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Konya’nın vizyonu değişiyor sloganıyla 4 sayımızı da sizlerle buluştur-
duk. Misyonumuzun ve vizyonumuzun ilkesi olan Konyavizyon Dergisi 
Konya’daki vizyon sahibi tüm insanların buluşma noktası olma yolun-
da önemli adımlar atmıştır. Her geçen gün bu ailenin genişlemesi ve 
Konya’nın vizyonunun tamamını temsil etmesi için çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam etmektedir. Konya VİZYON yayın kurulu alanlarında uzman 
olan insanlarla buluştu.
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Doç. Dr. Caner Arabacı, 
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir, Ahmet Çakır, Volkan Çakır, Ayşenur Yazıcı, Na-
suh Mahruki, Funda Çakır, M. Tuğce Tel, Sefa Mungan, Cem Taşpınar, Mu-
ammer Bingöl, Vehbi Ağırbaşlı, Yaşar Toy, Nilgün Ottekin, Elif Mut, Kazım 
Kuyucu, Zafer Gündoğdu gibi birbirinden önemli isimler artık Konyavizyon 
için araştırıyorlar, yorumluyorlar, paylaşıyorlar…
Bu sayıda onlarca farklı konuya yer verdik dergimizde. Anadolunun ilk han-
larından Dibidelik Han'ı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ'dan dinleyin. Şehrimizde 
küçük bir cep tiyatrosu var biliyor musunuz? Çınar Sanat Atölyesi şehrin 
farklı bir rengi. Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü kim? Avea direk-
törü Yüksel Özkan'la hatlarımız ve cep telefonları üzerine ilginç bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Gün geçtikçe kültürümüzün  bazı mesleki değerlerini unu-
tuyoruz. Arjantin'den geldi keçeciliğe sahip çıktı, Rabia Girgic.
Şehitlerimiz ve gazilerimizin gurur veren Başkanı Mustafa Işık. Konya'nın 
iki yaşayan kore gazisinden biri Seyit Astsubay. Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin  
gerçek yeteneği Hakan Akdoğan. Bir hayal, bir tutku ve hız onun adı Pınar 
Göçer. Konya’nın sağlık sektöründeki yeni adresi Farabi Hastanesi 1 yaşında. 
Genç fotoğrafçı Mehmet Şahin başka bir dilde sergisiyle beğenileri topla-
dı. Efsanelerin izinde Kızlar Kayası Efsanesi. Aranılan dost, Dosteli Derneği, 
Srebrenitsa'nın düştüğü ve Bosna halkının ağladığı gün. Cemile Haliloviç 
tüm belgeleriyle Srebrentisa katliamını anlattı. Dünya streste. Konya'nın ta-
rihi gün yüzüne çıkıyor. Yeni sezon yeni transferler ve yeni beklentiler işte 
Konyaspor. Onlar Konya'da çok mutlu  Sudan'lı Müslümanlar. Sekiz köşe 
Tuğçe Seul'de. Kazım Kuyucu'nun objektifinden Torukcular. Konya'nın yeni 
trendi Cafe’S,  Konyalı motorsiklet sevdalıları a2teker.com'da buluşuyor. 
Türkiye'nin Sanat Köyü Çavuş’a yapılıyor. Sonsuz Şükran Köyü'nde kerpiç 
evlerde yaşayacaklar. 
Konyavizyon onlarca konuyu sizler için kaleme aldı ve fotoğraflayıp sizlerle 
paylaştı. Siz de birikimlerinizi ve bilgilerinizi paylaşmak ister ve bizim aile-
mizden biri olmak isterseniz;
www.konyavizyon.org
info@konyavizyon.org adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

Ahmet ÇAKIR
ahmet@medyafgroup.org
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BİLİM MERKEZİ İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
Konya Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiy-
le Konya'da yapılacak olan Bilim Merkezi'nin iha-
lesi Kamu İhale Kurumu tarafından Kamu İhale 
Bülteni'nde yayınlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Bilim Merkezi'nin 
araştırmacı, yenilikçi ve özgüven sahibi bireylerin 
yetiştiği bilgi toplumunun oluşmasına katkıda bulu-
nacağını belirterek, "Konya'nın gelecekteki vizyonunu 
da ilgilendiren Bilim Merkezi'nin Konya'ya kazandırıl-
masında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütleri arasındaki işbirliği etkin rol oynadı. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi'nin proje yürütücülüğünde projeye 
destek veren Selçuk Üniversitesi, Konya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü, Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü'nün katkıları artarak devam ediyor. Konya 
Bilim Merkezi, ilköğretim-ortaöğretim seviyesindeki öğ-
renciler, 3 yaş üstü okul öncesi çocuklar, üniversite öğ-
rencileri ve öğretmenler öncelikli olmak üzere her yaş-
tan farklı birikime sahip kişilere hitap edecektir." dedi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kon-
ya Bilim Merkezi Yapım İhalesi'nin 10 Ağustos 2010 ta-
rihinde Konya Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda 
saat 10.00'da yapılacağı bildirildi.

GEZİNTİ YATI İLE DENİZ PARAŞÜTÜ KEYFİ
Beyşehir Gölü'nde su sporları aktiviteleri giderek çeşitleniyor. 
Antalya'dan getirilen bir deniz paraşütü göl üzerinde gezinti 
yatı ile deneme uçuşu gerçekleştirdi. 
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk deneme, başarılı sonuç 
vermezken, rüzgarın hızını artırdığı akşam saatlerinde yapı-
lan ikinci denemede paraşüt gökyüzünde süzülmeyi başardı. 
Yatın iplerini çekerek havalandırdığı deniz paraşütü ile gök-
yüzüne yükselen Sabit Bülbül, uzun süre havada kaldı. Bu 
arada, Beyşehir Gölü üzerinde gökyüzünde uçan bir deniz 
paraşütü olduğunu gören vatandaşlar ise kıyılara akın etti. 
Meraklı bakışlar arasında deniz paraşütünü izleyen ve fotoğ-
raflayan vatandaşlar, uzun süre bölgeden ayrılamadı. 
Uçuşu başarıyla gerçekleştiren ve hava karardıktan sonra göl 
üzerine paraşütü ile birlikte inen Sabit Bülbül, malzemeleri 
ile birlikte bir balıkçı teknesi ile kıyıya getirildi. Yat işletmeci-
si Ahmet Bülbül, Beyşehir Gölü'nde su sporlarına ilginin her 
geçen gün arttığını, bu aktivitelerin sayısının önümüzdeki 
dönemde daha da artmasını istediklerini belirtti.

