapılabiliyor. Bayii toplantı-
ları, seminerler, kongreler gibi organizasyonlar 
için 10 kişiden başlayıp bin kişiye kadar full 
donanımlı toplantı salonlarımız mevcut. Ken-
di kendini temizleyen halıların kullanıldığı kre-
şimiz, annelerin kendilerine biraz daha zaman 
ayırmaları için küçük afacanları profesyonel 
ekibiyle misafir etmeye hazır” dedi.
Turizm sektörünün, Türkiye’ye sağladığı dö-
viz girdisi ile ekonominin önemli bir halkası 
olduğunu belirten Yavuz bu alanda yatırıma 
devam edeceklerini, hedeflerinin hem alter-
natif otelcilikte hem de şehir otelciliğinde 
aynı hizmet kalitesiyle Bera Oteller Grubuna 
yeni halkalar dahil etmek olduğunu belirtti.

Alternatifsiz Tatil Cenneti 
Bera Alanya’da
Bayanlara Pozitif Ayrımcılık
Aldığı ödüllerle kalitesini tescilleyen Bera Otelleri, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı.  
Ailelerin tüm beklentilerini otellerinde karşılayabildiklerini söyleyen Bera Otelleri Genel Müdürü 
Yücel Yavuz, müşterilerini misafir olarak gördüklerini belirterek, dinlenmek ve gönüllerince 
eğlenmek isteyenleri Türk aile yapısına uygunluğun olan otellerinde tatil yapmaya davet etti. 

Bera Otelleri Genel Müdürü Yücel Yavuz
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KONYA 
DALIŞ 
MERKEZİ

Konya Dalış Merkezi ne zaman açıldı?
1 Temmuz 2009 tarihinde hizmet vermeye başladık.

Kurslarınıza ilgi nasıl Konya'da?
Geçen sezonun ortasında açıldı kursumuz. 70 civarında 
dalıcı yetiştirdik bu sene nisan ayında açtık geçen yıla 
göre tabi çok iyi Konyalı hemşerilerimiz ilgi gösteriyor.

Dalgıç nasıl olunur?
Biz burada tabii çeşit çeşit dalgıç var scuba dalgıç 
yetiştiriyoruz yani tüple dalıyoruz herhangi bir sağ-
lık sorunu olmayan bir kişi dalgıç olabilir biz teorik 
dersler veriyoruz, havuz çalışmaları yapıyoruz,daha 
sonra denizde dalma işlemi gerçekleşiyor toplam 5 
dalış gerçekleşiyor  bu beceriler yerine gelirse 1 yıldız 
dalgıç sertifikası alıyorsunuz.

Merkezinize gelenlere eğitim kaç yıldızlı bir dalgıç 
tarafından veriliyor?
Hocamız bu konuda en son nokta olan 3 yıldız eğitmen 
genel kurmay başkanı gibi düşünün VAROL ALTUNAN 
hocamız 25 yıldır profesyonel eğitmen kendisi.

Sertifika alma süresi ne kadar?
3 gün 3’er saat teorik ders veriyoruz.4. gün havuza alı-
yoruz 3 saat  4 günde Konya’da ki işimiz bitiyor daha 
sonra 1 hafta sonu deniz’e gidiyoruz.2 günde deniz 
çalışmasını yaptığımız zaman becerilerini gerçekleştir-
diği zaman dalgıç oluyor  yani 1 haftalık  1 sürede.

Mustafa KAYNAROĞLU
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Bu işin riski nedir?
Dışarıdan görüldüğü gibi riskli bir iş değil biz 
burada profesyonel eğitmenler tarafından 
eğitimlerimizi veriyoruz bu işin riski diğer 
işlerdeki risklere göre daha az diyebiliriz.

Dalgıç olabilmek için yüzme bilmek 
şart mı?
Yüzme bilmek şart ama çok iyi yüzücü ol-
masına gerek yok su üstünde durabilme-
niz yeterli.

Konya’da dalınacak yerler var mı?
Obruk’da daldık biz apa barajının yanın-
da bir obruk var krater gölüdür orda dal-
dık. Beyşehir gölü var apa barajı var ama 
bu yerler tamamen profesyoneller için 
Konya’da amatörler için dalınacak yer yok.

Kursunuza hangi yaş aralığı hangi mes-
lek grubu ilgi gösteriyor?
İlkokul mezunu olmak yeterli 16 yaşında 
lise öğrencileri de var doktorlar, memur-
lar,  hava üssünden  , sanayiden yani her 
yaş her meslek grubundan ilgi var.

Bayanların ilgisi nasıl?
Bu son grubumuzda 30 kişi vardı bunun 
12’si bayan bayanlar bu iş için daha yatkın 
ve daha becerikli.

Kurslarınız hangi zaman aralıklarında 
açılıyor?
Kurslarımız devamlı var

Kurslarınızda başarı oranı nedir?
Kurslarımızda başarı oranı %95dir.

Bu kursa katılmak isteyenler merak 
ediyorlardır ücret ne kadar?
300 TL insanlar belki yüksek bir ücretle bu 
eğitimi tamamlayacağını düşünüyorlar 
ama sadece 300 TL bizim para kazanma 
amacımızdan çok tanıtmak önemli.

Konya Dalış Merkezinin hedefi nedir?
Kulüp olmak, federasyon   tarafından ku-
lüp ünvanı almak bunun için üç ayrı dalda 

sporcu yetiştirmek gerekiyor. Zıpkınla ba-
lık avı kursu açacağız önümüzde ki aylar-
da  su altında hedef vurma bu branşların  
sporcularını yetiştireceğiz ve kulüp ola-
cağız  yani o zaman ismimiz Konya Dalış 
Merkezi değil Konya Dalış Kulübü olacak 
hedefimiz bu  tabii bunun için büyük bir 
yer düşünüyoruz bütün su altı severleri  
bir araya getireceğimiz bir yer havuzlu ka-
feteryalı güzel bir yer. 

Bu güzel söyleşi için teşekkür ederiz. 
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Yaz tatillerinde gerçekleştirilen aktivite-
lerde yapılan harcamaları gönüllü anneler 
karşılıyor. Yaklaşık 13 yıl önce yuva ile ta-
nışan Ferda Okur ve arkadaşları  gönüllü 
anne olarak , 2-3 yaş grubundaki çocukla-
ra kendi çocukları gibi bakıp ilgileniyorlar.
Yaptıkları işin tamamen gönül işi olduğu-
nu söyleyen Ferda Hanım, kendi isteğimle 
bu çocuklara gönülden annelik yapmak 
istediğimden onlara bakıyorum, karınla-
rın doyurup bezlerini değiştiriyor, onlarla 
oyunlar oynuyorum  diyor.
Aslında burada personel yetersiz kaldığı 
için gönüllü annelerin çoğalması gereki-
yor. Selçuklu Hastanesi’den Birgül Yel 4-5 
anneyi finans etti. Geri kalan finans kısmı-
nı da Tıp Fakültesi çalışanlarından gün ya-
pan hanımlar, ben ve arkadaşlarım oluş-
turduk. Bu sayede toplam 12 tane gönüllü 
anneyi kuruma kazandırdık. Bizim dışı-
mızda çalıştılar. Doğum günlerini, sünnet-
lerini, tatillerini organize ediyoruz. Sünnet 
olan çocuklara kirvelik yapıyoruz. Devlet 
çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Onlara yılda 

4 kez giysi veriyor ve bir çok konuda des-
tekliyor. Geri kalan ihtiyaçlarını da anneler 
karşılıyor. Dernek kırılan dökülen bozulan 
her şeye destek veriyor. Dernekçilik, ayı-
rabildiğiniz kadar zaman, emek, en çok 
ta yürek istiyor. Paylaşım en büyük amaç. 
Mutluluğun tarifi, başkasını mutlu etmek, 
onun gözünde ki ışığı görmektir. 
Ben kimsenin kutlaması ya da madalya ver-
mesi için bir şey yapmıyorum. Kendi sağ 
kolumu kaldırıp, sol omzuma vurmak beni 
mutlu eder.  Ayda bir defa kahvaltı düzen-
liyoruz ve orada toplanan parayı yuvaya 
veriyoruz. Bunun yanında ayda bir kez yu-
vada toplanıyor, çeşitli etkinlikler düzenle-
yerek biriken parayı da yuvaya aktarıyoruz.
Konya’da 2 tane çocuk evi bulunmaktadır. 
Bu evlerden birinin yapımından bir çok 
Konyalı hayırsever yardımda bulundu. 
Bunların başında Dedeman Oteli Genel 
Müdürü Recep Altınok  geliyor.
Çocuk evlerine devlet  kira, elektrik, su 
gibi giderler için 780 TL veriyor . Ayrıca 
200 TL’de çocuk giderleri için  ödüyor. 

Geri kalan herşeyide derneğimiz karşılı-
yor. Av. Elif İlhan ile birlikte özürlü çocuk-
ları koruma ve eğitme derneği, sevgiye ve 
yardıma muhtaç tüm çocukları koruma 
derneği (Sevgider), yeryüzü melekleri-
ni koruma derneğinin kuruluş amaçları,  
özürlü çocukların eğitim görecekleri okul-
larının yapılması için kuruldu. Valilik ve be-
lediye ciddi destek verdiler. 3 yıldır eğitim 
veren Öğretmen Fatma Menekşe okulu 
buna çok güzel bir örnek oluşturdu.
Amacımız tamamen çocuklarımıza her anlam-
da destek verebilmek. Bu anlamda bize destek 
veren Konya halkına da teşekkür ediyoruz.   
      

TEL: 0533 569 01 79 
okurferda@hotmail.com 

GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK

Konya da bir çok dernek bu-
lunmasına rağmen, O-12 Yaş 
Korumaya Muhtaç Çocukları 
Koruma Derneği sanırım en 
özel ve anlamlı derneklerin 
başında geliyor.  
Çocuk  Esirgeme Kurumu’na 
bağlı bir birim olarak hareket 
eden dernek, çocukların her 
türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Ferda OKUR
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Akşehir‘de ilk yerleşimin neolitik çağda 
başladığı, bölgede yapılan yüzey araştır-
malarından anlaşılmaktadır. Bunu izleyen 
Kalkolitik, Eski, Tunç, Hitit Phryge, Helle-
nistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
Dönemleri sıralanabilir. Hitit Krallarından  
II. Murşili’nin , Batı Anadoludaki işgali, İzmir 
civarındaki  Nef’e (=Nif= Kemal Paşa) kadar 
uzanmıştır. Onun zamanında bu bölgede 
kuvvetli askeri garnizonlar kurulmuştur. 
Bölgemiz, bu devirde Hitit siyasi hakimiye-
tine girmiştir.  Akşehir ‘in çevresinde bulu-
nan höyüklerden elde edilen küp ve gaga 
ağızlı testiler, M.Ö. XVI yy. dek uzanan Hitit 
yerleşimini kanıtlamaktadır. Batıdan gelen 
deniz kavimlerinin (Ege) göçlerinin etkisiy-
le gücünü yitiren Hititlerin yerini, Phrygia 
‘lılar alır. Phrygia ‘lıların izlerini burada 
çevrede yapılacak incelemelerle görmek 
mümkündür. Zira bugün, Akşehir Arkeo-
loji Müzesi bahçesinde sergilenen Tanrıça 
Kybele ‘li aslan heykelleri bunu kanıtlamak-
tadır. Aslan heykeli yapma geleneği, Hitit-
ler döneminden gelmektedir.
Strabon, Kentin bulunduğu bölgeye, 
“Phrygia Paroreia” denilmektedir. Bu bölge 
doğudan batıya uzanan bir çeşit dağ silsi-
lesine sahiptir ve eteklerinde her iki tarafa 
geniş bir ova uzanır. Ovanın yakınlarında 
bulunan kentler; kuzeye doğru Philome-
lion (Akşehir) ve öte tarafta Pisidia yakı-
nındaki Antiokheia (Yalvaç) denen kentler 
bulunur.Philomelion, tamamıyla ovadır, 
demektedir. Günümüz Akşehir ‘in bulun-
duğu konum itibariyle, Sultan Dağlarından 

gelen erozyon tabakasının üzerine kurul-
duğundan, dağ eteği gibi görülmektedir. 
Frygia’lılar gibi Lidyalılar da, Çanakkale 
Boğazından, Küçük Asya’ya girmiş ve Kızı-
lırmağa kadar bu bölgeyi, siyasi hakimiyeti 
altına almıştır. Bu istilada ,Philomelion’nda 
ele geçirirler ve yağmalamalar Lidya Kralı 
Kraisos, Pers Hükümdarı Daryus’a yenilin-
ce, Lidya ve Frigia toprakları,Pers egemen-
liğine girer. Böylece Akşehir, İ.Ö547/546 
yıllarında, Perslerin siyasi egemenliği altına 
girmiş olur. Helenistik Çağda, Galat Halkı 

yerleştiği ve yöreye Galatia dendiği halde, 
tarihsel bir alışkanlıkla Phrygia adının kul-
lanılması alışkanlık haline gelmiştir.
Phrygia Kralı Midas ‘m adını taşıyan pınar, 
(Midas ‘ın Çeşmesi) bugünkü Ulupınar Kö-
yündedir. O  dönemden sonra Lidya’nın,Şehir 
Piskoposlarından biri olan kentin yakınların-
daki Melles Köyü bugünkü hala Prensesin 
kocası Melas ‘in adını taşımaktadır.   
Akşehir ‘de Pers ve Hellenistik dönem ege-
menliğinden sonra sırayla Roma ve Bizans 
istilaları takip eder. Roma ‘nın, Anadolu 
yönetim örgütü içinde İkonion ‘a (Konya) 
bağlanır. Akşehir, Bizans şehri olan, Konya 
ile birlikte, birçok defalar İslam ordularının 
istila ve yağmasına uğrar. İslam Devletle-
rinin şehirlerine yakın olduğu için güney-
den yapılan her istila ve tecavüz hareketi, 
ilk Konya ve Akşehir ‘e olur.
Bizans’ın uç şehri olan Akşehir, önce 
Emeviler’in sonra Abbasilerin, Bizans ‘la 
olan savaşları sırasında taraflar arasında 
sürekli el değiştirir. 
1071 yılında, Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu’nun hükümdarı Alparslan 
‘nın Bizans İmparatoru Romen Diyojen ile 
yaptığı savaştan galip çıkmasından sonra, 
Anadolu ‘da bir Türkleşme hareketi başlar. 
Bu hareketten sonra Anadolu ‘da ve buna 
bağlı olarak Akşehir ‘de bir değişim rüzga-
rı esmeye başlar. Anadolu Selçuklu Dev-
letinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman 
1076-77 yıllarında Akşehir ‘ i almış ve böy-
lelikle Akşehir Oğuz Türklerinin egemenliği 
altına girmiştir. Süleyman Şah zamanında, 

Akşehir Tarihi ve 
Tarihi Yapıları
Akşehir‘in tarihine bakılınca, tarih boyunca 
önemli merkezlerin bu topraklar üzerinde yer 
aldığı görülür. Bunun nedeni birçok ticaret 
yollarının üzerinde oluşudur ki, bir yönden 
de dezavantajları da beraberinde getirmiştir. 
Her akın ve istilada Akşehir talan edilmiş ve 
yerle bir olmuştur.
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Türk kültürü beşiğini Konya ve buraya 
bağlı olan Akşehir ve çevresinde buldu. 
Daha sonra bu kültür, büyüyerek ve geli-
şerek, Konya‘yı Türk kültürünün merkezi 
haline getirir. Süleyman Şah‘ın 1086 da 
ölümü üzerine Anadolu Selçuklu Dev-
letinin başına I. Kılıçaslan getirilir. Haçlı-
larla yapmış olduğu savaşlar neticesinde 
I. Kılıçaslan 1097 yılında başkenti olan 
İznik’i kaybeder ve aynı yıl içerisinde 
Konya‘yı tekrar başkent yapar. Boğaz-
lardan gelen Haçlı akınları, Konya ‘dan 
önce Akşehir ‘e yapıldığından ilk Akşehir 
yıkıma ve yağmaya uğruyordu. Selçuk-
lu Devletinin Çökmesiyle Akşehir’i önce 
Eşrefoğulları, sonra da 100 yıl Hamito-
ğulları yönetir. Kent 1381 yılında Murat 
Hüdavendigar’a satılır. Yıldırım Beyazıt 
1402 yılında Timur’a yenilince, Ferruh-
şah Mescidinin cenazelik bölümüne 
hapsedilir ve burada intihar eder. Fet-
ret Döneminde kısa bir süre Karama-
noğullarının eline geçen Akşehir, Fatih 
Sultan Mehmet tarafından 1467 yılın-
da fethedilir ve Cumhuriyete kadar 
sürecek olan kesintisiz Osmanlı haki-
miyeti başlar. Osmanlı İmparatorluğu 
Dönemlerinde, Akşehir’in yüzyıllar 
boyunca gördüğü yağma ve istila sona 
erer. Şehir uzun yıllar ticaret ve yolla-
rının kavşağı konumunda bulunması 

nedeniyle, ilk kez bu dönemde avan-
tajlı durum haline gelmiştir. Yavuz Sul-
tan Selim, Safevi Hükümdarı Şah İsmail 
üzerine yaptığı bir seferde Akşehir’de 
8 yıl kalır. IV. Murad’ın Bağdat Seferine 
çıktığı zaman Akşehir’e uğradığı ünlü 
gezgin Evliya Çelebi ’nin, tek Osmanlı 
eseri olan, İmaret Camiinin son cemaat 
yerinde bulunan sütun bileziği üzerine 
kazıdan anlaşılmaktadır. Osmanlının 
gerileme Döneminde Kavalalı Meh-
met Ali Paşa kumandasındaki Mısır 
Ordusu da Akşehir üzerinden Konya’ya 
kadar ilerlemiş ve ordunun bir bölümü 
kışı Akşehir’de geçirmiştir. Bu olay-
lar, Akşehir’in Osmanlılar Döneminde 
de ticaret yolları üzerinde önemli bir 
ticaret merkezi oluşunun göstergesi-
dir. Batı Cephesi Karargahı 21 Kasım 
1921’de Akşehir’e nakledilir. 24 Ağus-
tos 1922 tarihine kadar sürecek olan 
dokuz ay on günlük süreç içerisinde 
taarruz hazırlıkları Akşehir ’den yöneti-
lir ve planlar burada yapılır. Silahlar ile 
cephaneler arasta dükkanlarda imal 
edilir. Garp Cephesi Kumandanı İsmet 
(İnönü) Paşa sürekli Akşehir’de kala-
rak hazırlıkları yönetir. Mustafa Kemal 
(Atatürk) Paşa hazırlıkların durumu 
denetlemek üzere değişik tarihlerde 
Akşehir’e gelir. Nihayet 24 Ağustos 

IV. Murad’ın Bağdat Seferine çık-
tığı zaman Akşehir’e uğradığı 
ünlü gezgin Evliya Çelebi ’nin, 
tek Osmanlı eseri olan, İmaret 
Camiinin son cemaat yerinde 
bulunan sütun bileziği üzerine 
kazıdan anlaşılmaktadır.
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1922 sabahı Batı Cephesi Karargahı, cep-
heye gitmek üzere Akşehir’den ayrılır. 
Böylece Akşehir Neolitik Dönemden baş-
layarak, Anadolu’nun düşman işgalinden 
kurtulmasına kadar, tarihteki yerini al-
mıştır. En büyük fonksiyonu ise Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulmasında almış ol-
duğu roldür. Akşehir’in toprakları üzerin-
de yaşamış kültürler düşünüldüğünde, 
çok zengin bir kültür mozaiğine sahip 
olduğu görülebilir. Ancak günümüze 
kadar gelebilen ve ayakta kalan Selçuk-
lu eserleri ile Osmanlı Dönemine ait sa-
dece İmaret Camii’dir. Ancak bu mozaik 
içerisinde son Osmanlı ile ilk Cumhuriyet 
dönemlerinden günümüze kadar gelen 
ve gerçek Türk kültürünü yansıtan sivil 
mimarlık eserleri ile el sanatları yadsına-
maz. Bugün artık Türkiye’ye mal olmuş ve 

büyük bölümü tescilli Akşehir Evleri, aynı 
adla anılmaktadır. Kent içerisinde de, 
halk bu yukarıda bulunan mahalleyi “Eski 
Akşehir Evleri” olarak adlandırılmaktadır.

NASREDDİN HOCA TÜRBESİ 
Günümüze, büyük değişiklikler geçir-
dikten sonra ulaşan türbe, iki bölümden 
oluşur. Dışta, on iki desteğe oturan, revak 
görünümlü çokgen kuruluş bulunmakta-
dır. Destekler birbirine, kaş kemere ben-
zeyen dekoratif kemerlerle bağlanmış-
tır. Destekler üzerinde, metal levhalarla 
kaplı piramidal külah yükselmektedir. Bu 
çokgen kuruluşun ortasında, altı yuvarlak 
sütuna oturur, üzeri kubbe ile örtülü bal-
deken bir kuruluş bulunmaktadır. Nas-
reddin Hocanın mezar taşındaki kitabeye 
rağmen türbenin, kesin olarak ne zaman  

inşa edildiği bilinmemektedir. Tarihi bel-
gelerden elde edilen  bilgilere dayanıla-
rak yapının tarihini XIV. yy.a iner.

BATI CEPHESİ KARARGAHI BİNASI
230 m karelik alana sahip bina, çeyrek bod-
rum, zemin ve bir kat olarak inşa edilmiştir. 
Zemin kat taş, üst kat ise bağdadi ve çatısı 
kırma çatılı olup alafranga kiremit örtülüdür. 
Pencereleri Türk mimari ögelerine uygun 
dikdörtgen şekilli olup alt kat pencereleri 
kanatlı, üst kat ise giyotin tarzında yapılmış-
tır. Çift katlı zemin kapısından içeriye giril-
diğinde zemin katın idari kısımlara ayrıldığı 
gözükür. Tabanı ve tavanı, ahşap olan salo-
nun ortasında tavanı destekleyen ahşap bir 
direk vardır. Salona açılan sekiz oda kapısı 
bulunmaktadır. Bina, 1905 tarihinde Bostan 
Bey tarafından Belediye Binası olarak yap-
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tırılmıştır. 1921 yılında Kurtuluş Savaşının 
başlaması nedeniyle, Alagöz’de ki Batı Cep-
hesi Karargahı, Akşehir’e nakledilir. Belediye 
binası olarak kullanılan yapı, karargah için 
orduya tahsis edilmiştir. Akşehir Kurtuluş 
Savaşında, bağımsızlık mücadelesinin dö-
nüm noktasını oluşturan,  Taarruz kararının 
alındığı yer olma özelliğini gösterir.  24 Ka-
sım 1922 tarihine kadar bu binada karar-
gah görevini sürdürür. Savaşın bitmesiyle, 
Belediye Binası olarak kullanılmaya devam 
edilen yapı, 1966 tarihinde Belediye tarafın-
dan, Müze olarak kullanılması karşılığında 
Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 1981 
yılında da, geçirdiği tamiratlar sonunda bu-
günkü halini almıştır. Günümüzde, Ulu Ön-
der Atatürk’ün kişisel eşyalarının ve Kurtuluş 
Savaşı dönemini yansıtan çeşitli eserlerin 
sergilendiği bir dokuya sahiptir.

NASREDDİN HOCA VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ
İkiz olarak inşa edilmiş bir sivil mimari 
örneğidir. Yapı hem plan hem de cephe 

düzenlemesi simetrik tasarlanmıştır. Yapı 
bodrum, 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 çevrelemek-
tedir. Üzeri kiremit kaplı ahşap kırma çatı ile 
kaplanmıştır. XX. yy.ın ilk yarısında yapılmış 
olduğu sanılan yapı yapılan restorasyon-
larla müze binası olarak kullanılmak üzere 
hizmete açılmayı beklemektedir. 

AKŞEHİR EVLERİ
Akşehir Evleri, Anadolu coğrafyasını sivil 
mimari örneklerini geçmişten günümüze 
kadar koruduğu için önemli bir yere sahip-
tir. Kentin kendine özgün kimliği, tarihsel 
süreç içerisindeki toplumsal olguları, kül-
türel ürünleri, doğal çevre imkanlarını de-
ğerler içerisine alınması, insanlar arasın-
daki iletişimler, bina, sokak ve meydanları 
özel bir yerde kurgulanmayı ortaya çıkarır. 
Sıra evlerden oluşan sokakların dokusu, 
bazen yan yana bazen sırt sırta bazen birer 
atlayarak oluşturulmuş, bahçe ve avlular 
belirlemektedir. Bu avlular, doğayı kentin 
yaşamıyla birleştirmiştir. Evlerin yan özel 
nitelikleri, sahanlıklı girişleri, özgün kapı 
çözümleri, cumbaları, sokakların ve şehrin 
kimliğini özellik ve çeşitlilik katmaktadır. 
Orta hamamdan Gavur Hamamına dek, 
Değirmen Sokaktaki evlerin birçoğunda 
alt katlarında dükkan var, eskiden Müslü-
man olmayan bu evlerin hanımları burada 
oya yapıp satarlarmış.

Genel Özellikleri
Evler genelde iki katlıdır. Özellikle eğim-
den kat kazanılan yerde giriş katının altı 
bahçe katı olur. Evlerin tabanları ve tavan-
ları ahşap, mutfakları, kilerleri, damlı ya da 
kiremitli kim geldi pencereli evleri vardır. 
Bu evler bugün, Sit alanı içerisinde yer al-
maktadır. Evlerde kat sayısı artsa da plan 
değişmiyor. Ev yaşamı içerisinde, ortak 
kullanım alanları kendini gösterir. Özellik-
le alt kat odaları, bazen oturma yeri olarak 
kullanılmış bazen fonksiyonu değiştiri-
lerek,  mutfak görevini üstlenmiştir. Ama 
asıl gelenekte, mutfak ayrı bir bölümden 
oluşmaktadır. Evlerin banyo bölümleri, 
genellikle odalardaki yüklüklerin içerisine 
oluşturulmuş ve basit öğeler içeren yıkan-
ma yerleri (Gusül hane) vardır. 
Pencereler, önceleri giyotin, sonradan gi-
yotinin bir yarısı ortadan ayrılıp, iki kana-
da dönüştürülmüştür.
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İlk dünyaya geldiğimizde çığlık çığlığa ağlayıp yardım isteriz bize 
uzanan elden ve daha  o zaman öğreniriz yalnız yaşayamayaca-
ğımızı. Ergenlik dönemimizde ise arkadaşlarımız çok önemlidir 
bizim için. Biraz daha olgunlaşmaya başladığımızda yavaş yavaş 
yalnız zamanlar ister ruhumuz, bedenimiz. Hayallerimiz bizi ça-
ğırır kendine. Yaşımız ilerledikçe kendi başımıza geçirdiğimiz za-
man ya da isteğimiz artar. 
   
Yaradılışımız gereği bir tarafımız sevgi ister, bağlanmak ister, yal-
nızlık korkutur onu ama öteki tarafımız… Yaşam içinde biriktiririz 
sahip olduğumuz ne varsa. Nerde yaşarsak yaşayalım, ister kala-
balıklar ortasında, bir kasabada belki bir köyde, çöller ortasında 
yapayalnız olsak da biriktiririz. Birçoğu farkında değildir sahip 
olduklarının, yaşar gider öylece. 

Yalnızlığı kaybedilmiş zaman olarak görenler ne büyük bir yanıl-
gıdalar aslında. Bize sunulan bu büyük armağanın farkında ol-
mayanlar… Bu nedenle de birçokları terk edildiklerinde yaşam 
enerjileri tükenip gidiyor sanki yaşayamayacaklarmış gibi. Bir 
başka omuz arıyorlar yaslanmak için. 

Kendini gerçekleştirmeye çalışan insan hayat merdivenlerinden 
çıkmaya başladıkça yalnızlaşır. Çünkü yalnız zamanlarda üretir 

insan, kendine döner, kendini tanır. Okuması ve öğrenmesi gere-
ken ne çok şeyin olduğunun farkına varır. Farkına vardıkça fark-
lılaşır. Yaşam oyununda yapmış olduğu hataları, kendine yapılan 
hataları, kırdıklarını, kıranları kendini ve diğerlerini affeder. Neyi 
neden yaptığının farkında olduğu için;  anlar onları.

Yalnız zamanlarda farkına varır insan isteklerinin, sahip olduk-
larının, yeteneklerinin, yapabileceklerinin. Farkında olmak da 
başarıyı getirir. Başarı ise özgürlüğü, gücü. Her konuda seçen 
olursunuz seçilen değil. Söyleyecek sözünüz olur. Görmez olur 
gözler fiziksel  özelliklerinizi. Başarı güçlü bir afrodizyaktır da 
aynı zamanda.

Saygılı dayanıklı ve kuvvetli bir ruha döner ruhumuz. Onun  kuv-
veti  her zaman ağırı en ağırı ister ve insan üstüne doğru bir yol-
culuk başlar yalnızlıkla. Yalnızlık güzeldir aslında…

Hayata olan sevginiz en yüksek umudunuza olan sevginiz olsun. Ve en yüksek 
ümidiniz, en yüksek hayat düşünceniz olsun….NİETZSCHE

 
Nilgün OTTEKİN

Uzman Psikolojik Danışman  

Yalnızlık güzeldir aslında

Gecenin ortasında süzülen gemiler karşılaşınca bir başkasıyla,
Tek bir ışıkla selamlaşır karanlıkta, tek bir sesle.
Biz de hayat okyanusunda karşılaşınca biriyle,

Tek bir bakışla konuşuruz tek bir sesle.
Sonra yine karanlık, yine sessizlik ve yine yalnızlık…
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Konya Doğa Avcılık- Su ve Atlı Spor Kulü-
bü Derneği;  kısa adıyla Konya Doğa ve Su 
Sporları Kulübü; başta su sporları olmak 
üzere tüm doğa sporlarının tanıtımı ve 
gelişimi için çalışmalar yapmak, yaşadığı-
mız doğanın korunmasına öncülük etmek 
ve insanların boş zamanlarını, ilgi ve yete-
nekleri doğrultusunda değerlendirmeleri-
ni sağlamak için eğitsel, sportif, sanatsal, 
sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yap-
mak amacı ile kurulmuştur. Kulübümüz Su 
Sporları, Amatör Denizcilik, SCUBA Dalış, 

Binicilik, Trekking, Avcılık Atıcılık gibi bir-
çok doğa spor dalını Konya’da tanıtmak 
ve meraklılarını bir çatı altında toplamayı 
hedeflemiştir. Her geçen gün bu sporla-
rın meraklılarını bir araya getirmekte ve 
yapılan aktivitelerle genişlemeye devam 
etmektedir. Sportif eğlence amacıyla ya-
pılan doğa sporları, her yaştan insanın 
zevkle yapabileceği etkinliklerdir.
Kulübümüz amaçları çerçevesinde; ilgili 
olduğu alanlarda Konya da SCUBA da-
lış, binicilik, amatör denizcilik sertifika 

eğitimlerini de vermeyi planlamaktadır. 
Doğa sporları ile uğraşmak eğlenceli ol-
duğu kadar, her alanda olduğu gibi belirli 
seviyede eğitim, bu eğitimin yanında uy-
gulamalarla da pratik gerektirmektedir. 
Belirli seviyede eğitim alan doğa sever, il-
gilendiği alanda kulübümüz bünyesinde 
düzenleyeceğimiz etkinliklere de dilediği 
gibi katılabilecektir.