AK PARTİ'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANDI
AK Parti Konya İl Başkanlığı tara-
fından AK Partili Konya Büyükşehir, 
merkez ilçe, ilçe ve belde belediye 
başkanlarının katıldığı Belediye Baş-
kanları Toplantısı gerçekleştirildi.
Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda 
düzenlenen toplantıya Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnü 
Tuna, Sami Güçlü, Mustafa Kabakçı, 
Harun Tüfekçi, Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, mer-
kez ilçe belediye başkanları ile ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Toplantıda 
konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya belediyeciliğinin 
Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir belediyecilik anlayışı olduğunu belirterek, "Be-
lediyecilik sadece altyapı ve fiziki hizmetleri yapmaktan ibaret değildir. İl, ilçe ve belde-
lerdeki kültürel hayatı ve birikimi de ortaya çıkarmak, kentlilik ve beldecilik anlayışını 
ortaya koyabilmektir. Doğumdan önce başlayan ve ölümden sonraya uzanan bir bele-
diyecilik anlayışını sergilememiz lazım." dedi. AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun 
ise dünyanın giderek yerelleştiğini dile getirerek, "Artık bu çağda merkezi yönetimin 
her yere yetişmesi imkansız bir hale geldi. Daha akıllı ve verimli hizmet verilebilmesi için 
yerinde yönetim şart. Halkın hakimi değil, hadimi olmalısınız" şeklinde konuştu.

İTTİFAK HOLDİNG HEDEF BÜYÜTÜYOR
1988 yılında Konya'da kurulan 
ve 2009 yılında cirosunu 798 mil-
yon liraya çıkaran İttifak Holding, 
2011 yılı ciro hedefini 1 milyar li-
ranın üzerinde belirledi.
İttifak Holding tarafından Dede-
man Otel'de düzenlenen toplan-
tıyla yapılan çalışmalar ve hol-
dingin gelecek hedefleri yerel ve 
ulusal basın temsilcileriyle payla-

şıldı. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İttifak Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Seyit Mehmet Buğa, holding olarak 1988 yılında 20 girişimciyle bu işe 
girdiklerini ve şu an 20 bin ortağı olan bir şirket haline geldiklerini belirterek, "İttifak 
Holding, bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçti. Bizim şirketimizin büyüme 
prensibi asla halktan para toplayarak olmadı. Büyümemizi tamamen sermaye artırı-
mına giderek yaptık. Şirket olarak, gerekli imajı ve marka olabilecek kaliteye gelmeden 
reklam yapmayı doğru bulmadık ve bu nedenle reklama fazla önem vermedik. Ama ye-
terli marka kalitesine geldiğimizi düşünüyorum ve bu nedenle artık reklama ve tanıtıma 
daha çok ağırlık vereceğiz. Şirket olarak daha öğrenecek çok şeyimiz olduğuna inanıyo-
rum ve bu toplantının da buna büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA OTOMASYON DEVRİ
Konya İl Sağlık Müdürlüğü ta-
rafından Beyhekim Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi'ne kurulan yeni 
otomasyon sistemiyle diş he-
kimi, muayene edeceği hasta 
hakkındaki bütün bilgileri elekt-
ronik ortamda görebilecek.
Düzenlenen tanıtım toplantı-
sında Konya İl Sağlık Müdürü 
Dr. Hasan Küçükkendirci, Zin-
dankale Ağız ve Diş Merkezi 
olarak devraldıkları merkezi 

kısa sürede elden geçirdiklerini ve daha modern bir mekan haline getirdiklerini 
söyledi. Küçükkendirci, "Daha önce 10 ünit olarak hizmet veren merkezimizi, yaptı-
ğımız düzenlemelerle 52 üniteye çıkardık. Hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet ver-
mek için ise Türkiye'de ilk kez uygulanan bir hasta otomasyon sistemi kurduk. Bu sis-
tem sayesinde diş hekimi, muayene ettiği hasta hakkındaki bütün bilgileri, önünde 
duran dijital ekran sayesinde görebilecek. Ayrıca tedavi amaçlı istenen röntgenler, 
hekimin herhangi bir evrak doldurmasına gerek kalmadan hastaya verilen barkod-
la çekilebilecek. Hem hekimin ve hastanın evraklarla uğraşmasını engelleyeceğiz, 
hem de röntgen ve evraktan tasarruf etmiş olacağız." dedi.
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KONYA ŞEKER'İN 57. MALİ GENEL KURULU YAPILDI
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 57. Mali Genel Kurulu ya-
pıldı. Şirket tesislerinde yapılan mali genel kurul toplantısına, ko-
operatif başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı katıldı. 
Genel kurulda, “Termik Santral ve Et Entegre” projesi için yönetim 
kurulu başkanı ve yöneticilerine oy birliğiyle tam yetki verildi. Top-
lantıda konuşan Pankobirlik Genel Başkanı, Anadolu Birlik Holding 
ve Konya Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Konya 
Şeker'i son 10 yılda gerçekleştirilen tarımsal sanayi yatırımlarıyla 
arzu edilen noktaya hızla taşıdıklarını söyledi. Türkiye'de bir Konya 
Şeker modeli oluşturmaya çalıştıklarını, Türk sanayisi ve tarımının 
başarılı uygulamada sonuç vermiş bir modele ihtiyaç duyduğunu 
ifade eden Konuk, yatırımlarla ülkede hem örnek alındıklarını, hem 
de bunu tüm dünyaya gösterdiklerini bildirdi. 20 ülkeye ihracat 
yaparak, dünyanın en büyük fast food şirketlerine dondurulmuş 
patates verdiklerini, günlük 500 ton sıvı şeker sattıklarını aktaran 
Konuk, 50 bin Angus üretecek çiftlik ile Et ve Et Ürünleri Entegre 
tesislerini kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI YATIRIMLARI DEĞERLENDİRDİ 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun 
ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla 
bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
AK Parti İl binasında düzenlenen toplantıda konuşan il başkanı Ahmet 
Sorgun, 5 aylık süreç içinde 3 merkez ilçe olmak üzere 12 ilçenin teşki-
latını yeniden kurduklarını belirterek, "Bu teşkilatlardaki yönetim kurulla-
rında 630 arkadaşımız görev aldı. 31 ilçemizde yaptığımız danışma toplan-
tılarıyla ilçe, belde ve köylerdeki sorunları ve talepleri mahallinde inceleme 
fırsatı bulduk. İl olarak 4 bin 795 sandığımız var. Ülke olarak e-seçim siste-
mine geçildi. Belediye başkanları, milletvekilleri ve yönetim kurulu üyeleri 
olarak ilçe ve beldelerde düzenlenen şenlik, festival, düğün ve taziyelere ka-
tılarak halkın içinde, halkla olmaya gayret ediyoruz " dedi. Konya'yla ilgili 
projelerin yakın takipçisi olduklarını dile getiren il başkanı Ahmet Sor-
gun, " Hızlı tren projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sadece 2 kilomet-
relik bir alanda zemin problemi yaşanıyor. Geri kalan kısmında çalışmalar 
aksamadan yürüyor. Bu yıl sonuna kadar hızlı tren'in biteceği konusunda 
Başbakanımızın sözü var. Eğer bir sorun çıkmazsa bunun gerçekleşeceğine 
inanıyorum. Sizlerin ve bizlerin bu konunun takipçisi olmamız lazım ki, her-
hangi bir aksaklık ortaya çıkmasın." şeklinde konuştu.