Konya Doğa ve Su Sporları Kulübü,
Prof. Dr. AHMET A TIRPAN

KULÜP BAŞKANI

KONYA DOĞA VE 
SU SPORLARI KULÜBÜ
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Doğa Sporları Nelerdir?
Günümüzde en gözde doğa sporları scuba 
dalış, binicilik, trekking, rafting olarak sıralana-
bilir, bunun yanında yamaç paraşütü, bisiklet, 
yapılabilecek çok uygun alanlar da vardır. Ül-
kemiz dünya üzerinde doğa sporu imkanları 
en geniş coğrafyalardan bir tanesidir.

Scuba Dalış: Türkiye bu sporun yapılmasına 
uygun coğrafi özellikleri ile daha çok yaban-
cıların tercih ettiği zengin dalış alanlarına 
sahiptir. Antalya, Ayvalık, Bodrum, Fethiye, 
Kaş, Saros, , Çeşme, Çanakkale dalış alanları 
dünyada tercih edilmektedir. Su altı fotoğ-
rafçılığı da bu spor sayesinde sürekli geliş-
mekte yeni güzellikler keşfedilmektedir.

Binicilik: Binicilik dünyada bilinen en 
eski askeri destek unsuru ve doğa spor-
larından bir tanesidir, ata sporumuz cirit 
(çavgan) en eski savaş oyunlarından bir 
tanesidir, dünyanın her yerinde Türk Ata 
Sporu olarak tescillenmiştir. Türkiye de ilk 
sivil binicilik okulu 1911 yılında “Binicilik 
ve Tatbikat Okulu” adı altında kuruldu Tür-
kiye genelinde bu sporu yaygınlaştırmak 
amacı ile 1923 yılında Türkiye Binicilik Fe-
derasyonu kuruldu merkezi İstanbul’dadır 
ve halen çalışmalarını sürdürmektedir.

Trekking: Dağı tepesi yaylası bol olan bir 
ülke Türkiye, iç Anadolu’dan Karadeniz’e 
Ege’den Akdeniz’e kadar her coğrafyada 
bu spora ve maceraya tutkun insanların 
keşfedecekleri çok zengin bir sportif doğa 
macerasıdır, doğa yürüyüşüdür trekking.

Rafting: Sakin doğa gezilerini tercih 
edenlerin aksine rafting, nehirlerin coş-
kun sularında sizleri bekleyen bir heyecan 
sporudur. Pek çok kişinin sandığının aksi-
ne uzman kişilerin rehberliğinde yapılırsa 
tehlikesiz ve eğlencelidir. Türkiye de en 
çok dikkati çeken rafting parkurları Çoruh 
nehri, Antalya da Köprüçay ve Manavgat, 
Alara çayı, Göksu çayı, Mersin de Melen 
çayı Muğla çevresinde Dalaman çayı, ül-
kemizin en gözde rafting alanlarıdır.

Yamaç Paraşütü: Bu spor 1980 li yıllarda 
birkaç macera tutkununun, yamaçlardan 
sırtında paraşütle koşarak atlaması ile 
başladı. Zamanla spor ve macera tutkun-
larının gözde bir etkinliği haline geldi. Pa-
raşütlerin aerodinamik yapılarının zaman-
la gelişmesiyle yamaç paraşütleri, planör, 
delta kanat gibi birer uçuş aleti haline 
dönüştü. Türkiye de Dünyanın en gözde 
yamaç paraşütü noktaları bulunuyor. Baş-
ta Ölüdeniz, Antalya Kaş, Denizli Isparta 
Eskişehir, Erzurum İzmir, Bolu, Akşehir de 
en elverişli noktalar bulunuyor. Öğrenme-
si çok kolay olan doğa sporlarından birisi 
olan yamaç paraşütü ile saatlerce havada 
kalabilmek mümkün…  

Bisiklet: Sporseverlerin, gözdesi olan bir 
spor bisiklet yüz yılı aşkın geçmişi ile en 
gözde sporlardan günümüzde. Türkiye 
nin her alanında bisiklet turu yapılabiliyor 
Türkiye de ilk kez 1928 de Ege turu adıyla 

bir doğa bisiklet turu yarışması düzenlen-
di, uluslar arası dağ bisikleti yarışması ilk 
kez 1997 de Alanya da yapıldı.
 
Avcılık: Pek çok doğaseverin ilk bakışta 
tepki gösterdiği bir spor dalı gibi gözükse 
de doğal alanların korunmasını gerekti-
ren ve dünya üzerinde bilinçli ve kontrol-
lü yapılan pek çok ülkede, canlı sayısının 
artmasına, doğal çevrenin dengesinin ko-
runmasına yardımcı olan bir spor dalıdır. 
Av sporu amacı ile bilinçli ve planlı olarak 
üremesi desteklenen türler, aynı zamanda 
koruma altına alınmaktadır. Doğa sporu 
olarak yapılan bilinçli ve planlı avcılık, av 
alanlarının korunması için sürekli olarak 
desteklenmesi gereken bir spor dalıdır.
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KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NİN BU NOKTAYA 
GELİŞ SÜRECİ NASIL OLDU?
Konya Ticaret Odası’nın bir vakfı tarafından 
2005 yılında çalışmalara başlamış bir vakıf 
üniversitesidir. Konya ‘da tek devlet üniversi-
tesi varken 2 milyon nüfuslu bir şehirde reka-
betçi bir üniversiteye ihtiyaç vardı. Şansımız 
o ki iki tane birden vakıf üniversitesi oldu. 
Üniversite’nin adı “KARATAY” semtinden alın-
dı. Konya Ticaret Odası tarafından kurulmuş 
ve 2009 yılında kanunu TBMM’den geçmiş 
bir üniversite. Bu yıl öğrenci almak için YÖK’e 
başvurduk. Karatay üniversitesi olarak belli bir 
misyonumuz var. Hep şikayet ettiğimiz konu 
şudur; Üniversite-sanayi ilişkisi olmuyor, ti-
caret ve sanayi kesimiyle yeterince diyalog 
kurulmuyor, şeklinde genel bir düşünce var. 
Karatay Üniversitesi de bu misyonu yakala-
mak için kurulmuş, 20 bin civarında üyesi olan 
Konya Ticaret Odası’nın önemli bir eseri bili-
yorsunuz. Konya Ticaret Odası iki tane büyük 
esere imza atmış durumda. Birisi Uluslararası 
fuar merkezi ki; her ay bir fuar düzenliyor. Mart 
ayındaki tarım fuarını 150 bin’in üzerinde kişi 
ziyaret etti ki Konya’nın vizyonu açısından bu 
çok önemli. Aralık ayında rektör olarak göreve 
başladım. Öncelikli işimiz kaliteli, nitelikli bir 
akademik yapılanma ortaya koymak. Çünkü 
binalarınız ne kadar güzel olursa olsun insan 
kaynağınız iyi değilse başarıya ulaşmak zor-
dur. Bu noktadan hareketle özellikle öğretim 
üyelerimizin çok nitelikli olması için büyük 
uğraş veriyoruz. Bu bağlamda hem yurt için-
den temin edebileceğimiz çalışabileceğimiz 
öğretim üyeleri ile görüşmeler yaptık hem de 
Konya’nın yetiştirdiği önemli değerleri yurt dı-
şından transfer ettik. Konya ili üniversite’ye gi-
riş sınavlarında genellikle ilk 5’te yer alıyor. Bu 
yıl da özellikle ilk 10’da 3 tane öğrenciyi Konya 
Fen Lisesi, Konya Dil taş Lisesi de bir öğrenci 
çıkardı. Dedik ki bu başarılı öğrenciler nereye 
gidiyor? Özellikle Türkiye’nin önemli Üniversi-
telerine oradan da Amerika’ya burslu gidiyor-

lar. Ailelerle görüştük. K.T.O ‘nın 20 bin üye-
sine duyuru yaptık. Gençlerimizin hepsinin 
adresine ulaştılar. İnsan kaynağı envanteri çok 
önemli. Şu ana kadar 35 tane Amerika’da olan 
genç, zamanında Türkiye 1.si olmuş ve Ameri-
ka bursu ile doktora yapmış ve büyük şirket-
lerde çalışıyor. Onlara projemizi anlattık. Yani 
bu geriye dönük beyin gücü dediğimiz proje-
yi başlattık. Şu ana kadar 8 tanesi ile anlaşma 
yaptık. Konya’ya gelmek istiyorlar fakat gel-
dikleri zaman burada alt yapısı güçlü, araştır-
macı bir üniversite istiyorlar. İstedikleri sadece 
para değil, araştırma yapabilmek, yurt dışına 
gidip gelebilmek. Bizde bu şartları sağlamış 
durumdayız. Bu durumda hem tersine beyin 
göçünü başlatmış olacağız hem de Amerika 
‘da dünyaca ünlü şirketlere önemli buluşlar 
yapan bu gençlerimiz Konya’da çalışmalarını 
sürdürecek. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 
için önceliklerimizi belirledik. Fakültemizin 
tüm birimlerini açamayacağız bu yıl. Şimdi-
lik 3 fakülteyi şetçik. Bunlar; Hukuk Fakültesi 
biliyorsunuz ki Adalet Sarayına Türkiye’de 
en yakın Hukuk Fakültesi  bizim fakültemiz. 
Öğrencilerimizin uygulamalı eğitim yaparak, 
avukatlarımızın hakim ve savcılarımızın yük-
sek Lisans doktora yapma imkanları bularak, 
çok iyi bir sinerji oluşturacağını ve öğrencile-
rimizin çok iyi yetişeceğini düşünüyoruz. He-
defimiz Hakimlik ve savcılık sınavlarında % 70 
başarı yakalamaktır.
Diğerleri ise Mühendislik ve Elektrik-
Elektronik bölümleri. Öğretim üyelerimizle 
anlaştık. Araştırma görevlilerimizi aldık ve 
YÖK’e dosyamızı sunduk. Şu anda konten-
jan bekliyoruz. Mühendislik Fakültemize 180 
civarında öğrenci bekliyoruz. Hukuk Fakülte-
mize de 160 civarında öğrenci bekliyoruz. Bir 
diğer fakültemiz ise İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi. İşletme ve uluslar arası ticaret bi-
limleri işletme kollarında. Ticaret kesimine 
baktığımızda firmaların da işletmeciye ihti-
yacı var. Konya sanayisi üretim yapıyor ama 
pazarlama ve ihracat bakımında sıkıntılar var. 
Bu nedenle uluslar arası ticaret bölümümü-
ze Türkiye’nin en iyi ihracat hocalarımızdan 
bir tanesini getirdik. Hocamız gelir gelmez 
kurslara başladı. Web sitemizde de ilan ettik. 
Kurslar İthalat ve ihracat personeli yetiştirme 
ve staj garantilidir. Kursiyerlerin yarısı işe baş-
layabilecek. Sadece 6 haftalık bir süreç.

KONYA ‘DA Kİ FİRMALARIN ÇALIŞANLARI-
NIN DA BÖYLE BİR KURSA KATILMAYA İH-
TİYAÇLARI VAR MI?
Kısa sürede hemen duyuruldu. Şu anda 20 
civarında, 35’den fazla kursiyer alamıyoruz. 
Nedeni de ; staj garantili olduğu için aldı-
ğımız kursiyerlerin hakkını vermemiz lazım. 
Konya’da ki sıkıntılardan biri de her kuru-
mun aşağı yukarı bu kursu düzenlemesi ve 
bu kurslardan sonuç alınamaması. Biz yak-
laşık 500 civarında öğrenci hedefliyoruz. 
Mühendislik Fakültemiz tümüyle İngilizce 
eğitimi verecek. Hukuk Fakültemiz ise ha-
zırlık sınıfı olmadan doğrudan 1. Sınıfa baş-
layacak. Şimdi yaklaşık 500 öğrencinin 100 
öğrencisi burslu. Hiç bir eğitim öğretim üc-
reti almayacağız. Türkiye’nin en fazla yük-
sek burs veren üniversitesi konumundayız. 
Üniversite olarak, LYS de ki başarılarına 
göre 2500 TL’ye kadar aylık burs veriyoruz. 
Şöyle ki ilk 10’a giren öğrenci LYS’ de bizi 
tercih etmişse 2500 lira aylık alacak. Başa-
rı ne olursa olsun,4-5 yıl boyunca bu burs 
kesilmeyecek. Biz bu bakımdan Bilkent mo-
delini örnek alıyoruz. Nedeni ise şu; eğer 
öğrenciyi strese sokarsanız, kesilir mi bur-
sum diye öğrencideki performans düşer.

KONYABİLİM MERKEZİ AÇILIYOR ORTAK 
PROJELERİNİZ OLACAK MI?
Konya bilim merkezi çok güzel bir proje. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür ede-
rim. Umuyoruz ki bir an önce faaliyete ge-
çer. Konya bilim merkezine K.T.O’da dahil 
üniversitemizin kurucusu olarak Ticaret 
Odası dahil ilim merkezini üniversite ola-
rak destekliyoruz. Konya ilinde üniversite 
sınavlarında yüksek derece başarı elde 
edemeyenler genelde Ankara ve İstanbul 
gibi büyük üniversitelere ücretli  gidiyorlar. 
Ama Konya halkı da çocuklarını şehir dışına 
göndermek istemiyor. bu genel bir durum.
biz anket yaptık ailelerin %80’i kızlarını 
%60’ı ise oğullarını göndermek istemiyor 
yani kızlarda bu oran daha yüksek biz de 
diyoruz ki bu başarı uzaklar da değil Konya 
da böyle bir üniversite var artık çocukları-
mızın kaliteli eğitim yabancı dil öğrenme 
yurt dışı ilişkileri olsun nitelikli iş bulabilme 
mezun olabilmek için başka şehirlere başka 
yerlere gitmelerine gerek yok biz Karatay 
Üniversitesi olarak bu imkanı sağlayacağız.
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Devlet Tiyatrolarında Festival Coşkusu 
Altı bölgede altı farklı festival

Mart-Nisan-Mayıs 2010’da altı farklı festival 
düzenleyen devlet tiyatrolarının Adana Kon-
ya Ankara Van ve Trabzon devlet tiyatroları-
nın ev sahipliğinde festivaller gerçekleştirildi.
Bu yıl 12.kuruluş yılını kutlayan Konya Devlet 
Tiyatrosu’nun Müdür ve Sanat Yönetmen-
liğini Tomris Çetinel üstlendi. Konya Devlet 
tiyatrosu 1997 Aralık ayından bu yana başta 
Konya olmak üzere çevre il ve ilçelere çalış-
malarını kesintisiz olarak sürdüren bölge 
tiyatrosudur. Daha önceleri Konya Devlet 
Tiyatrosu turnelerle beslenen bir tiyatro ola-
rak görevini sürdürmekte iken 1997 tarihi iti-
bariyle kadrolu personeli ile Konya’ya tiyatro 
hizmeti sunmaya başlamıştır.

Tomris Çetinel
Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü “BİN NEFES” Türkçe olarak 

“BİR SES”e dönüşecek
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Büyük bir heyecan özveri ve ko-
caman bir yürekle bundan 3 yıl 
önce “Bin nefes Bir ses olarak 
Konya’da buluştuk diyor Tomris 
hanım.Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü’nün festivallerine, 
Türkçe tiyatro yapan ülkeleri 
bir araya toplayarak Konya dev-
let tiyatrosu da Anadolu’nun 
ortasından katıldı. 
Bu yıl 3.sü yapılan bu festival, 
hem katılımcı ülkeler hem de 
gösterilerin yapılacağı salonlar 
anlamında giderek zenginleş-
ti. Festival Konya’nın yanı sıra 
Karaman’a da taşındı. Bazı ülke-
lerin gösterileri hem Karaman 
Piri Reis Kültür Merkezi’nde hem 
de restore edilmiş olan tarihi 
Çeşmeli Kilise’de yapıldı. Ayrıca 
Konya sahnesinin yanı sıra Me-
ram Belediyesi Konevi Kültür 
Merkezi’nde daha çok seyirci-
ye buluşma şansı buldu. Konya 
Devlet Tiyatrosu profosyonelce 
çalışmaları ve konukseverliğiyle 
10 gün boyunca ülkelerden ge-
len misafirleri ağırladı.

ÜLKE TİYATRONUN ADI OYUNUN ADI

AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ

YUĞ DEVLET TİYATROSU MEN MUHAMMED FUZULİ
(1-YA RAB, 2-REHM, 3-YAR)

BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ
(RUSYA FED.)

STERLİTAMAK DEVLET BAŞKURT DRAM TİY. SEÇTİĞİM
KADER

BULGARİSTAN “KADRİYE LATİFOVA” DEVLET MÜZİKAL 
DRAM TİYATROSU KANLI NİGAR

FRANSA THEATRE DE L’OMBRELLE KARANLIKTA FİL

GAGAVUZ YERİ
MOLDOVA

M. ÇAKIR ADINDAKİ GAGAVUZ 
MİLLİ DRAM TİY. TAŞ EV İÇİNDE

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ M. AUEZOV ADINDAKİ KAZAK AKADEMİK 
DRAM DEVLET TİY.

“KOZY KORPESH-BAYAN SULU” 
AŞK DESTANI

K.K.T.C. GİRNE BELEDİYESİ TİYATRO STÜDYOSU 
(GİBETSU) PROFESYONEL

KOSOVA CUMH. PRİZREN KÜLTÜREVİ “NAFİZ GÜRCÜALİ”
 TÜRK TİYATROSU KARANLIKTA KOMEDİ

MAKEDONYA
CUMHURİYETİ

MİLLİ KURUM TÜRK TİYATROSU MATMAZEL JULİE

Sergilenen oyunlar ve katılan ülkeler şöyle:
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YİNE YENİ YENİDEN
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Topladığı 55 puanla Bank Asya 
1. Lig’de 2009-2010 sezonunu 
6. sırada tamamlayan Konyas-
por, İstanbul’da 17-23 Mayıs ta-
rihleri arasında yapılacak olan 
Yükselme Grubu maçlarına ka-
tılan son takım olmuştu. Gerek 
sezonun ikinci devresinde ya-
şadığı düşüş, gerekse istikrarsız 
bir grafik çizmesi nedeniyle yeşil 
beyazlılar, Yükselme Grubu maç-
ları başlamadan spor kamuoyu 
tarafından 4 takım arasında en 
zayıf halka olarak gösteriliyor ve 
Süper Lig şansı en az olan takım 
olarak değerlendiriliyordu. Sü-
per Lig hedefine ulaşma adına 
her şeyi göze alan Ziya Doğan 
ve Konyaspor, Yükselme Gru-
bu maçlarına İstanbul Silivri’de 
yaptığı uzun dönemli kamp ile 
hazırlandı. Takımı maçlarından 
stresinden uzak tutup, sadece 
Süper Lig’e odaklanmasını is-
tediği için son derece sakin ve 
imkanları iyi olan Klassis Golf 
Otelde kamp yapan Konyaspor, 
Süper Lig yolundaki ilk maçını 
17 Mayıs Pazartesi günü Süper 
Lig’e yükselmeyi gol averajıyla 
kaçıran Adanaspor ile karşılaştı.



105

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org

Favori olarak gösterilen Adanas-
por karşısında 0-0 sona eren ilk 
yarının ardından ikinci devreye 
fırtına gibi başlayan yeşil beyaz-
lılar, duran toplarda savunma-
dan gelen Görkem ve Ufukhan’ın 
kafa golleriyle 2-0 öne geçiyordu. 
Adanaspor’un 81.dakikada bul-
duğu gol biraz heyecana neden 
olsa da 89.dakikada sahneye 
çıkan Eser Yağmur, attığı muhte-
şem gol ile Adanaspor’un umut-
larını bitirirken, Konyaspor’u 0-0 
sona eren Altay-Karşıyaka maçı 
sonrasında büyük bir avantajlı 
duruma getiriyordu. İkinci maç 
Ali Sami Yen Stadyumu’nda 20 
Mayıs Perşembe günü Karşıyaka 
ile oynandı. Taraftar desteği ilk 
maça oranla biraz daha fazla olan 
Konyaspor, 11.dakikasa Erdal’ın 
golüyle öne geçti. 

Skor avantajını rakip baskısını da iyi atlatarak kar-
şılaşma sonuna kadar koruyan yeşil beyazlılar, son 
dakikasına 1-1 girilen Altay-Adanaspor maçının 
bu skorla tamamlanması halinde şampiyonluğunu 
ilan edecekti. Ancak Altay’ın uzatma dakikaların-
da bulduğu gol ve maçı 2-1 kazanması, belki de 
Süper Lig’in kapısından içeri girmek için adımını 
atan Konyaspor’un sevincinin yarıda kalmasına 
neden oluyordu. Son Süper Lig biletini almak için 
iki iddialı takım Altay ile Konyaspor, kozlarını bu 
kez Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda paylaşacak-
tı. Konyaspor tarihinin en önemli maçlarından bi-
rini izlemek için Konyaspor’a gönül veren yaklaşık 
20 bin sporsever kendilerine ayrılan yerleri hınca 
hınç doldurmuştu. Yeşil beyazlılara bir yıl aradan 
sonra yeniden Süper Lig’e dönüş yapmak için alı-
nacak 1 puan yeterli olacaktı. Kazanmaktan başka 
çaresi olmayan Altay maça iyi ve baskılı başlama-
sının karşılığı 18. dakikada Molina’nın attığı golle 
alıyor ve 1-0 öne geçiyordu. Altay karşısında belki 
de sezonun en kötü oyunlarından birini oynayan 
Konyaspor adına işler iyi gitmiyordu. Ta ki 30. daki-
kada teknik direktör Ziya Doğan’ın yaptığı hamleye 
kadar… Doğan, Mehmet Ayaz’ın yerine Ramazan 
Kahya’yı oyuna alırken, sadece 60 dakika sonra ya-
şayacağı ve yaşatacakları büyük sevincin habercisi 
oluyordu. Oyuna girdiği andan itibaren Altay’a ecel 
terleri döktüren Ramazan Kahya, 1-0 yenik soyun-
ma odasına giden Konyaspor’a 62. dakikada attığı 
güzel golle hayat veriyor ve adeta yeniden canlan-
masına neden oluyordu. 68. dakikada bir kez daha 
sahneye çıkan Ramazan Kahya, attığı muhteşem ve 
akıl dolu gol ile Konyaspor’u Süper Lig kapısından 
içeri sokuyordu adeta…
2-1’den sonra yakalanan net fırsatların değerlendi-
rilememesi akıllara ‘Atamayana atarlar kuralı mı iş-
leyecek ?’ sorusuna getirirken, Altay’ı umutlandıran 
ve skoru 2-2’e getiren gol geliyordu Yiğitcan ile.
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2-2’den sonra uzatmalarla birlikte kalan 7 dakika ne stadyumda 
maçı izleyenler ne de ekranları başında Konyaspor’un başarısını 
bekleyenler için adeta geçmek bilmiyordu. Hızla erimek bilme-
yen zaman kronometreler 94:14’ü gösterdiğinde hakem Cüneyt 
Çakır’ın çaldığı düdüğün ‘Son Süper Lig bileti Konyaspor’un’ an-
lamına gelmesiyle birlikte büyük bir sevince yerini bırakıyordu. 
En zayıf halka olarak gösterilen Konyaspor 3 maçta yenilgi yüzü 
görmeden, 2 galibiyet 1 beraberlik ve topladığı 7 puanla Yüksel-
me Grubunu ilk sırada tamamlayarak 1 yıl aradan sonra Süper 
Lig’e dönüş yapıyordu. 
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1. Hafta: Gaziantep B.Ş.Bld.Spor: 0 - Konyaspor: 1

2. Hafta: Konyaspor: 1 - Kayseri Erciyesspor: 1

3. Hafta: Dardanelspor: 1 - Konyaspor: 2

4. Hafta: Konyaspor: 3 - Bucaspor: 2

5. Hafta: Konyaspor: 2 - Kartalspor: 1

6. Hafta: Orduspor: 1 - Konyaspor: 1

7. Hafta: Konyaspor: 1 - Kardemir D.Ç.Karabükspor: 0

8. Hafta: Karşıyaka: 2 - Konyaspor: 2

9. Hafta: Konyaspor: 2 - Mersin İdman Yurdu: 0

10. Hafta: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1

11. Hafta: Konyaspor: 3 - Kocaelispor: 0

12. Hafta: Hacettepe Spor: 0 - Konyaspor: 1

13. Hafta: Konyaspor: 3 - Boluspor: 1

14. Hafta: Adanaspor: 0 - Konyaspor: 0

15. Hafta: Konyaspor: 2 - Samsunspor: 1

16. Hafta: Giresunspor: 3 - Konyaspor: 2

17. Hafta: Konyaspor: 2 - Altay: 0

18. Hafta: Konyaspor: 0 - Gaziantep B.Ş.Bld.Spor: 1

19. Hafta: Kayseri Erciyesspor: 0 - Konyaspor: 0

20. Hafta: Konyaspor: 2 - Dardanelspor: 1

21. Hafta: Bucaspor: 3 - Konyaspor: 1

22. Hafta: Kartalspor: 0 - Konyaspor:0

23. Hafta: Konyaspor: 1 - Orduspor: 1

24. Hafta: Kardemir D.Ç.Karabükspor: 4 - Konyaspor: 1

25. Hafta: Konyaspor: 0 - Karşıyaka: 1

26. Hafta: Mersin İdman Yurdu: 3 - Konyaspor: 1

27. Hafta: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

28. Hafta: Kocaelispor:0 - Konyaspor: 2

29. Hafta: Konyaspor: 0 - Hacettepe Spor: 2

30. Hafta: Boluspor: 0 - Konyaspor: 1

31. Hafta: Konyaspor: 0 - Adanaspor: 0

32. Hafta: Samsunspor: 0 - Konyaspor: 0

33. Hafta: Konyaspor: 2 - Giresunspor: 1

34. Hafta: Altay: 4 - Konyaspor: 1
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Uzun bir maraton bitti acısıyla 
tatlısıyla hayal kırıklığıyla sevin-
ciyle 2009 - 2010 bank asya ligin-
den süper lige yükselen 3. takım 
Konyaspor… Bank asya ligini 
Konyasporlu olarak hiç benim-
seyemedik zaten bizim yerimiz 
değildi bizim yerimiz Turkcell Sü-
per Lig, hep orada olmalıyız hat-
ta Bursaspor gibi şampiyonluk 
yaşamalıyız ligin daimi İstanbul 
takımlarını hem orda hem bu-
rada yenmeliyiz.Hep kazanmalı-
yız hedefimiz lige kalmak değil 
şampiyonlar ligi olmalı UEFA 
kupası olmalı Real Madridler, 
M.United, İnter Konya'ya gelme-
li hepimizin arzusu bu sevinçler 
hiç bitmesin. Bu bardağın dolu 
tarafı birde boş tarafından baka-
lım borç içinde teslim alınmış ve 
şampiyon yapılmış bir Konyas-
por  kendi sahasında oynadığı 
17 maçında 6700 seyirci ortala-
masıyla oynamış bir Konyaspor, 
Federasyondan ve iddaa gelirle-
rinden başka geliri olmayan bir 
Konyaspor, her şeyin yönetim-
den beklendiği bir Konyaspor. 
Şampiyon olunca ne kadar çok 
sevindik geçen sene düştüğü-
müz zaman ne kadarda üzül-
dük. Sonra mucize gelsin bul-
sun diye bekledik ve gerçekten 
mucize oldu doğru ve akıllı bir 
başkan ve yönetim en zor anda 
ellerini taşın altına koydular işle-
rini güçlerini bıraktılar her şeyi 
Konya için Konyaspor için yap-
tılar başardılar başarmasına. Hiç 

kimseye gönül koymadılar. Ama 
şimdi işleri daha zor sokakta in-
sanlar dillerine doladıkları bir laf 
var federasyondan gelecek para 
Konyaspor'u ihya eder, borçta 
biter, dertte söylemek çok kolay 
Bahattin Karapınar gelecek pa-
ranın 4/3'üyle transfer 4/1'iyle 
borç ödeyecek ya sonra elimizi 
o taşın altına hepimizin koyması 
gerekiyor buna kombine bilet 
alarak başlayalım gönülden ver-
diğimiz desteği tribünlerdeki ye-
rimizi alarak başlatalım. Lisanslı 
Konyaspor ürünlerini alalım, 
sevdiklerimize hediye edelim. 
Şehrimizi yeşil beyaz renklerle 
donatalım  Bursaspor'a  nasıl kıs-
kanarak baktık hepimizin için-
den geçti renklerimiz aynıydı 
ama onlar gerçekten gönülden 
verdikleri desteği  maddi des-
teklerinide esirgememişlerdi. 
Biz daha fazlasını daha iyisini ya-
pabiliriz bunu başarabiliriz. Mali 
yönden güçlü bir Konyaspor ba-
şarılı olabilir o zaman ligin altını 
üstüne getirir. Tribünlere yeşil 
beyaz lisanslı Konyaspor forma-
larını, flamalarını alarak gidelim. 
Türkiye, Konyalı isterse neler 
yapıyor görsün. O zaman üzün-
tü ve keder bizden uzak olur. 
Ben başkan ve yönetimiyle mali 
yönden güçlü bir Konyaspor'un 
başarıdan başarıya koşacağı-
na inanıyorum. Nedenmi; en 
zor şartlarda bunu başarabi-
liyorlarsa bizim desteğimizle 
Konyaspor'u kimse tutamaz.
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!ÇARPINTI 
DEYİP 
GEÇMEYİN

Kimi zaman heyecanlandığımızda, kimi zaman ani hareketle-
rimizde, kimi zaman ise stresten uykumuzun kaçtığı günlerde, 
kalbimizin yerinden fırlayacakcasına attığını, daha sonra ok 
saplanmış gibi göğsümüzde bir ağrı hissettiğimiz çok olur. Özel 
Konya Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülay ÇO-
PUR,  “biraz sonra geçer” deyip çok da önemsemediğimiz kalp 
çarpıntısının, kalp kapak hastalığının habercisi olabileceğini, 
ihmal edilirse ölüme kadar sürükleyebileceğini söyledi.

Tıp dilinde Mitral Valv Prolapsusu 
(MVP) adı verilen kalp kapak gev-
şemesinin toplumda en sık görü-
len kalp kapak rahatsızlığı oldu-
ğunu belirten Özel Konya Farabi 
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. 
Dr. Gülay ÇOPUR, “Yapılan araştır-
malar bu rahatsızlığın erişkin insan-
ların yüzde 3-7 arasında görülen yay-
gın bir hastalık olduğunu gösteriyor. 
Ayrıca bu oran genç bayanlarda yüz-
de 12’yi bulabiliyor. Çocukluk çağın-
da da tespit edilebilen bu hastalık en 
sık 20-50 yaşlar arasında görülüyor. 
Yani her yaştan insanın karşılaşabi-
leceği bir hastalık olarak dikkat çeki-
yor” şeklinde ifade etti.  

DOKTORUNUZA BAŞVURUN
Hastalarının çarpıntı ve göğüs 
ağrısıyla kapılarını çaldığını ifade 
eden Uz. Dr. Gülay ÇOPUR, “Has-
talarımız, kalp atışlarının düzensiz 
ve zaman zaman hızlanma ve ya-
vaşlanma ataklarından bahseder. 
Göğüs ağrısı şikâyetlerini, iğnelenme 
ve bıçak batar tarz da tarif eder. Nefes 
darlığı, halsizlik, tansiyon düşüklüğü, 
bayılma veya baygınlık hissi, diğer 
şikâyetlerdir. Muayenede üfürüm 
duyarak hastalığın ilk sinyali alırız. 
Önce kalp elektrosu (EKG), sonra Kalp 
Ultrasonu’nda (EKO Kardiyografi) 
çekilerek mitral kapakta çökme ve 
bombeleşme görülmesi teşhiste bize 
yardımcı olur” diye konuştu. 