KONYA'DA PEYZAJ YÖNETİMİ 2. ÇALIŞTAY TOPLANTISI
Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 4 ilçe, 6 belde ve 26 
köyü kapsayan Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi'nin 2. Ça-
lıştayı gerçekleştirildi.
Bera Otel'de düzenlenen toplantı-
ya Çevre ve Orman Genel Müdürü 
Sabri Kiriş, İl Çevre ve Orman Mü-
dürü Nuri Kunt, daire müdürleri, 
akademisyenler ve davetliler katıl-
dı. Toplantıda konuşan İl Çevre ve 
Orman Müdürü Nuri Kunt, Avrupa 
Birliği'ne girişte en önemli konular-
dan birisinin çevre olduğunu be-
lirterek, "Planlama konusundaki en 
büyük sorunumuz envanter konusu. 
Doğal kaynaklarımız sınırsız değil. Bu 
nedenle önlem almamız gerekiyor. 
Bizden sonraki nesle minimum oran-
da kaynakları kullanarak bırakmamız 
çok önemli." dedi. Çevre ve Orman 
Genel Müdürü Sabri Kiriş ise, sana-
yileşmeyle birlikte çevre konusunda 
büyük kayıplar yaşadıklarını belirtti.

ÇAMURA ŞEKİL VEREN 
ELLER TARİHE KARIŞIYOR
Türkiye'de önemli el sanatla-
rından birisi olan ve ustalarının 
sayısı giderek azalan çömlekçi-
lik sanatı, Konya'nın merkez Sel-
çuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde 
bir usta tarafından ayakta tutul-
maya çalışılıyor.
Sille'de bulunan 350 yıllık ma-
ğarada bu geleneksel el sanatı-
nı yaşatmaya çalışan 60 yaşın-
daki çömlek ustası Yaşar Bulut, 
Konya'da bu işi yapan kişinin 
bir elin parmaklarını geçmeye-
ceğini söyledi. 48 yıldır bu mes-
leği bilfiil yaptığını dile getiren 
Yaşar Bulut, "Bu mesleğe çocuk 
yaşta başladım. İlkokulu bitirdik-
ten sonra ustamın yanında işe 
başladım. 48 yıldır aynı mesleği 
ara vermeden sürdürdüm. Başka 
bir meslek edinmeyi hiç düşün-
medim. Bu sanatı çok seviyorum. 
Çırak olarak başladığım dönem-
lerde Sille'de el sanatları oldukça 
yaygındı. Yıllar geçtikçe insanlar 
merkeze göç etti. Oğullarım bu 
mesleği tercih etmediler. Sanırım 
Sille'de bu meslek benle birlikte 
tarihe karışacak" dedi. 

ORGANLARIYLA İKİ KİŞİYE 
HAYAT VERECEK
Konya'da yüksek tansiyon ne-
deniyle kaldırıldığı hastanede 
beyin ölümü gerçekleşen 46 ya-
şındaki Kiraz Çilek'in bağışlanan 
organları iki kişiye hayat vere-
cek. Hastanın operasyonla alı-
nan karaciğeri ambulans uçakla 
İstanbul'a, böbreği ise ambulans-
la Antalya'ya gönderildi. 
Yüksek tansiyon nedeniyle kal-
dırıldığı Konya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'nde tedavi 
altına alınan Kiraz Çilek'in be-
yin ölümünün gerçekleşmesi 
üzerine ailesi organlarını bağış-
lama kararı aldı. Kiraz Çilek'in 
karaciğeri ve böbreklerinden 
biri Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde, Selçuk Üniversi-
tesi Meram Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Erikoğlu 
başkanlığındaki 8 kişilik bir ekip 
tarafından gerçekleştirilen ope-
rasyonla alındı. Çilek'in yaklaşık 
3 saat süren operasyonla alınan 
karaciğeri havaalında bekleyen 
ambulans uçakla İstanbul'daki 
Memorial Hastanesi'ne, böbrek 
ise ambulansla Antalya'ya Ak-
deniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne gönderildi.
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KTO'DA GİRİŞİMCİLİK PANELİ DÜZENLENDİ
Konya Ticaret Odası (KTO) Genç Girişimciler 
Kulübü tarafından düzenlenen Girişimcilik 
Paneli'ne konuşmacı olarak katılan TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava 
Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, gi-
rişimcilik hakkında bilgi verdi. 
KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen panele 
Ali Sabancı'nın yanı sıra TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu üyeleri, KTO Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin 
Üzülmez, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu ile sanayici ve iş 
adamları katıldı. Panelin oturum başkanlığını 

yürüten Ali Sabancı, şirketlerin başarılı olabilmesi için patronun çalışanına 
kendisini şirket sahibi gibi hissettirmesinin önemine değindi. Mal sahibinin 
kendisini çalışanından yukarı görmemesi gerektiğini dile getiren Ali Sabancı, 
"Ben, bu prensibimi kendi kurduğum Pegasus'ta denedim ve başarılı oldum. Bi-
zim şirkette kar payı vardır. Şirketi kurduğumda şirketin kar payının yüzde 10'unu 
çalışanlara verme gibi bir düşünce ortaya attım ve bunu uygulamaya koydum. 
Bu sayede şirket çalışanları şirketi kendi şirketleri gibi görüyor ve daha gayretli 
çalışıyor. Bence her iş adamı bu sistemi uygulamalı" dedi.