Özel Konya Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülay ÇOPUR
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! ÖLÜM RİSKİ VAR
Kalp kapak gevşemesi olan hastaların bazı 
durumlarda ölüm riski taşıdığını belirten Uz. 
Dr. Gülay ÇOPUR sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
tür rahatsızlığı olan kişilerin herhangi bir cerrahi 
müdahale yapılacağında, stretilizeye büyük önem 
verilmelidir. Ameliyat esnasında mikroorganizma, 
kana karışırsa bozuk kalp kapağına yerleşir. Endo-
kardit dediğimiz ölümle sonuçlanabilecek ciddi 
tablolara yol açabilir. Kalp kapağı rahatsızlığı olan 
hastalar, ameliyat ve diş çekimi gibi müdahaleler-
den önce mutlaka durumunu doktoruna anlat-
malıdır. Ayrıca kapak hastalığı olan hastalarda 
ciddi ritim bozuklukları, beyni besleyen damarlara 
pıhtı atarak felç olma, kalp kapak kaslarında kop-
ma gibi ciddi sorunlarda ortaya çıkabiliyor” dedi.

AĞIR EGZERSİZ KALBİ YORUYOR
Bu hastalığın en büyük nedeninin genetik ol-
duğunu ifade eden Özel Konya Farabi Hasta-
nesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülay ÇOPUR, 
damar tıkanıklıkları, romatizmal kalp hastalığı 
ya da doku hastalıkların da kalp kapak gevşe-
mesine sebep olduğunu söyledi ve sözlerini 
şöyle tamamladı: ”Kalp kapak gevşekliği has-
talığının görüldüğü insanların yarısında, birinci 
derecede akrabalarında da aynı rahatsızlığa rast-
lanıyor. Düşük tansiyonu ve bayılma şikayeti olan 
hastalarımıza su ve katkısız meyve sularını bolca 
tüketmelerini, asitli içeceklerden uzak durmaları-
nı tavsiye ediyoruz. Ayrıca kalp kapak rahatsızlığı 
olan hastaların, kalbi yoracak ağır egzersiz ve aşırı 
sıcaklardan kaçınması bir başka dikkat etmesi ge-
reken hususlardır. Çarpıntı şikayeti ile hastanemize 
başvuran hastalarımıza tavsiye ettiğimiz ritim dü-
zenleyici ilaçlar da tedavide bize yardımcı oluyor.” 

DOĞUM YAPABİLİR
Kendisine gelen en çok sorulardan birinin de 
“Kalp kapaklarının gevşek olması, doğum yapma-
ya engel midir? “ sorusunun olduğunu belirten 
Uz. Dr. Gülay ÇOPUR sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Doğum öncesi bazı tedbirler alınmak kaydıyla 
kalp kapaklarının gevşek olması doğum yapma-
ya engel değildir. Bu tür rahatsızlığı olan bayanlar, 
doktor kontrolünde gerekirse ritim düzenleyici 
ilaçlar kullanarak ve doğum esnasında koruyucu 
antibiyotik tedavisi altında doğum yapabilirler.”  
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Ülkemizde birçok evlili-
ğin sonlanmasına neden 
olduğu, çiftler arasında 
yıllarca cinsel ilişki ya-
şanmamasına yol açan 
vajinusmus, hekim-eş iş-
birliğiyle kısa sürede çö-
zülebilen ruhsal bir prob-
lem olarak görmek yerine 
konuşulması “utanç konu-
su” ilan edilen kader ola-
rak görülüyor.

Vajinusmusu, vajinanın dış kısım-
daki kasların, istemsiz olarak ka-
sılması sonucu cinsel ilişkinin çok 
ağrılı olması ya da hiç olamaması 
durumu olarak tanımlayan Özel 
Konya Farabi Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. 
Mehmet Bardakçı, kasılmaların ba-
cağın tümü veya vücudun tama-
mının eşlik edebileceğini söyledi. 

Vajinusmusu primer ve sekonder 
olarak iki farklı şekilde görülebil-
diğini anlatan Dr. Bardakçı, “Primer 
vajinusmusta, kasılmayla birlikte aşırı 
panik hali, hızlı nefes alıp verme ve 
baygınlık durumu eşlik edebilir. İlk cin-
sel ilişkide ortaya çıkar ve çiftler ilişkiye 
giremez veya çok zorlu, ağrılı olur. Çift, 
bir ikincisini denemeye dahi cesaret 
edemez. Bu kaslar bilinçli kasılmaz, 
istemsiz kasılır. 

KADINLARIN 
EN BÜYÜK

CİNSEL KORKUSU
VAJİNUSMUS

HEKİM - EŞ 
YARDIMIYLA KABUS 
OLMAKTAN ÇIKIYOR

Özel Konya Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Bardakçı
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İstese de kendisi bunun gevşeme-
sini sağlayamaz. Sekonder vaji-
nismusta ise çiftler normal cinsel 
ilişkisini yaşamıştır. Herhangi bir 
nedenden dolayı, cinsel suistimal, 
cinsel istismar, zor doğum veya en-
feksiyon sonrası ağrılı ilişkiden do-
layı ortaya çıkabilir. Kadında korku 
oluşur ve bundan sonra bir vajinis-
mus tablo gelişir.
Geçmişte yaşanan cinsel istismar, 
cinsel saldırı veya cinsellik hakkın-
da abartılı sözlerden dolayı bayan-
lar, cinsel ilişkiden korkuyor. Çevresi 
tarafından ‘utanç konusu’ ilan edil-
diği için korkusunu kendi içinde sır 
olarak saklıyor.  Yakınlarıyla payla-
şamadığı problemini hekimine de 
anlatmadığı için ilk cinsel ilişkisin-
de korkusu hüsrana dönüşüyor."

HER 100 KADINDAN 1’İNDE 
GÖRÜLÜYOR
“Vajinusmus; ne milyonda bir rast-
lanan bir rahatsızlık, ne de tedavisi 
mümkün olmayan bir virüs” diyen 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Dr. Mehmet Bardakçı, 
“Vajinusmus ülkemizde çok fazla 
konuşulan bir konu olmadığı için 
bayanlar, sadece kendisinin başına 
gelen bir rahatsızlık olarak görü-
yor. Oysa yapılan araştırmalar bize 
gösteriyor ki ülkemizde yaşayan 
her 100 kadından 1’inde bu has-
talık görülüyor. Kızlık zarı ile ilgili 
yanlış bilgilendirmeler çok fazla 
oluyor. Kızlık zarının bozulması sı-
rasında çok acı duyabileceğinden 
endişe duyulabiliyor bu yüzden de 
cinsel ilişkiden kaçınma oluyor. So-
nucunda aile içi tartışmalara hatta 
boşanmalara kadar sorun büyü-
yor” ifadesini kullandı.

EŞLER SORUNU ANLAYIŞLA KARŞILAMALI
Problemin çözümünde eşlerin yaklaşımının önemini vurgu-
layan Uzm. Dr. Mehmet Bardakçı sözlerini şöyle tamamladı: 
“İlk cinsel ilişki öncesi bayanlar eşlerine yaşadıkları problemi anlat-
tıklarında anlayışla karşılanmalı ve olumlu yönde telkinler yapma-
lıdır. Erkekler, eşlerine bunun bir sağlık problemi olduğunu ve bir 
hekime danışarak sorunun çözülebileceğini söylemelidirler. Çünkü 
ruhsal bir problem olduğu için ancak psikolojik bir destekle tedavi 
yüz güldürücü bir sonuca ulaşabilir. Bu sorunun aşılmasında hekim 
ve eşlerin çaba sarf etmesi tedaviyi kısaltacaktır. Çiftler ve hekim 
dayanışmasıyla birkaç aylık bir tedaviyle, aşılması güç gözüken bu 
rahatsızlık kabus olmaktan çıkabilir” 
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SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
KATARAKTA NEDEN OLUYOR

Op. Dr. Hayati Arık, ult-
raviyole ışınlarından 
koruyan polarize göz-
lükler haricinde satılan 
güneş gözlüklerinin ka-
tarakta neden olabildi-
ğini uyarısında buluna-
rak, “Güneş gözlükleri 
aksesuar olarak değil, 
sağlığımız için bir araç 
olarak görülmeli” dedi.

Özel Konya Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hayati Arık

HER MEVSİMDE KULLANIN
Op. Dr. Hayati Arık, “Güneş ışığı gözlerimize ulaştığı zaman 
göz bebeğimiz küçülür ve zararlarını engellemeye çalışır. 
Ancak açık havalarda ve yansımanın fazla olduğu karlı ve 
deniz gibi yerlerde gözümüz daha fazla ışına maruz kalır. Bu 
tip durumlarda göz bebeğimiz yetersiz kalır ve bir korumaya 
ihtiyaç duyar. Polarize gözlükler haricindeki güneş gözlükleri 
bizi bu zararlı ışınlarından korumaz. Polarize gözlüklerin ha-
ricindeki gözlüklerin uzun süreli kullanımlarında katarakta 
neden oluyor. Katarakt olan kişilerde gerekli tedaviyi görme-
diklerinde gözlerinde kalıcı zararlar oluşabilir” dedi.

KALİTE BELGESİNİ SORUN
Güneş gözlüğünde aranması gereken en önemli krite-
rin uluslar arası standardı olan kalite belgeli gözlükler 
olduğunu anlatan Özel Konya Farabi Hastanesi Göz 
Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hayati Arık, 
“Ultraviyoleli güneş gözlükleri kabarık faturalara neden ola-
bildiğinden yerine kalitesiz gözlükler tercih edilebiliyor. Veya 
birçok kişi aksesuar olarak güneş gözlüklerini kullandığı için 
zararlı ışınlardan koruyup korumadığı ikinci plana atılıyor. 
Unutulmamalı ki güneş gözlükleri sağlığımız için bir araçtır. 
Güneş gözlüğü seçerken estetiği değil, sağlığımız ön planda 
olmalıdır” uyarısında bulundu.

Ozon tabakasının delinmesiyle birlikte yeryüzüne 
ulaşan zararlı ultraviyole ışınların tehlikesi, güneş 
gözlüklerini her mevsim kullanılır hale getirdi. Gü-
neş ışınlarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği yaz 
günlerinde gözlerimize adeta bir kalkan görevi üst-
lenen güneş gözlükleri satın alırken nelere dikkat 
etmeliyiz. Özel Konya Farabi Hastanesi Göz Hasta-
lıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hayati Arık, her 
güneş gözlüğünün asli görevi olan zararlı ışınları 
engellemediğini, gözlerinde optik problemi olan ki-
şilerin güneş gözlüğünü almadan önce mutlaka bir 
hekime danışması gerektiğini vurguladı. 
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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT ! 
√ Camların üzerinde güvenilir tescil belgesini satıcısına sorun.
√ Sağlığınızı düşünün, işportadan uzak durun
√ Numaralı normal gözlük kullanıyorsanız, güneş gözlüğü 
alırken mutlaka hekiminize danışın.
√ Camın renginin her bölgesinde aynı olmasına dikkat edin
√ Gözlüğü taktığınızda her bölgeyi net görüp, göremedi-
ğinizi test edin.
√ Gözlük camından bakıp hareket ettirdiğinizde görüntünün 
hareket etmemesi gerekir.
√ Her pahalı gözlük iyidir mantığında olmayın, fiyatına 
değil özelliklerine bakın.
√ Gözlük kullanırken mutlaka estetiğinizi de düşünecek-
siniz ancak göz çukurunu dolduran yan taraflarından ışık 
almayan gözlükleri tercih edin. 
√ Gözlük camını temizlerken elinize her geçen bir bezle 
değil, yumuşak pamuklu bir bez veya gözlükçünüzden 
aldığınız bezle temizleyin. Çizilmiş camın gözünüzü boza-
cağını unutmayın.
√ Gözlüğü almadan önce bir muayeneden geçmenizde fay-
da var. Çünkü az da olsa bir hastalığınız olabilir. Bu durumda 
hekiminiz farklı bir güneş gözlüğü önerebilir veya güneş göz-
lüğünün yeterli olmayacağı güneşe hiç çıkmamanız gereken 
bir hastalığınız olabilir.
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   1) 'GERÇEK' BİR ADAMLA ÇIKIN

Kabul ediyoruz; hayalinizdeki kişinin bir 
gün hayatınıza gireceğini düşünmek ve 
nasıl istiyorsanız size öyle davranacağına 
inanmak harika bir duygu! Ama hayaliniz-
deki adam gerçeğe ne kadar uygun? Evet; 
Javier Badem’in gülüşüne, Gerald Butler'ın 
karizmasına, Matthew McConaughey'nin 
kaslarına, Johnny Depp'in serseri ve sempa-
tik tavırlarına bayılıyoruz! Ama hepsinin bir 
adamda toplanacağını sanıyorsanız, işte bu 
büyük bir yanılgı olabilir. Biraz realist olun. 
Böylece, aşkta gerçek başarıyı yakalayabil-
me şansınız daha yüksek olacak, inanın!

   2) AŞKINI TEST EDİN

Biriyle birlikte olmaya başladığınız ilk günler-
de, karşınızdaki kişi sizden çok hoşlandığını 
ve hayatı boyunca sizinle birlikte olmak iste-
diğini söyleyebilir. Biliyoruz, söylediklerinin 
gerçek olmasını çok istiyorsunuz; ama sizce 
de boş sözlere inanmaktan vazgeçmenin za-
manı artık gelmedi mi? Size direk "Ona sakın 
inanmayın" diyemeyiz elbette! Ama aşkını 
teste tabi tutmanızı, davranışlarını gözlemle-
menizi öneririz. Siz kendinizi geri çektiğinizde, 
peşinizden geliyor mu, yoksa pes edip yok mu 
oluyor? Peki ya, önceliği siz misiniz? Arkadaş-
larıyla başka bir gün görüşebilecekken, sizinle 
buluşmak yerine, onları mı tercih ediyor?

   3) ÖNCELİĞİNİZİ AŞK YAPIN

Hepimizin bitmeyen bir yapılacaklar listesi 
var. Bu nedenle, her şeyimiz planlı ve prog-
ramlı olmak zorunda. Peki, 'aşkı bulmak' yapı-
lacaklar listenizde kaçıncı sırada? Çoğumuza 
sorsak, aşk önceliklidir ama aşkı bulmak ya da 
birine vakit ayırmak gerçekte listemizin üst sı-
ralarında yer almıyordur. Oysa aşk, ilk sıralar-
daki yerini korumalı. Bu nedenle, yapılacaklar 
listenizdeki bazı şeyleri eleyin, yeni insanlarla 
tanışmak ve onlara şans tanımak için progra-
mınızda yer açın ki aşk hayatınıza girsin!

   4) RİSK ALMAKTAN KORKMAYIN

Hepimiz güvenli hayatlarımız içinde mutlu-
yuz. Her ne kadar monoton yaşamlarımızdan 
şikâyet edersek edelim, alışkanlıklarımızdan 
vazgeçmek zor. Oysa aşk biraz da tehlikeli su-
larda yüzmek değil midir? Karar verin; rahat 
ama sıkıcı hayatınız mı, riskli ama heyecan 
dolu bir deneyim mi? Eğer aşk hayatınızda 
başarılı sonuçlara ulaşmak istiyorsanız; yeni-
liklere hazır olmalı ve aşka kapılarınızı açma-
lısınız. İncineceğim diye düşünüp etrafınıza 
duvar örmektense, konfor alanınızın dışına 
çıkmaya cesaret etmelisiniz.

   5) İLK BULUŞMAYA ŞANS VERİN

Sizi en çok endişelendiren şey, ilk buluşma 
mı? İlk buluşma birçok kişiyi huzursuz eder. O 
halde biraz rahatlayın, çünkü pek çok ilk bu-
luşma anlaşmazlıklara ve yanılgılara gebedir! 
Bu nedenle, ona ikinci bir şans vermekten çe-
kinmeyin. Buluşmanız bir facia mıydı? O hal-
de şu tarafından bakın; kötü bir buluşmadan 
ileride arkadaşlarınıza, hatta çocuklarınıza 
anlatabileceğiniz iyi bir hikâye çıkabilir.

   6) HİSLERİNİZİ SU YÜZÜNE ÇIKARIN

Bazen karşımızdakinin, bizim için uygun 
biri olup olmadığını düşünmekten ve onu 
çözmeye çalışmaktan, ne hissettiğimizi yok 
sayarız. Onunla birlikteyken vaktiniz nasıl 
geçiyor? Sizde ilgi uyandırıyor mu? Sıkılıyor 
musunuz, yoksa rahatsız mı oluyorsunuz? 
Bir sonraki buluşmanızda anı yaşayın ve ne 
hissettiğinize odaklanın!

   7) POZİTİF OLUN, ÇEKİCİ GÖRÜNÜN

Hiç kimse, hayatı seven ve enerjisi yüksek 
bir kadından daha seksi değildir! Biriyle 
çıkmaya başladığınız zaman, aklı karışık ve 
depresif görünmekten kaçının. Bu nedenle 
geçmişle vedalaşıp yeni bir ilişkiye açık ol-
malısınız. Doğal olun ve espriler yapın. 

   8) ESKİ SEVGİLİNİZİN KIRINTILARINI 
         TEMİZLEYİN

Her buluşmada kendinizi, kalbinizi kıran eski 
sevgilinizle yeni aşkınızı kıyaslarken mi bu-
luyorsunuz? Öyleyse, önce geçmişin izlerini 
bir güzel silin! İçinizde biriken kızgınlığı, bir 
e-mail ile ona anlatın ve bu yükten kurtulun. 
Ancak maili göndermediğinize emin olun! Bir 
türlü aşamadığınız bir durumsa, duygularınızı 
yakın bir arkadaşınızla veya bir terapistle pay-
laşın. Elinizden geldiği kadar, pişmanlıklarını-
zı üzerinizden atın. Sonra temiz bir sayfa açın 
ve ne istiyorsanız, neye ihtiyaç duyuyorsanız, 
onu elde etmek için çabalayın.

   9) KENDİNİZ OLUN

Şimdiye kadar sizi üzenler için yeterince göz-
yaşı dökmediniz mi? Yada defalarca hayal kı-
rıklığına uğrayıp ilişkileriniz üzerine fazlasıyla 
kafa yormadınız mı? Bir ilişkide kendinizi gü-
vensiz ve kafası karışık hissediyorsanız, emin 
olun o her kimse sizin için en iyisi değil. Aksi 
takdirde, o ilişkide siz kendiniz gibi olama-
yacaksınız. Sağlıklı bir ilişkide önemli olan, 
onun kim olduğundan çok, sizin onun yanın-
da kendinizi nasıl hissettiğiniz!

   10) FLÖRTLEŞMENİN KEYFİNE VARIN

Hazırladığınız 'aşk kararları listesi’ne son 
olarak eğlenceli flörtleri de ekleyin. Bunun 
için yeni insanlarla tanışmaya açık olun, eğ-
lenmeye odaklanın ve yeni şeyler deneyin. 
Yarın için endişelenmekten bir süre olsun 
vazgeçin. Haydi, biraz cesaret!

Aşk beklemekle gelir sanıyor-
sanız yanılıyorsunuz! Eğer 
aşk size gelmiyorsa, siz aşka 
gidin! İşte 10 adımda aşka 
ulaşmanın yolu.

10 ADIMDA AŞKA ULAŞMANIN YOLU
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94,99 TL

12,99 TL

19,99 TL

109,00 TL

Adidas Mavi Takım
153,00 TL
Adidas Çanta
25,50 TL
Adidas Şapka
19,50 TL
Adidas Siyah Tshirt
53,00 TL
Adidas Siyah Şort
70,00 TL

79,99 TL

Bu ürünleri ENDER Mağazalarında bulabilirsiniz.
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1. Kendinizi ne zaman en iyi hissedersiniz?          
(a) Sabahları          
(b) Öğlenden sonra ve akşama doğru       
(c) Gecenin ilerleyen saatlerinde

2. Nasıl yürürsünüz?                
(a) Hızlı ve uzun adımlarla
(b) Hızlı ve kısa adımlarla             
(c) Normalden yavaş ve etrafa bakınarak                       
(d) Yavaş ve başı eğik
(e) Çok yavaş 
3. İnsanlarla konuşurken
(a) Kollarımı göğsümde katlamış olarak dururum
(b) Ellerimi sıkarım
(c) Bir veya iki elimi belime koyarım
(d) Konuştuğum insanlara dokunur veya ittiririm
(e) Kulağımla oynar, çeneme dokunur veya 
saçımı düzeltirim

4. Dinlenirken nasıl oturursunuz?
(a) Dizler katlanmış ve bacaklar birbirine bi-
tişik olarak
(b) Bacaklar çaprazlanmış olarak
(c) Bacaklarımı uzatarak
(d) Bir bacağımı altıma katlayarak

5. Çok hoşunuza giden bir şey olduğunda ne 
yaparsınız?
(a) Büyük bir kahkaha atarım
(b) Gülerim ama fazla sesli değil
(c) Bir kerelik gülerim                    
(d) Sessizce gülümserim

6. Partiye veya sosyal etkinliğe katıldığınızda
(a) Herkes sizi fark edecek şekilde gürültülü 
bir giriş mi yaparsınız?
(b) Sessiz bir giriş yapıp etrafınızda tanıdığınız 
birilerine mi bakınırsınız?
(c) Çok sessizce girip kimsenin sizi fark etme-
mesine mi gayret edersiniz?

7. Çok zor bir işe dikkatinizi vermişken rahat-
sız ediliyorsunuz. Ne yaparsınız?
(a) Bölünmeyi memnuniyetle karşılarım
(b) Aşırı derecede rahatsız olurum
(c) Belli olmaz. Bu iki uç arasında değişken 
davranışlar gösteririm

8. En çok hangi rengi seversiniz?
(a) Kırmızı veya portakal rengi
(b) Siyah
(c) Sarı veya mavi
(d) Yeşil               
(e) Koyu mavi veya mor
(f) Beyaz
(g) Kahverengi veya gri
 
9. Yatakta uyumadan önceki birkaç dakikada
(a) Sırt üstü yatıp uzanırsınız
(b) Karnınızın üstüne yatıp uzanırsınız
(c) Hafif kıvrılmış olarak yan tarafınıza yatarsınız
(d) Başınızı bir kolunuzun üzerine koyarsınız
(e) Başınızı yorganın altına kapatırsınız
 
10. Rüyanızda genellikle
(a) Düşersiniz
(b) Kavga eder veya tartışırsınız
(c) Birilerini veya bir şeyler ararsınız
(d) Uçar veya yüzersiniz
(e) Genelde rüya görmezsiniz          
(f) Rüyalarınız daima hoştur

PUANLAR: 
Şimdi puanlarınızı toplayınız.
1. (a) 2 • (b) 4 • (c) 6
2. (a) 6 • (b) 4 • (c) 7 • (d) 2 • (e) 1
3. (a) 4 • (b) 2 • (c) 5 • (d) 7 • (e) 6
4. (a) 4 • (b) 6 • (c) 2 • (d) 1
5. (a) 6 • (b) 4 • (c) 3 • (d) 5 • (e) 2
6. (a) 6 • (b) 4 • (c) 2
7. (a) 6 • (b) 2 • (c) 4
8. (a) 6 • (b) 7 • (c) 5 • (d) 4 • (e) 3 • (f ) 2 • (g) 1
9. (a) 7 • (b) 6 • (c) 4 • (d) 2 • (e) 1
10. (a) 4 • (b) 2 • (c) 3 • (d) 5 • (e) 6 • (f ) 1
 
60 PUAN VE ÜZERİ:
İnsanlar sana kırılgan bir eşya muamelesi yapıyor-
lar. Kibirli, bencil ve aşırı baskın birisi olarak görülü-
yorsun. İnsanlar size hayranlık duyup sizin gibi ol-
mak isteyebilirler ama size her zaman güvenmezler 
ve sizinle çok yakın ilişkide olmaktan kaçınırlar.
51 - 60 PUAN:
insanlar sizi heyecan verici, havai, düşüncesiz yapı-
da, doğal liderlik özellikleri olan, her zaman doğ-
ru olmasa da hızlı karar veren birisi olarak tanırlar. 
Seni cesur, maceraperest birisi olarak tanırlar; her 
şeyi bir kez denemek isteyen, macera yaşamak için 
fırsatları kaçırmayan birisi.. Yaydığınız heyecandan 
dolayı insanlar sizinle aynı iş yerinde yaşamaktan 
zevk alırlar.
41 - 50 PUAN:
İnsanlar sizi taze, canlı, çekici, eğlendirici, pratik ve 
daima ilginç birisi olarak görürler; her zaman ilgi 
odağı olan ama çok aşırıya kaçmayacak kadar da 
dengeli birisi.. İnsanlar sizi ayrıca iyiliksever, düşün-
celi, anlayışlı ve kendilerini neşelendiren ve rahat-
latan birisi olarak tanırlar.    
31 - 40 PUAN:
İnsanlar sizi mantıklı, ihtiyatlı, dikkatli ve pratik biri-
si olarak görürler. Sizi zeki, yetenekli ve hünerli ama 
alçak gönüllü olarak tanırlar. Çok hızlı arkadaşlık 
kurmayan, ama arkadaşlarına karşı çok sadık olan 
ve onlardan da aynı şeyi bekleyen birisiniz.

KENDİNİZİ NE KADAR
İYİ TANIYORSUNUZ?

Kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Ya 
da insanları ne kadar iyi tanıdığınızı sa-
nıyorsunuz? Hepimizi insan sarrafı oldu-
ğumuzu sanırız. Halbuki kendimizle bile 
ilgili bilmediğimiz pek çok şey vardır. Ara 
sıra kendi içimize ayna tutmak adına en 
ideal yol işte bu testler. İç dünyanızı ve 
insanlarla olan ilişkilerinizi değerlendir-
mek için bu testi uygulayın ve yaşadık-
larınızı tekrar gözden geçirin. Nasıl ve 
neden sorularının cevaplarını daha iyi 
algılayacaksınız. Haydi başlayalım...
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ZAR ADAM
LUKE RHINEHART

Basım Tarihi: Ekim 2008
Türü: Edebiyat

Sayfa Sayısı: 464
Pegasus Yayınları 

Etiket Fiyatı: 20,00 TL

İLİŞKİLER
IAN MCEWAN

Basım Tarihi: Nisan 2010
Türü: Öykü

Sayfa Sayısı: 136
Turkuvaz Kitap

Etiket Fiyatı: 11,00 TL

ÖLÜM YOLCULUĞU
MICHAEL ROBOTHAM

Basım Tarihi: Şubat 2009 
Türü: Polisiye

Sayfa Sayısı: 536
İthaki Yayınları

Etiket Fiyatı: 25,00 TL

LAVINIA
URSULA K. LE GUIN

Basım Tarihi: Kasım 2009
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 288
Metis Yayınları

Etiket Fiyatı: 19,50 TL

HER KUŞUN ETİ YENMEZ
EMİN ÇÖLAŞAN

Basım Tarihi: Temmuz 2008
Türü: Siyaset

Sayfa Sayısı: 272
Bilgi Yayınevi

Etiket Fiyatı: 14,00 TL

KALP AĞRISI
HALİDE EDİP ADIVAR

Basım Tarihi: Ocak2010
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 276
Can Yayınları

Etiket Fiyatı: 17,00 TL

FİKRİMİZİN REHBERİ 
GAZİ MUSTAFA KEMAL

EROL MÜTERCİMLER

Basım Tarihi: Eylül 2008
Türü: Biyografi

Sayfa Sayısı: 1194
Alfa Yayınları

Etiket Fiyatı: 35,00 TL

Ortaokula gelene kadar Mustafa'ydı...
Matematik yeteneğiyle Mustafa Kemal oldu... 
Emperyalizmi dize getirdi, Gazi Mustafa Kemal oldu...
Yüzlerce yılın kökleşmiş alışkanlık ve geleneklerini yıktı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu... 
Türk halkı ona, "Atatürk" dedi. Türkiye'de doğan ve parlayan yıldız, bize izleyeceğimiz 
yolu gösterdi, "Fikrimizin Rehberi" oldu. "Onun insan olarak ülküsü, iyilik, güzellik ve 
doğruluk idi. Siyaset adamı olarak ülküsü de, ekmek, eğitim ve barış idi. Bu ülkülerini 
gerçekleştirmek sorumluluğunu içinde duyduğu için cesaretle, imanla, bilgi ve akılla 
çalıştı. Yalan ve yanlış üzerine kurulan örgütleri yıktı. Kendisinden halife olmasını iste-
yenlere, "Hayır, Cumhuriyet kurulacaktır," dedi. Hasta hayal arkasından sürüklenip bü-
yük fetihlere girişmek isteyenlere Misak-ı Millî'yi gösterdi. Ve uygar insanlığın kalbinde 
yaşayan yüce bir duyguyu, 'Yurtta barış, dünyada barış,' diye ilan etti." 

SON ADA
ZÜLFÜ LİVANELİ

Basım Tarihi: Eylül 2008
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 184
Remzi Kitabevi

Etiket Fiyatı: 12,50 TL

TUDOR
ELIZABETH MASSIE

Basım Tarihi: Mart 2009
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 430
Artemis Yayınları

Etiket Fiyatı: 17,00 TL

KİTAP KÖŞESİ
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Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Leonardo Di Caprio, Ben Kingsley, Mark Ruffalo, Max 
Von Sydow
Süre: 138 Dk.  
Tür: Dram / Gizem / Gerilim 

Konu: Yıl 1954… Soğuk Savaş zirve noktasında, adli polis Teddy 
Daniels (Leonardo DiCaprio) ve yeni ortağı Chuck Aule (Mark 
Ruffalo) çok sayıda cinayet işlemiş zeki bir kadın katilin kaçmanın 
olanaksız olduğu Aschecliffe Hastanesi’ndeki son derece güven-
likli bir odadan esrarengiz bir biçimde kayboluşunu araştırmak 
üzere Zindan Adası'na çağrılırlar. Bu ürkütücü ortamda hiçbir 
şey göründüğü gibi değildir. Karanlık komplolar, korkunç tıbbi 
deneyler, bastırıcı zihin kontrolü, gizli koğuşlara dair ipuçları ve 
söylentiler, hatta belki doğaüstü güçlere dair bir ipucu vardır; 
ama kanıt bulunamamaktadır. Scorsese’i anlamak gitgide zor bir 
işe dönüşüyor. Sinemanın kitabını yazacak yetenekte olan bir 

adam neden bir gerilim çekmek ister? Ve bu adam neden gayet yetenek fakiri bir oyuncu olan 
Di Caprio’yu oynatır? Tuhaf… Yok, filmi ve Scorsese’i yerin dibine sokacak değilim; Ustanın eline 
sağlık, kapkara bir gerilim çıkarmış… Özellikle yarattığı klostrofobik mekan, Mahler’in stilize mü-
ziğine eşlik edip, Robert Richardson’un olağandışı görüntü yönetmenliği ile doyumsuz bir keyfe 
dönüşmüş. Doğrusu Di Caprio beni şaşırttı. Yeteneğinden ciddi şüpheler duyduğum aktör şimdi-
ye kadar ki (kazara da olsa) en iyi performansını sergilemiş. Sonuç olarak Zindan Adası sizi gerim 
gerim gerecek ve sinema sanatı ile ilgileniyorsanız eğer fazlasıyla tatmin edecek bir yapıt.