SANATÇILAR, KENDİ YAŞAYACAKLARI EVLERİNİN KERPİÇİNİ ÜRETİYOR
Konya'nın Hüyük ilçesi Çavuş belde-
sinde hayata geçirilecek olan "Son-
suz Şükran Köyü" projesi kapsamın-
da düzenlenecek sanat etkinlikleri 
için bölgeye gelmeye başlayan ünlü 
sanatçılar, sanat mahallesinde ken-
di evlerinin yapımında kullanılacak 
kerpiç malzemesini üreten kadınla-
ra destek veriyor. 
Anadolu kültürüne kesin dönüş 
için Sonsuz Şükran Köyü'nde ya-
rından itibaren düzenlenecek "bü-
yük buluşma" için Çavuş beldesine 
akın etmeye başlayan sanatçılar, 
sanat mahallesinde inşaatları de-

vam eden kendi yaşayacakları ev ve atölyelerde kullanılacak kerpiçlerin üretimi için 
bölgede bu mesleği icra eden kadın ve erkek ustalarla birlikte, yöresel kıyafetlerden 
şalvar giyerek mesai yapmaya başladı. ünlü sanatçılar, Üzerlerine giydikleri şalvar ve 
ellerine aldıkları küreklerle, kerpiç üretim alanında çamur harcı karan, el arabalarıyla 
çamuru kerpiç kalıplarının döküleceği noktalara taşıyan, kalıba dökerek el, yüz ve giy-
silerini çamura bulayan sanatçılar, bu işi büyük bir keyifle yaptı.

AYA ELENİA KİLİSESİ, TURİZME KAZANDIRILIYOR
Milattan sonra 327 yılında Bizans 
İmparatoru Konstantin'in annesi 
Helena tarafından yaptırılan Aya 
Elenia Kilisesi, yapılan restorasyon 
çalışmalarıyla tekrar Konya tarihi ve 
turizmine kazandırılıyor.
Bin 683 yıldan beri ayakta duran 
ve dünyanın ilk Hıristiyan mabetle-
rinden birisi olarak bilinen Aya Ele-
nia Kilisesi, tarihe ve turizme tekrar 
kazandırılmak için restore ediliyor. 
Selçuklu Belediyesi tarafından iha-

lesi yapılan ve bir restorasyon firması tarafından restore işlemleri başlatılan kilisede 
restoratörler, binlerce yıllık tarihi eserleri tekrar eski hallerine döndürmek için titiz bir 
çalışma yürütüyor. Kilisenin birçok yerinde bulunan tahta oymalar, üzerleri ince ince 
boyanarak eski haline getirilmeye çalışılırken, duvarlarda bulunan tarihi freskler ise 
değişik yöntemlerle ilk yapıldığı dönemki haline döndürülmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz 
yıl başlanan restorasyon çalışmalarının bu yılın sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor.

BAKAN YILDIRIM HIZLI TREN HATTINDA 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Konya - Ankara 
arası hızlı tren hattında alt yapı işlemlerinin yüz-
de 95, üst yapının ise yüzde 50 tamamlandığını, 
yıl sonunda test sürüşlerine başlanmasının he-
deflendiğini söyledi. 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Demir 
Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ak 
Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Hasan 
Angı, Ahmet Büyükakkaşlar ve beraberindeki 
heyetle Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Çayırbaşı 
Sarıkaya mevkiinde yapımı süren Konya-Ankara 
arası hızlı tren hattında incelemelerde bulundu. 
Alt yapı çalışmasında kullanılan iş makinesine bi-
nen Bakan Yıldırım, ray döşemesi de yaptı. Gece 
yarısı gerçekleşen ziyaretin ardından gazeteciler-
le işkembe çorbası ve dürümden oluşan menüyü 
yiyen Bakan Yıldırım, kendisi için güvenlik tedbi-
ri alan askerlerle de sohbet etti. Bakan Yıldırım, 
Konya-Ankara hızlı tren hattının uzunluğunun 
212 kilometre olduğunu, çift hatta 424 kilomet-
re ray döşenmiş olacağını belirtti. Binali Yıldırım, 
hızlı tren seferleri başlayınca Konya-Ankara arası 
git gel 2.5 saate, Konya'dan sadece İstanbul'a gi-
dişin 3.5 saat'e, Konya-Eskişehir arasının ulaşım 
süresinin 1.5 saate düşeceğini anımsattı.

KONYA SMMMO'DAN SGK 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Konya Serbest Muhase-
beci ve Mali Müşavirler 
Odası (SMMMO) tara-
fından üyelere Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) 
işlemleri ile ilgili bir bil-
gilendirme semineri 
düzenlendi.
Konya SMMMO bina-
sında düzenlenen semi-
nerde konuşan oda baş-
kanı İsmail Turan, yeni 
yönetim olarak göreve 
geldiklerinden bugüne 
ilk eğitim seminerleri-
ni gerçekleştirdiklerini 
belirterek, "Biz oda olarak üyelerimizin eğitimine ve de-
ğişen yönetmeliklerin takibine büyük önem veriyoruz. Bu 
bağlamda, işin uzmanı arkadaşlarımızı odamıza çağırıp 
kendilerinin bilgilerinden yararlanıyoruz. Bu bağlamda 
TESMER'in web sitesi hizmete açıldı. Bu siteye girerek son 
güncel bilgileri görebilirsiniz" dedi. Konuşmaların ardın-
dan emekli SGK Başmüfettişi İlhami Patır, SGK'da istih-
dam paketleri, istihbarat raporlarında yapılacak işlemler 
ve Sosyal Sigortalar İşveren Yönetmeliği'ndeki yeni bil-
giler konusunda bilgiler verdi. 
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MHP KONYA İL TEŞKİLATI REFERANDUM 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Teşkilatı 
tarafından 12 Eylül'de yapılacak referandum ön-
cesi propaganda ve tanıtım çalışmaları başladı. 
Çalışmalar hakkında bilgi veren MHP Konya İl Baş-
kanı Ali Yücel, MHP olarak referandumda "Hayır" 
oyu yönünde tavır sergileyeceklerini ve buna yöne-
lik çalışmalar yapacaklarını belirterek, "12 Eylül 2010 
tarihinde halk oyuna sunulacak olan bu anayasa de-
ğişikliğinde demokratik hukuk devletinde izlenmesi 
gereken sürecin hiçbiri gerçekleşmemiştir. MHP ola-
rak başından itibaren bu anayasa değişikliği teklifinin 
ortak toplumsal sözleşme olması için büyük gayret 
ettik. Ancak Anayasa Komisyonu'nda diğer partilerin 
görüşleri dikkate alınmadığı gibi MHP'nin de görüşle-
rine itibar edilmemiştir. Toplumsal yararlılığı olmayan 
ve parti grubumuzun Meclis'te destek vermediği bu 
anayasa değişikliği teklifine 12 Eylül 2010 tarihinde 
yapılacak halk oylamasında da destek vermemiz 
kesinlikle mümkün değildir" dedi. Referandum ko-
nusunda ülkücü camianın seferberliğe bugün 
itibariyle başladığını dile getiren Yücel, "Türk mille-
tinin yıkılmaz kalesi MHP mensupları ev, işyeri, tarla, 
kahvehane velhasıl hiçbir gidilmedik yer koymaksızın 
vatandaşlarımızla iç içe olacak ve bu ucube anayasa 
değişikliği teklifinin reddedilmesi için bütün gücüyle 
ve bütün enerjisiyle çalışacaktır" şeklinde konuştu.