Yönetmen: Michael & Peter Spierig
Oyuncular: Ethan Hawke, William Dafoe, Sam Neill
Süre: 98 Dk.  
Tür: Korku / Aksiyon / Bilim-Kurgu / Gerilim 

Konu: Sene 2019'dur. Gizemli bir salgın yeryüzünü kasıp kavur-
muş, dünya nüfusunun çoğunluğunu vampire dönüştürmüştür. 
İnsan ırkı artık tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ikinci sınıf bir 
türdür. Vampirler tarafından avlandıkları ve soyları tükenesiye dek 
çiftlik hayvanı gibi beslendikleri için gizlenmek zorundadırlar. Şim-
di her şey, insan kanıyla beslenmeyi reddeden vampir araştırmacı 
Edward Dalton'ın elindedir. Dalton vampirlerin açlığını gidererek 
kalan az sayıda insanın hayatını kurtaracak, kana alternatif bir mad-
deyi mükemmelleştirmeye çalışmaktadır. Ama zaman ve umut tü-
kenmektedir ta ki Ed, kendisini sarsıcı bir tıbbi buluşa götüren sağ 
kalmış insan Audrey'yle karşılaşana dek. Peki “Daybreaker” in artık 
bıktığımız vampir filmlerinden ayırt eden özelliği ne? Bu aralar cid-

di bir Newmoon modası varken, birileri “hadi canım, vampir dediğin bu kadar artiz(!) bir şey olamaz” 
demiş. Ve ortaya ilk bakışta vampir, biraz sistemi göz önüne aldığınızda faşizm karşıtı film çıkmış… 
Spierg’ler insanların nasıl vampir olduğuyla çok fazla ilgilenmiyorlar, bu yakın zamanda gösterimde 
olan “Blindness-Körlük” filmini hatırlatıyor. Yönetmenler “nasıl” olduğu ile değil “ne olabileceği” ile 
ilgileniyorlar. Filmi dikkatli seyrederseniz eğer salgınla ilgili birkaç ipucuna rastlayabilirsiniz... Kos-
tümler, silahlar ve teknoloji gösteriş olsun diye değil, filme hizmet için kullanılmış… 
Türe merakınız varsa son yıllardaki en iyi vampir filmini seyredeceğinizi garanti ederim. 

SHUTTER ISLAND - ZİNDAN ADASI    Mafyadan deliliğe...

DAYBREAKERS - VAMPİR İMPARATORLUĞU   ...yatmakta olan bir vampir için acele kan aranıy...
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Yönetmen: Kathryn Bigalow
Oyuncular: : Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Gereaghty
Süre: 131 Dk.  
Tür: Aksiyon / Dram / Gerilim / Savaş

Konu: Herkesin potansiyel düşman ve her objenin de ölümcül bom-
ba olduğu Irak'ta, elit askerler dünyanın en zor görevlerinden birinde 
yer alır. Sıcak savaşın ortasında bombaları imha etmekle yükümlüdür-
ler. Takım lideri William James, hem bu yaygın bombalardan hem de 
psikolojik ve duygusal etkilenmelerle uğraşmaktadır. 
Bigalow kuşkuşuz iyi bir yönetmen. Akademi törenlerinde bir kadının 
Oscar almasına şaşıranlar belli ki Bigalow’un geçmişinden bihaberler. 
Bigalow, “Point Break” , “Near Dark” , “K-19” gibi çok iyi filmlere imza at-
mış yetenekli bir kadın. Peki, neden bu filmi çekti? Çünkü film üstünde 
hala tartışılan bir yapıya sahip. Kesinlikle çok iyi bir senaryo. Savaşın 
iğrenç ruhuna, kirine, insanın ölümcül güdülerine ve her ne sebeple 
olsun yaşanan yıkımı anlatmasına rağmen hala tabanda “Kahraman 

Amerika” sesleri geliyor kulağımıza… Filmde anlatılan “Yorgun Amerikalı Asker” kavramına diyecek bir 
şey yok. Peki, aynı cehennemi Irak’lı askerler, çocuklar, kadınlar ve halk yaşamıyor mu? Terörizmi anlatma-
yalım derken o insanların dramına dokunmamak ne kadar doğru olsa gerek… Söylenecek şey çok, ama 
eğer akademi ödülü aldıysanız bu eleştirilere göğüs germek gerek… Gelelim yönetime; Bigalow çok zor 
sahneleri çok iyi kadrajlarla bize anlatmış. Anlatacağı şeye odaklanan yönetmen, çok iyi isimleri birkaç 
dakika içinde harcamaktan (!) bile çekinmemiş. Müzik, Görüntü ve Sanat Yönetmenliği, her şeyiyle filme 
hizmet etmiş… Ne olursa olsun filmi izlemek ve savaşa bir kez daha lanet yağdırmak gerek…

Yönetmen: Zeki Demirkubuz
Oyuncular: Serhat Tutumluer, Berrak Tüzünataç, Nergis Öztürk 
Süre: 115 Dk.  
Tür: Dram

Konu: İki ay önce bu kente gelen maden mühendisi Halit, kendi-
sinden 20 yaş kadar küçük güzeller güzeli eşi Mükerrem ve çirkin-
liğinin farkında olan kız kardeşi Seniha ile kentin ileri gelenlerinin 
katıldığı Cumhuriyet Balosu’na gider. Mükerrem burada yörenin en 
zengin ailesinin şımarık ve uçarı çapkın oğlu Nüzhet ile tanışır. Se-
niha yengesinin ilk başta fazla yüz vermediği bu gence fazla karşı 
koyamayacağını o an anlar. Halit ise hiçbir şeyin farkında değildir.
Demirkubuz ilk dönem filmini tasvirlerden uzak ve alışık oldu-
ğumuz şekilde karakterlere ağırlık vererek çekmiş. Her zamanki 
gibi ağır ama doygun bir tempo ile ilerliyor film. Karakterler yerli 
yerinde. Olması gerektiği gibi davranıyorlar. Sadece Tüzünataç 
sanki biraz fazla modern ve atmosferin dışında kalmış. Söyledi-

ği repliklere biraz yabancı ve iyice sindirememiş gibi… Her ne kadar romanı okumasam da, se-
naryoyu uyarlayan Demirkubuz, gayet net ve sade bir film çıkarmış karşımıza… Filme başlarken 
filmin isminin ne olduğunu unutun; Çünkü ilk başta bu size zorluk çıkaracak (Kimin kimi ve nasıl 
kıskandığı konusunda) Ama bir süre sonra bu duruma ve filmin olağan ritmine alışacaksınız… 
Dönem filmi çekmek, hele hele bunu Türkiye’de yapmak zor iş. İnce ayrıntılar ekibin bu filmi çok 
önemsediğini bizlere anlatır gibi… Kıskanmak filmini beğenirseniz ve ilk kez bir Demirkubuz filmi 
seyrediyorsanız, diğer filmlerine de göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim…

HURT LOCKER - ÖLÜMCÜL TUZAK        Patladı, patlayacak!

KISKANMAK     -Ne kadar çirkin! 

Hazırlayan: Mustafa UZMAN

DVD!!!
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HTC Wildfire 
528 MHz hızındaki Qualcomm 
MSM7225 işlemciye sahip. 
Özellikler;
» Android 2.1+HTC Sense arayüzü
» 3.2-inç'lik (320×240) kapasitif formda 
 dokunmatik ekran
» 5MP kamera (LED Flaş)
» 512MB flash depolama+microSD yuvası
» 3G, GPS, Bluetooth 2.1, Wi-Fi
» Müzikçalar, radyo, 3.5mm kulaklık jakı
» 1,300mAh gücünde batarya

Sony NEX-3 Alpha
Değiştirilebilir objektiflerle kompakt ve kullanımı kolay
Özellikleri :
» DSLR seviyesinde görüntü kalitesi ve kullanıcı dostu yapı 
» 14.2 megapiksel efektif çözünürlüklü Exmor APS HD 
CMOS görüntü sensörü 
» Yardım Kılavuzu ve Çekim ipuçları içeren yeni sezgisel 
kullanıcı arayüzü 
» Alpha DSLR lenslerle uyumlu E-mount objektif yuvası 
» 3D destekli Sweep Panorama çekim modu

Casio Green Slim
Green Slim, alışa gelmiş projektörlerden farklı olarak, civalı lam-
ba kullanmıyor. Bunun yerine lazer ve LED teknolojisini kullana-
rak, hem bakım maliyetlerinde, hem de kullanım ömründe büyük 
avantaj sağlıyor. Bir A4 kağıt boyutlarında olan Green Slim, 4.3 cm 
kalınlığında ve 2.3kg ağırlığında. 1280x800 çözünürlük ve x2 optik 
yakınlaştırma sunan ürün, USB 2.0 bağlantı ile ister bilgisayar üze-
rinden, ister USB Flash bellek üzerinden veri alabiliyor. 

Pioneer BDP-320
BDP-320’nin en can alıcı özelliği DEEP COLOUR 48 bit oluşu. 1GB dahili hafı-
za, 7.1 kanal analog output ve USB girişi de bu ürünün en önemli özellikleri 
arasında. Pioneer BDP-320 BD-Live /blu-ray 2.0 profilini desteklemesi saye-
sinde ethernet bağlantısı üzerinden firmware güncellemeleri, ekstra içerik, 
değişik yeni özellikler ve daha fazlasına erişim sağlıyor. 

LG BX580
LG, dosya formatı sorununa nokta koyan, pek çok içerik ve seçeneğe sahip, yeni 3D 
Ağ Blu-ray Disc™ ve DVD oynatıcısı BX580 ile ev eğlence deneyimini yepyeni bir düze-
ye çıkarıyor.Blu-ray oynatıcılarda ulaşılan son nokta olan LG BX580, heyecan verici bir 
3D deneyimi için Blu-ray diskleri 3D olarak oynatıyor. LG BX580, LG’nin amiral gemisi 
niteliğindeki yeni 3D TV’si LX9500 ile birlikte kullanıldığında, Blu-ray formatındaki 3D 
içerikler için mükemmel bir deneyim sunuyor.

Olympus T-100
İnce gövdede hassas 
3x optik zoom (36-
108mm*) muhteşem 
manzaralardan etki-
leyici portrelere ka-
dar her tür fotoğraf 
için, Dijital Görüntü 
Sabitleme, 12 Me-
gapiksel, iAuto modu, Gelişmiş Yüz Tanıma, 6cm/ 2.36" 
LCD, AF- İzleme, Sihirli Filtreler, USB-Pil Şarjı, Sesli Video 
Kaydı, Fotoğraf makinesinde dahili yardım rehberi

◄

◄

◄
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Genius GHP-05 Live
Sadece gerçek bass seviyesini geliştir-
mekle kalmayıp aynı zamanda özellikle 
vokal veya klasik müzik için inanılmaz bir 
akustik menzil yaratan yerleşik DRD 3D 
surround ses sistemine sahip.
Özellikler:
» DRD 3D surround teknolojisi dinamik menzi-
li ve bass seviyesini geliştirir
» Kadife ear pad ve deri kafa bandı ile uzun sü-
reli kullanımda bile konfor sağlar
» Döner ear pad, her kafa açısına kolaylıkla 
uyum sağlar
» Her türlü DVD, TV ve Hi-Fi stüdyo için harika 
olan güçlü bass ve canlı akustik

Sony ICF C717PJ
Çok özellikli saatli radyo. Doğa sesleriyle 
uyanın veya uykuya dalın. Döner projektör, 
saati odanın her yerinde, duvarda veya ta-
vanda gösterebilir. Dahili termometre oda 
sıcaklığını ölçerek rahat bir uyku için ide-
al ayarı bulmanıza yardımcı olur. FM / AM 
tuner ile gece gündüz en sevdiğiniz radyo 
şovlarını dinleyin. Dahili kablo, dijital ortam 
oynatıcınızı bağlayarak bütün müzik arşivi-
nizi dinlemenize imkan tanır.

LG Full LED Slim 3D
Dünyanın tek 400 Hz hızına sahip Full LED Slim 3D televizyonu. 
LG’ye özel IOP (Integrated Optical Plate) panel teknolojisi ile geliş-
tirilen ve her noktayı kaplayan arka LED aydınlatmaların yer aldığı 
tek teknoloji olan LG Full LED Slim 3D TV, 400 Hz hızı sayesinde 
pazardaki en gerçekçi ve en akıcı 3D görüntü deneyimini yaşatı-
yor. Olağanüstü netliğe sahip 3D görüntü kalitesinin ardında Tru-
Motion 400Hz teknolojisinin yanısıra, 10,000,000:1 dinamik kont-
rast oranı da yer alıyor. INFINIA Serisi’nin 3D özellikli öncü modeli, 
sadece 22.3 mm olan ince gövdesi ve mükemmel 3D görüntülere 
izin veren 8.5 mm süper dar çerçevesi ile dikkat çekiyor.

◄
Asus N82J

Yenilikçi Super Hybrid Engine teknolojisi sistem kaynaklarını 
akıllıca yöneterek uygulama ihtiyacına göre gerekli miktarda 

enerji aktarımını gerçekleştiriyor. Böylece, daha fazla güç 
koruması ve düşük karbon emilimi sayesinde hem kul-

lanıcı için hem de doğanın sağlığı için faydalı oluyor. 
Özellikler:

Ekran:  14" HD Color Shine (LED) 
İşlemci: Intel® Corei7-720QM-1.73G 

Bellek: 4GB(2Gx2) DDR3 
HDD: 500GB-7200rpm 

Ekran Kartı: NV GT335 1GB DDR3 
Optik Sürücü: 8xSuper Multi-Dual 

İşletim Sistemi: Windows® 7 Premium 
Bluetooth + WebCam 2.0M

Satellite A660
Satellite A660 sahip olduğu üstün 
multimedia özellikleri ve Dolby® İleri 
Ses Sistemi teknolojisi ile kullanıcılarına 
birinci sınıf bir video izleme deneyimi 
yaşatıyor. 
Özellikler:
Intel® Core™ i7 (Quad Core), Intel® Core™  
Microsoft® Windows 7 Home Premium, 
8 GB’a kadar DDR3 (1033 MHz), 
2.5“ HDD 640 GB’a kadar, 
40.6cm (16”) TruBrite® LED arka ışıklandır-
malı HD ekran (16:9), 1366 x 768 pixel, 
NVIDIA® GeForce® 1GB RAM, 
3 x USB 2.0, eSATA/USB combo USB girişi, Uyurken şarj Et ve Uyurken Müzik Dinle Özellikleri, 
Multi-Kart Okuyucu, HDMI, Bluetooth 2.1 + EDR, WLAN (802.11 b/g/n), Intel® Wireless Display , 
Fast veya Gigabit Ethernet*, 10-haneli numerik klavye, Hareket Kontrol özellikli Touch Pad, Ölçü-
ler: 379 mm x 254 mm x 28 mm (f ) /35 mm (b), Blu-ray™ tekrar yazılabilir disk sürücü (oynayma, 
kayıt ve tekrar yazma özellikli) / DVD Super Multi Drive, Toshiba Media Controller, Internet Exp-
lorer için Toshiba Media Controller eklentisi yazılımı, Hybrid TV Tuner* (analog / DVB-T) uzaktan 
kumandalı, Toshiba Yüz Tanıma özellikli 1.3 Mp web kamera

◄
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Şrek Sonsuza Dek Mutlu
Shrek Forever After

Tür : Animasyon/Macera/Komedi/Aile 
Yönetmen : Mike Mitchell 
Senaryo : Josh Klausner, Darren Lemke 
Yapım : 2010, ABD 
Seslendirenler : Cameron Diaz (Prenses 
Fiona), Eddie Murphy (Eşek), Mike Myers 
(Şrek), Antonio Banderas (Çizmeli Kedi)

Kötü bir ejderhayla karşılaştıktan, güzel 
bir prensesi kurtardıktan ve Fiona'nın 
ailesinin krallığını kurtardıktan sonra bir 
deve yapacak ne kalır? Eğer Şrek'seniz 
birden evcimen bir aile babası oluverir-
siniz. Şrek eskiden olduğu gibi köylüleri 
korkutmak yerine, istemeyerek de olsa 
kazma küreğe imza atıyor. Bu devin 
kükremesine ne oldu? Kendini gerçek 
bir dev gibi hissettiği günleri özleyen 
Şrek, ağzı iyi laf yapan Rumpelstiltskin'e 
kanarak onunla bir anlaşma yapar. Şrek 
birden kendini Uzaklardaki Krallığın 
değişmiş,farklı bir versiyonu içinde bulur. 
Orada devler avlanmaktadır, Rumpelstilt-
skin kraldır ve Şrek ile Fiona hiç tanışma-
mıştır. Dostlarını kurtarmak, dünyasını 
yeniden kurmak ve gerçek aşkına yeni-
den kavuşmak artık Şrek'in elindedir.

Pers Prensi: Zamanın Kumları
Prince of Persia: The Sands of Time
Tür: Romantik/Fantastik/Aksiyon ■ Yönetmen: Mike Newell ■ 
Senaryo: Carlo Bernard, Jordan Mechner, Doug Miro, Boaz Ya-
kin ■ Yapım: 2010, ABD ■ Oyuncular: Jake Gyllenhaal (Prince 
Dastan), Gemma Arterton (Tamina), Ben Kingsley (Nizam), Alf-
red Molina   (Sheik Amar), Toby Kebbell, Reece Ritchie 

Haylaz bir prens olan Prens Dastan, istemeden de olsa gizemli 
bir prensesle güç birliği yapar. Birlikte, zamanı tersine çevi-
rebilen Zamanın Kumları'nı açığa çıkarabilecek ve sahibinin 
dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan eski bir hançeri 
korumak üzere karanlık güçlere karşı bir yarış içine girerler.

Robin Hood
Tür: Dram/Aksiyon ■ Yönetmen: Ridley Scott ■ Senaryo: Bri-
an Helgeland, Brian Helgeland (Kitap)  ■ Yapım: 2010, ABD/
İngiltere ■ Oyuncular: Russell Crowe (Robin Hood), Cate 
Blanchett (Genç Marian), Mark Strong (Sir Godfrey), Matthew 
Macfadyen (Nottingham Şerifi) 

13. yüzyıl İngiltere’sinde Robin Hood ve arkadaşları, yaşadık-
ları köydeki yozlaşmanın karşısına dikilmiş, krala karşı isyana 
kalkışarak güçler dengesini sonsuza kadar değiştirmişlerdi. 
Kimilerince hırsız, kimilerince kahraman olarak nitelenen bu 
mütevazi adam, kendi halkının özgürlük sembolü oldu. Sev-
diği kadının kalbini kazanmak ve kasabayı kurtarmak isteyen 
Robin, Şerifin adaletsizliğini yok etmek için üst sınıftan işbirlik-
çileri teker teker avlamaya başlarlar.

Sex And The City 2
Tür: Komedi ■ Yönetmen: Michael Patrick King ■ Yapım: 
2010, ABD ■ Oyuncular: Sarah Jessica Parker (Carrie Brads-
haw), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte 
York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Chris Noth (Mr. Big), 
David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenb-
latt), Penélope Cruz (Lydia) 

“Sex and the City”nin devam filmi “Sex and the City 2,” de, Sa-
rah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis ve Cynthia Nixon, 
dört iyi arkadaşı canlandırdıkları ilk filmdeki rollerini tekrar 
üstlendiler. Tabi ki, bu kadınların erkekleri de tekrar aramıza 
dönüyorlar.

Elm Sokağında Kabus
A Nightmare on Elm Street
Tür: Gerilim/Korku/Fantastik ■ Yönetmen: Samuel Bayer ■ 
Senaryo: Wesley Strick, Eric Heisserer Yapım: 2010, ABD ■ 
Oyuncular: Jackie Earle Haley (Freddy Krueger), Kyle Gallner (Qu-
entin OGrady), Rooney Mara (Nancy Holbrook), Katie Cassidy (Kris 
Fowles), Thomas Dekker (Jesse Braun), Kellan Lutz (Dean Russell) 

Freddy Krueger karakterini Watchmen’de Rorshach karakteri-
ni oynayan Jackie Earle Haley oynarken, filmin yönetmenliğini 
Samuel Bayer yapacak. Filmin prodüktörlüğünü Michael Bay, 
Brad Filler ve Andrew Form yapacaklar ve filmin senaristi Wes-
ley Strick. Filmin başrol oyuncuları arasında Rooney Mara, Ka-
tie Cassidy, Thomas Dekker ve Kellan Lutz da bulunuyor.
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323 80 73
235 40 16
237 58 53
241 37 07
352 76 23
323 33 00
352 85 47
282 01 29
325 27 57
320 33 34
247 30 23
350 72 98
244 92 60

Cemo Meram
Cemo Nalçacı
Kule Sini
Akkonak
Hacı Şükrü
Mado
Konak Konya Mutfağı
Dinekli Restaurant
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

Resmi Kurumlar

ŞEHİR 
REHBERİ

351 11 18 
351 88 30
251 82 38 
350 92 93 
235 46 00 
235 46 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
323 88 28 
351 75 45
322 29 96
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

351 31 34
237 64 00
351 31 11
353 30 50
236 07 90
322 27 60 
351 18 32
238 55 41
351 34 25
233 27 17 
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

320 76 88
351 41 31 
342 14 44
353 47 17 
233 83 43
351 30 00
239 04 80
351 89 58 
351 12 15
351 19 14
351 32 04
351 32 07
350 93 19

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

Önemli 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 01 22
265 00 40
265 01 60

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

Ulaşım

235 43 47
237 32 36
352 51 51
351 22 00
234 05 56
321 74 49

Arelya Çiçekçilik
Buket Çiçekçilik
Kiraz Çiçekçilik
Ünsal Çiçekçilik
Noya Çiçekçilik
Şato Lale Çiçekçilik

Çiçekçiler
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
236 85 60
271 33 33

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

Özel Okullar

246 55 70 
238 33 03
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
235 64 37
238 10 48
444 05 05

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
238 33 75
350 40 00
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

Basın /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
236 46 01

Beta Color
Burç Fotoğrafçılık
Çankaya Foto
Elit Color
Mert Stüdyo
Foto Moda
Salih Color
Sedef Fotoğrafçılık
Foto Ekrem
Foto Nazar 3

Fotoğraf Stüdyoları



135

◄  www.konyavizyon.orgŞEHİR REHBERİ

247 54 81
257 16 68
247 92 92
247 18 05
247 09 16
247 95 08
247 05 66
257 06 80
257 04 63
257 03 83
247 54 47
257 12 17
257 02 04
247 49 29
247 60 88
257 00 61
247 13 77
257 07 32
247 79 30
257 09 57
247 87 25
247 10 80
247 10 61
247 68 50
247 68 50
247 19 39
247 70 78
247 22 92
257 16 96
257 17 02
257 07 00
247 97 17
257 06 48
247 57 56
247 73 93
247 17 11

Altınbaş
Assortie
Avea
Baki Dalyancı
Batik
Damla Dantel
DGN Ayakkabı & Çanta
Dolphin Kuru Temizleme
Avva
4x4 Barber Shop
Emo Optik
Elif Şifalı Bitkiler
Fix Silver
Flo
Fun Time
Gizay Sağlık Ürünleri
Gülaylar Altın
Hayal Dünyası Oyuncak
İmza
Kütahya Porselen
Murat Pastanesi
Paşa Döner
Centro Outlet
Perlina
Philips
Pizza Pizza
Metro Turizm
Ruba
Samsung
Sette Silver
Sürüm Şekerleme
Turkcell
Vestel
Adidas Factory Outlet
Willy Wonder's
Tara Kozmetik

TESCO KİPA (221 60 00) 

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

M1 Merkez A.V.M. (265 06 00) 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 13 32
353 40 43
238 21 11
353 21 57
350 50 80
350 18 08
350 37 67
322 99 92

Activa Güzellik
Derma Lazer
Maya Clup
Elif Güzellik
Hera Lazer
Soft Lazer
Dr. Rabia Güzellik
Neva Güzellik

Güzellik Merkezleri
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Balık Burcu  (19 Şubat - 20 Mart)
Güçlü ve etkin olan pek çok dost kazanacak 
ve bu dostluklar sizi mutlu edecek. Kendinizi 
şanslı hissedeceksiniz. Çeşitli gruplarla birlik-
te olmaktan hoşlanacaksınız. Geniş görüşlü 
ve sorumluluk taşımaya istekli olacaksınız. 
Lider ruhlusunuz. Arkadaşlık ilişkilerinizde 
de liderlik ve organizasyon kabiliyetinizle 

takdir kazanacaksınız. Bu nedenle gayret göstermeli, arkadaşlık iliş-
kilerinizi zedelememelisiniz.

Kova Burcu  (21 Ocak - 18 Şubat)
Bu dönemde en çok dostlarınızdan destek 
görecek ve uzun zamandır görmediğiniz 
birçok arkadaşınızla bir araya geleceksiniz. 
Her zaman karşınızdaki insanları önemse-
yen sizler, bunun karşılığını yavaş yavaş 
görmeye başlayacaksınız. Hayal gücünüz 
yüksek, vizyonunuz geniş bir yapınız var. 

Geleceğe yönelik düşünecek ve amaçlarınızı gerçekleştirmek için 
harekete geçeceksiniz.

Terazi Burcu  (23 Eylül - 23 Ekim)
Kendinizi açıklama hevesinizin yüksekliği 
nedeniyle, yaratıcı olacağınız her alanda ba-
şarılı olma isteğiniz de gittikçe artacak. Ha-
yattan zevk alacak yeteneğe sahip olacak ve 
başka insanlara da zevk vermeye, eğlendir-
meye çalışacaksınız. Sanatkârlık ve yaratıcılık 
tabiî ki sizin gayretlerinizle mümkün olacak-

tır. Bunun için çaba sarfetmelisiniz. Gereksiz riskler almaktan veya 
despotça davranmaktan sakınmalısınız.

Yay Burcu  (23 Kasım - 21 Aralık)
Kişisel sahiplenme isteğinizle yeteneklerinizi 
paraya dönüştürmeyi ister ve bunu gerçek-
leştirmeyi başarırsınız. Yerinde ve doğru ka-
rarlar verdiğiniz takdirde parasal konularda 
ilerleme kaydedebilirsiniz. Hırslı ve cömert 
olacağınız gibi, bazen beş kuruşun bile hesa-
bını yapar hale gelebilirsiniz. Paranın esiri ha-

line gelmemeye dikkat etmelisiniz. Güvence duygunuz çok yoğundur 
ve bunu ancak paranız olduğunda hissetmeye başlarsınız.

Akrep Burcu  (24 Ekim - 22 Kasım)
Zihniniz yaratıcılık konularında hevesli bu 
sayede kendinize olan güveniniz de gelişe-
cektir. Bunun içinde seyahat etme arzunuz 
çoğalacaktır. Güzel konuşma ve yazma yete-
neğinizi de aynı şekilde geliştirmeye heves-
lisiniz. İletişim kurmak sizin için önemli bir 
konu durumundadır. Benliğinizin ana tema-

sını iletişim, bilgi ve haberleri hazmetmek ve bunları başka insanlara 
bir şekilde iletmek arzuları oluşturuyor.

Oğlak Burcu  (22 Aralık - 20 Ocak)
Hazırlanın hassas geçecek bir zamana giri-
yorsunuz. İnce duygularınızı ortaya çıkara-
caksınız. Bu hassasiyet sizi eleştirici yapıyor. 
Kırılmaya müsait yapınız, sağlığınızı olumsuz 
etkiliyor. Endişelenmenize gerek yok. Hisset-
tiğiniz duygular sizi doğru yola götürüyor ve 
sonunda merak etmeyin haklı çıkıyorsunuz. 

İş konusunda oldukça hırslı ve iddialısınız. Elinizi attığınız bütün işler-
de başarılı olabilecek kapasitedesiniz.

Başak Burcu  (23 Ağustos - 22 Eylül)
Bu dönemde bazı başak kadınlarında doğur-
ganlık içgüdüsü oluşabilir. Yine bu süreçte 
başkaları üzerindeki kişisel etkinizin bilin-
cinde olursunuz. Yüreğinizden gelen duy-
gularla ne yapacağınızı göstermek istersiniz. 
Aynı zamanda  görevli olma gibi bir duy-
guyla hareket etmeyi istemekte bu sürecin 

etkisi arasında gösterilebilir. Sanatçı olanlar için bu dönemde gerçek 
anlamda yaratma coşkusu yoğundur.

Aslan Burcu  (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Aslan burcunun sert etkileri olarak, özgür-
lüğünüze fazla önem vermeniz, ilişkide 
dengesizlikler göstermeniz, ayrıcalıklar iste-
meniz, bağlılıktan uzak davranışlar sergile-
meniz sayılabilir. Evliliğe hiç yanaşmayan bir 
yapıdasınız, sürekli yeni ilişkiler yaşayabilir 
veya evli iseniz eşinize karşı ters davranışlar 

göstererek uyumsuz bir insan haline gelebilirsiniz. Bu etkilerin bilin-
cinde olarak dikkatli olmanızda fayda vardır.

Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)
Bazı Koçlar, ülke değiştirebilir, başka bir ül-
kede yaşamak için girişimde bulunabilirler. 
Yüksek öğrenimde  aktif olacağınız bu dö-
nemde sınavlarınızda daha başarılı olma 
şansını yakalayacaksınız. Bu süre içinde 
boş hayaller peşinde koşmak, dikkatsizlik 
neticesi ufak tefek kazalar yapmak, ayağı-

nıza gelen bazı fırsatları fazla iyimserlik göstererek kaçırmak gibi 
olumsuzluklara meydan vermemelisiniz.

İkizler Burcu  (21 Mayıs - 21 Haziran)
Düşünceleriniz benzersiz, alışık olmadık 
tarzda, hızlı ve tamamen aniden doğan fi-
kirlerle dolu olacaktır. Orijinal ve kurallara 
uymayan, bilimsel ve çağın ilerisinde dü-
şünceler sizi daha çok etkileyecektir. Yasak-
lara ya da toplumun koyduğu değer siste-
mine karşı durabilirsiniz. Yaratıcı düşünce 

tarzınızla ilgi çekici olabilirsiniz. Tutucu ve adetlere bağlı insanlara 
karşı sabırsız davranabilirsiniz. 

Boğa Burcu  (21 Nisan - 20 Mayıs)
Dostluklara özel önem verecek ve bir sev-
gili olmaktansa arkadaşlık kurmak size 
daha orijinal gelecektir. İlişkilerinizde asla 
sahiplenici tarzda davranmaya çalışan ki-
şilerle yakınlaşmayın. Özgürlüğünüz sizin 
için değerli hale gelecek, istediğiniz yer-
lerde ve istediğiniz kişilerle olma dürtü-

nüz canlanacak. Her zaman kalıcı ve sabit özelliklere sahip biri 
olarak değişiklik size çarpıcı gelebilir. 

Yengeç Burcu  (22 Haziran - 22 Temmuz)
Sosyal bir saygınlık sağlama meyiliniz 
var. İlişkinizin çevreniz tarafından değer 
görmesi, onaylanması ve saygıdeğer bu-
lunması çok önemli hale gelir. Eşit ilişki 
tarzından hoşlanırsınız. Bir ailenin parçası 
olmak fikri size mutluluk verecektir. Bu dö-
nemde evlilik veya iş ortaklığı gibi konular 

hayatınızda önemli bir yer işgal edecektir. İlişkinizdeki sahiplenici 
özelliğinizle dikkat çekici olursunuz.
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