KERPİÇ EVLERDE SELÇUKLU MİMARİSİ
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş bel-
desinde kurulmakta olan "Sonsuz Şükran 
Köyü" inşaat çalışmalarında kullanılan 
kerpice Selçuklu desenleri işleniyor. 
Bursalı seramik sanatçısı ve tasarımcı Figen 
Özden, kerpiç üzerine Selçuklu mimari 
tarzında desenler işlenmesinin Türkiye'de 
bir ilk olduğunu söyledi. Bölgeye ilk geldi-
ği günlerde kerpicin oyulup oyulmayaca-
ğı, şekil verilip verilmeyeceği üzerine bir 
araştırma yaptıklarını anlatan Özden, ilk 

kez yaptıkları deneme ile kerpiç üzerine çift başlıklı kartalı işlediklerini ve başarılı bir 
sonuç aldıklarını belirtti. Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşecek sanatçıların yaşayacağı 
kerpiç evlerde iç ve dış mekanlara bu mimari tarzını uygulayıp, bu çalışmanın deva-
mını getireceklerini ifade eden Özden, "Kerpiç oyulabiliyor. Ancak alçı kalıp içerisine 
konulamıyor. Onu öğrendik. O yüzden, özel bir sanat, belki de zanaat olarak yöremizde, 
hatta Türkiye'de ilk defa kerpiç evlerimiz olacak artık" dedi. 

KOMEK'TE IRAKLI KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI
KOMEK Meslek Edindirme 
Kursları'nda Türkçe, çini, ebru, 
takı tasarımı gibi çeşitli branşlar-
da eğitimlerini tamamlayan Irak-
lı 25 bayan kursiyere sertifikaları 
düzenlenen törenle verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek'de düzenlenen program 
nedeniyle Dr. Aydın Beyatlı'ya 
teşekkür ederek KOMEK'in Saray-
bosna, Üsküp, Kalkandelen'den 
sonra Kerkük ve Bakü'de de bir 
bağ oluşturduğuna dikkat çeke-
rek, KOMEK'in oralarda Konya'nın 
adeta bir temsilcisi gibi olduğunu 
söyledi. Başkan Akyürek, “Öyle bir misyonu temsil ediyoruz ki; Türkiye sevindiğinde dünyada 
60'tan fazla ülkede sevinç gösterileri yapılıyor. Bu karşılıklıdır; kalpten kalbe giden yol bunu sağ-
lamaktadır. Oradaki kardeşlerimiz üzüldüğünde de bizler üzülüyoruz. Üzüntülerin tamamen se-
vince dönüşmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sertifika törenine ge-
çildi. Yaklaşık 1 ay süreyle Aymanas ve Bosna Hersek Sadrettin Kütükcü Kurs Merkezleri'nde 
Türkçe, çini, ebru, takı tasarımı, kuaför, mefruşat, giyim ve bilgisayar eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan 25 Iraklı bayana sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

REKTÖR OKUDAN’DAN ULUSLARARASI ÖDÜLE TEŞEKKÜR
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Sü-
leyman Okudan, uluslar arası hat yarışmasın-
da ödül alan öğretim üyelerini başarılarından 
dolayı kutladı.
SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Fatih Özkara, İslam Konferansı Teşkilatı'na 
bağlı İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi'nin düzenlediği "8. Uluslararası Hat 
Yarışması"nda 'Teşvik Ödülü', Türk Sanatları 
Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Seyit Ahmet De-
peler ise 'Mansiyon Ödülü' kazandı. Aynı yarış-
mada Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fevzi Günüç ile Geleneksel Türk El Sanatları Bö-
lüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öksüz'e de 
teşekkür beratı verildi. Ödül alan öğretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan'ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dekan Prof. Dr. Fevzi Günüç, yarışmaya 31 ülkeden 683 yarışmacıya 
ait 969 hat eserinin katıldığını belirterek, " Türkiye'den ödül kazanan 6 yarışmacıdan 2'sinin Selçuk 
Üniversitesi'nden olması bizleri çok sevindirdi. Ayrıca bizlere destek vererek başarıda pay sahibi olan 
Rektörümüze teşekkür ederim" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. 
Süleyman Okudan, "Birçok fakültemiz ve yüksekokulumuz artık marka haline geldi. Akademisyen-
lerimiz ve öğrencilerimiz, kendi kategorilerinden katıldıkları tüm yarışmalardan ödülle dönüyor. Bu 
gelişmeler üniversitemiz ve şehrimiz adına gurur verici." diye konuştu.

MUHARİP GAZİLER KIBRIS BARIŞ 
HAREKATI'NI ANDI
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya 
Şubesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 36. Yıl-
dönümü nedeniyle bir anma programı 
düzenledi.
Şube binasında gerçekleşen programa 
Konya Garnizon Komutanlığı adına Hava 
Savunma Albay Mehmet Günaydın, der-
neğe üye çok sayıda Kore, Kıbrıs Gazisi ve 
yakını katıldı. Kürsüye gelen dernek Baş-
kanı Mustafa Buğur, Kıbrıs'ta yaşananları 
ve hissettirdiklerini aktardı. Yapılan ko-
nuşmaların ardından etkinlik sona erdi.
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BALIKÇI TEKNELERİ ALTIN İÇİN YARIŞTI
Konya’nın Beyşehir ilçesine 
bağlı Yeşildağ beldesinde, bu 
yıl 5’ncisi düzenlenen hasret gi-
derme şenlikleri renkli görün-
tülere sahne oldu.
Yeşildağ Kültür ve Yardımlaşma 
Vakfı ile Yeşildağ Belediyesi ta-
rafından ortaklaşa düzenlenen 
şenlikler kapsamında 14 fakir 
aile çocuğu sünnet ettirildi. 
Beyşehir Gölü kıyısındaki İskele mevkiinde yapılan etkinlikte düzenlenen çeşitli 
yarışmalar renkli görüntüler oluşturdu. Motorlu balıkçı tekneleri arasında düzen-
lenen yarışta balıkçılar ödül olarak konulan çeyrek altını kazanabilmek için göl 
üzerinde kıyasıya mücadele verdi. Yaklaşık 4 kilometre mesafeli yarışta balıkçı 
tekneleri varış noktasından çıkış yaptıktan sonra Öküz Adası etrafında dönerek 
başlangıç yerine dönüş yaptı. Yarışta Adem Eren’in teknesi açık farkla birinci gel-
di. Yarışmada ikinciliği Fahri Gök, üçüncülüğü ise Hikmet Güzel’in teknesi elde 
etti. 7 teknenin katıldığı yarışmada birinci gelen balıkçıya çeyrek altın ödül ola-
rak verilirken, diğer yarışçılara da çeşitli hediyeler verildi.

BAŞKAN ŞAHİN, MEVLANA ÜNİVERSİTESİ'NİN 
AÇILIŞINA KATILDI
T.B.M.M başkanı M. Ali Şahin Konya'da kurulan ikinci 
üniversite olan Özel Mevlana Üniversitesi'nin resmi açı-
lış törenine katıldı. 
Törene Başkan Şahin'in yanı sıra Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan, Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam, davetliler ve vatandaş-
lar katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Şahin, üni-
versitelerin bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
gücünü yetiştirmek için kurulduğunu belirterek, "Başka 
insanların istifade edebileceği hizmetleri yapacak kişile-
ri yetiştirmek için vardır üniversiteler. Elinden ve dilinden 
zarar gelmeyen kamil insan yetiştirmek ve bu insanların 
başka insanları yetiştirebilmesi için vardır. Ülkemizde son 
4 yıl içinde Türkiye'deki üniversite sayısında yüzde 100'den 
fazla bir artış yaşandı. Bu konuda birinci takdir edilmesi 
gereken TBMM'dir çünkü bu üniversitelerin kurulması için 
kanun tasarıları mecliste görüşülerek oylanıyor. İkinci tak-
dir ise mevcut hükümetleredir. Çünkü onlar bu tasarıları 
hazırlayarak meclise sunuyor. Ama şunu da belirtmeden 
geçemeyeceğim, en az iktidar kadar üniversitelerin kurul-
masına muhalefet partileri de destek vermiştir. Bu üniver-
sitelerin kurulması konusunda kanunlar ittifakla çıkmıştır. 
Yani bu üniversitelerde hepimizin katkısı var" dedi.

KONYA'DA GÜNEY KORE RÜZGARI
Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortaka-
raören Beldesi'nde düzenlenen fes-
tivalde sahne alan Güney Kore Halk 
Dansları Topluluğu ilgi gördü.
Şenlik öncesi konuşan Ortakaraören 
Belediye Başkanı Yusuf Kök, iki farklı 
kültürün 60 yıl öncesine dayanan bir 
dostluğu olduğunu belirterek, bu 
yıl düzenlenen şenlikte bu dostluğu 
tekrar canlandırmanın ve her iki kül-

türünde birbirini tanıması için Güney Kore Halk Dansları Topluluğu'nu davet ettiklerini 
söyledi. Konuşmaların ardından Güney Kore Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri 
sergilendi. İlgiyle izlenen gösterinin ardından dans grubu tarafından Kore Savaşında 
yer almış Gazi Mehmet Ağaçdelen'e teşekkür hediyesi verildi.

ÇAMUR ATÖLYESİNDE HAYAL GÜÇLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde düzenlenen "Büyük Buluşma" adlı etkinlikte, 
ressam ve seramik sanatçıları atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Özel olarak oluşturulan çamur atölyesinde yörede yaşayan çocuklar, bölgenin kırmızı top-
rağından hazırlanan çamurlarla hayal güçlerini geliştiriyor. Çocuklar ayrıca aynı alanda ku-
rulan resim atölyesinde ressam Belgin Alagöz, Kamer Batıoğlu, Meltem Sofia Gikas yöneti-
minde gerçekleştirdikleri boyama çalışmaları ile keyifli vakit geçiriyor. Kağıtları yere sererek 
kolaj çalışmaları yapan çocuklar, resim, boyama ve çamur çalışmalarında tüm hünerlerini 
sergilerken, alanı enerjileriyle şenlendiriyor. Seramik sanatçısı Figen Özden, Çavuş beldesin-
de bir yandan Sonsuz Şükran Köyü'nün oluşturulduğunu, diğer yandan ise yörede yaşayan 
çocukların kırmızı toprağı tanımaları ve ilgilerinin artırmalarının sağlanmaya çalışıldığını 
söyledi. Özden, yörenin kırmızı toprağından yapılan çamurları küçük küçük parçalara ayıran 
çocukların hayal güçlerine göre değişik şekiller vermeyi öğrendiklerini söyledi.

EREĞLİ'DE 250 KEKLİK DOĞAYA SALINACAK
Konya'nın Ereğli ilçesinde, 250 keklik doğaya salınacak.
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Geliştirme Şube Müdürü Ce-
mal Akcan, doğanın zenginleştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve korunmasına yönelik projelerinin devam ettiğini söyledi. 
Şube Müdürü Akcan, yürüttükleri proje kapsamında Ereğli'de 250'den fazla kekliğin doğaya bırakılacağını belirtti. Kek-
liğin Karadeniz ve sahil bölgelerinde barınamadığına dikkat çeken Şube Müdürü Akcan, Ereğli'nin kekliğin anavatanı 
olabileceğini kaydetti. Geçmiş yıllarda da ilçe'de keklik bıraktıklarını vurgulayan Akcan, “Türkiye genelinde 4 adet Kek-
lik Üretme İstasyonu, 3 adet Sülün Üretme İstasyonu var. Ereğli bölgesinin kekliğin yetişmesi, korunması ve çoğalması 
bakımında doğal bir ortamı var. Bu ortamı değerlendirmek istiyoruz. Bakanlığımızın uyguladığı birçok doğa projesi 
var. Konya Bozdağ'da Yaban Koyunu projesi, Şanlıurfa'da Ceylan projesi gibi çok olumlu ve yurt dışında ilgi gören 
projelerimiz var. Bu projelerin hazırlanması ve alt yapısının oturtulması dışında özellikle köylü vatandaşlarımız projeye 
sahip çıkmaları gerekiyor. Köylülerimiz bu projeyi kabullenmelidir. İşte o zaman projenin olumlu sonuçlarını alabiliriz. 
Doğa bir zenginliktir ve korumak bizler için bir görevdir. Doğaya sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır” dedi.
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TEMSİLİ NASRETTİN HOCA 
KENDİNİ GÖLE ATTI
Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 
51'ncisi düzenlenen Uluslararası Nas-
reddin Hoca Şenliği'nde temsili Nas-
reddin Hoca'yı canlandıran tiyatro 
sanatçısı Emin Olcay, Akşehir Gölü'ne 
yoğurt yerine kendisini atarak göle 
insanlık mayaladığını söyledi. 
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzen-
lenen şenliğe katılan TBMM Başka-
nı Mehmet Ali Şahin, helikopterle 
Akşehir Stadı'na geldi. Buradan 
Nasreddin Hoca'nın kabrine giden 
Başkan Şahin ve beraberindeki 
protokol burada temsili Nasreddin 
Hoca'yı kabrinden şenlikleri başlat-
ması için çağırdı. Temsili Nasreddin 
Hoca, oyuncu Emin Olcay kabirden 
kalkarak Başkan Şahin'in yanına gel-
di ve şenlikleri başlattı. Eşeğe düz 
bindirilen Nasreddin Hoca, daha 
sonra uyarılar üzerine eşekten inerek 
ters bindi. Daha sonra temsili Nas-
reddin Hoca ve beraberindeki pro-
tokol üyeleri ile vatandaşlar Akşehir 
Gölü'ne maya çalmak için Akşehir 
Deresi'nin kaynağına geldiler. Bura-
da temsili Nasreddin Hoca, temsili 
Hz. Mevlana'yla bir süre konuştuktan 
sonra barış ve kardeşlik için göle yo-
ğurt yerine insanlık mayalamak iste-
diğini belirterek suya atladı. Bir süre 
suda yüzen Nasreddin Hoca, daha 
sonra sudan çıkarıldı. TBMM Başkanı 
Şahin ve protokol üyeleri ellerindeki 
kepçeyle göle yoğurt mayaladılar. 

ŞEFKAT-DER'DEN KADINA ŞİDDETİ ÖNLEME ÖNERİLERİ
Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, düzen-
lediği basın açıklamasında kadına yönelik şiddeti 
önleme yollarıyla ilgili önerilerini dile getirdi. 
Kültür Park'ta Şefkat-Der'e ait Hayata Tutunma 
Evleri'nde kalan kadınlarla birlikte düzenlediği 
basın açıklamasında çözüm önerilerini sıralayan 
Hayrettin Bulan, şiddet yönünden risk altındaki 
kadınlara 24 saat yakın koruma sağlanması ge-
rektiğini belirterek, "Kadınların sığınabilecekleri 
kadın sığınma evleri artırılsın ve ev tipi stüdyo ve 
aile sığınma evleri açılsın. Şiddet uygulayanlar 
mutlaka tutuklu yargılansın ve cezalarda tahrik indirimi kaldırılsın. Şiddet uygulayanlara hapis ceza-
larının yanında, zorunlu psikiyatrik tedavi de uygulansın. Ayrıca bu şahısların küresel takip için elekt-
ronik bileklik takması zorunlu hale getirilmeli" dedi. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE SANAL MATEMATİK EĞİTİMİ PROJESİ
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü tara-
fından hazırlanan Sanal Matematik Laboratuarı projesinin ilk 
toplantısı gerçekleşti.
İki gün sürecek olan toplantı ve proje hakkında bilgi veren SÜ 
Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş 
Bozkurt, projenin uluslararası ortaklı bir proje olduğunu ve 2 yıl 
içinde hayata geçireceklerini belirterek, "Almanya'da gerçekle-
şen ilk toplantıda, analiz ders müfredatında öğrencilerin en çok 
hangi konuları öğrenmekte zorlandıklarını ve başarısız olduklarını 
araştırdık. Yapılan anketler sonunda öğrencilerin en çok 'Türev' ko-
nusuyla ilgili sanal ortamda eğitim almak istedikleri ortaya çıktı. 
Buradan hareketle proje ortaklarıyla birlikte bir web sitesi oluştu-
rulması kararlaştırıldı. Böylece üniversite düzeyindeki öğrencilerin zor öğrendikleri 'Türev' konusunu 
web ortamında daha kolay ve eğlenceli şekilde anlayabilmeleri için özel bir program hazırladık" dedi.

SİNEMA OYUNCUSU ZERRİN ARBAŞ 
SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ'NDE
Yeşilçam'ın başarılı sinema oyuncusu Zerrin Ar-
baş, sanat etkinliklerine katılmak üzere Konya'nın 
Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesine geldi.
Bu projenin kendisine çok enteresan geldiği-
ni belirten Arbaş, "Mehmet Taşdiken bizim çok 
sevgili dostumuzdur. Onu daha önce Fransız 
Sokağı'ndan da çok takdir ediyoruz. Her zaman 
ona inanıyoruz. Sonsuz Şükran Köyü'nde ne ka-
dar kalırızdan ziyade, çok sık gelir gideriz" diye 
konuştu. Çavuş beldesindeki insanları "hariku-
lade" olarak da nitelendiren ve oldukça modern 
bulduğunu dile getiren Arbaş, "Köy halkı çok 
modern. Onun için bu projenin burada hayata 
geçmesi çok olağan" yorumunda bulundu. Ar-
baş, yeni bir proje içerisinde olup olmayacağı 
ile ilgili yöneltilen soruya, "Şu an tatildeyiz ama 
her an her şey olabilir" cevabını verdi.

MÜSİAD KONYA ŞUBESİ'NDEN 
KAN BAĞIŞI
Müstakil Sana-
yici ve İş Adam-
ları Derneği 
(MÜSİAD) Kon-
ya Şubesi üyele-
ri kan bağışında 
bulundu.
Kan bağışı hakkında bilgi veren MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Arslan Korkmaz, bu tür kampan-
yaları çok önemsediklerini belirterek, "Biz Kızılay 
Kan Merkezimizin kan ihtiyacını toplumdan daha 
rahat karşılayabilmesi için bu tür organizasyon-
ları destekliyoruz ve bu kampanyayı da onun için 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kızılay yetkililerine 
bu tür faaliyetleri canlı tuttukları için teşekkür edi-
yor ve toplumumuzun da bu tür kampanyalara 
destek vermesini bekliyoruz" dedi.

MERAM'DA ÖRNEK FIRINLARA TEŞEKKÜR BELGESİ
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından 
yapılan denetimler sonucu hijyenik şartlara uyduğu 
belirlenen 4 fırına teşekkür belgesi verildi.
Meram Belediyesi Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekip-
lerince yapılan denetimlerde, 26 fırının incelendiğini 
belirten Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, "Ya-
pılan denetimlerde sağlıklı ve hijyenik ortamda üretim 
yapmayan fırınlara kapatma ve para cezası verilmişti. 
Daha sonra ekiplerimizin rutin olarak yaptığı denetim-
ler sonucu, en temel besin maddesi olan ekmeği en hij-

yenik ortamlarda evimize ulaştıran 4 fırına teşekkür belgesi vermeyi uygun bulduk. Ekmeğin en 
hijyenik şartlarda soframıza gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağlıklı ortamda 
üretim yapan fırınlarımıza, Konya ve Meram halkı adına teşekkür ediyorum " dedi.
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KONYA'DA 19. DÜNYA 
İŞLETMECİLİK KONGRESİ 
19. Dünya İşletmecilik Kongresi, 
KTO-Karatay Üniversitesi'nin ev 
sahipliğinde Konya'da başladı. 
Kongrede konuşan TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu para 
ticaretinin yolsuzluk ve yoksul-
luk, mal ticaretinin ise refah ve 
zenginlik getireceğini belirtir-
ken, Merkez Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz, "Şu an hala 
kriz öncesi seviyenin gerisindeyiz 
ama 2010 yılında bu seviyenin 
üzerine çıkılacağına inanıyo-
rum" dedi. Dedeman Otel'de 
düzenlenen kongreye Merkez 
Bankası (MB) Başkanı Durmuş 
yılmaz, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Konya Valisi 
Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
KTO-Karatay Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, 
KTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Üzülmez, akademis-
yenler ve davetliler katıldı. 

“SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ… 
ENKA SÜT ÜRÜNLERİ” 
Türkiye’ye doğal süt keyfini yaşatmak için doğallık ilkesinden 
asla taviz vermeden üretim yapan Enka Süt’te Süt; alım süre-
cinden başlanarak üretimin her aşaması gıda mühendisi ve süt 
teknologları tarafından denetleniyor.
Enka Süt’te; taze süt doğasında bulunan vitamin ve mineraller 
uluslararası normlarda yapılan pastörizasyon işlemiyle korunmak-
tadır. UHT Sütten Aromalı Süte, Beyaz Peynirden Kaşar Peynirine, 
Mozzarelladan Yöresel Peynirlere, Yoğurttan Ayrana, Tereyağın-
dan Kremaya tüm ürünler, Enka Süt’ün yüksek teknolojiye sahip 
üretim tesislerinde besin değerleri korunmuş olarak “hiçbir katkı 
maddesi ilave edilmeksizin” üretiliyor. Kaliteye önem veren, damak 
zevkine düşkün, süt ve süt ürünleri severlerin keyifle tükettikleri 
Enka Süt Ürünleri; sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

PEUGEOT RCZ SERİ DIŞI OTOMOBİLİNİ KONYA’DA TANITTI
Peugeot'nun yeni modeli RCZ Konya’lı otomotiv tutkunlarına sergilendi.
Uyaraslan Otomotiv tarafından gerçekleştirilen tanıtım kokteyline katılan da-
vetliler Peugeot’nun yeni aracına hayran kaldılar.Açılış konuşmasında“1810 
yılındaki kuruluşundan bu yana sayısız başarılara imza atmış olan Peugeot, 
2010 yılı başında kendini yenileyerek yeni marka projesini tanıttı ve 2015 yılı 
için saptadığı hedefleri açıkladı. Bu hedefler, dünya otomobil markaları sırala-
masında 3 basamak yükselmek, Peugeot’yu tasarım alanında referans yapmak 
ve ulaşım hizmetleri konusunda lider olmaktı.Bu hedeflere ulaşmak için Peu-
geot, 2010 ve 2012 yılları arasında piyasaya sunulacak 14 yeni model ile iddialı 
bir ürün stratejisi geliştirdi. İşte bu yeni ürünlerden biri olan RCZ, Türkiye’de ilk 
defa gözler önüne çıkıyor. Eylül ayında yapılacak lansmanı öncesinde bugün, 
siz seçkin misafirlerimiz tüm Türkiye’den önce bu aracı görme ve hatta satın 
alma şansına sahip oluyorsunuz”kaydedildi.

MAR FİLMİ OYUNCULARI BASININ KARŞISINA ÇIKTI
Yönetmenliğini genç yönetmen 
Caner Erzincan'ın yapacağı ve 
Selçuk Üniversitesi'nin (SÜ) destek 
verdiği "Mar" adlı uzun metrajlı fil-
min oyuncuları, düzenlenen top-
lantıyla basının karşısına çıktı. 
Filmin başrol oyuncuları Begüm 
Kütük, Volga Sorgu, Güray Kip, 
Mahmut Gökgöz ve Yılmaz Şerif'le 
birlikte kameraların karşısına ge-
çen yönetmen Caner Erzincan, 
filmin çekimlerinin 19 Temmuz'da 
Çumra ilçesinde başlayacağını söyledi. Kendisinin de Selçuk Üniversitesi mezunu olduğunu ve bu nedenle 
filmi Konya'da çekmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erzincan, "Konya'dan mezun olup burada 
film çekmek benim için çok heyecan verici. Çünkü Konya'nın ve SÜ'nün benim için ayrı bir yeri ve önemi var. Ben 
burada bir hayali gerçekleştirmek istiyorum. Bu hayali gerçekleştirirken de Konya'yı her açıdan filmin içine dahil 
edip kentin tanıtımına katkı sağlayarak, şehri sinema merkezi konumuna yükseltmek istiyorum" dedi.

SELÇUK İLETİŞİM'E ÜÇ YILDA 86 ÖDÜL
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, son üç yılda Gazetecilik, Halk-
la İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Televizyon ve Sinema alanlarında ka-
tıldığı ulusal ve uluslararası 31 yarışmada toplam 86 ödül kazandı.
Fakültedeki uygulama sahalarında sektörel deneyimi bulunan 
öğrenciler yetiştirdiklerini belirten İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, “Gerek teori, gerekse uygulamadaki 
eğitim seviyemiz her geçen gün artıyor. Öğrencilerimiz ve öğretim 
elemanlarımızın ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldıkları ödül-
ler kuşkusuz bunun en büyük kanıtı” dedi. Teoriye olduğu kadar 
uygulamalı eğitime de büyük önem verdiklerini belirten Dekan 
Prof. Dr. Sümer, "Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Okudan göreve 
geldiği günden bu yana fakültemizi her anlamda yürekten destek-
ledi. Bu sayede her türlü teknik donanımı öğrencilerimizin kullanımına sunmuş durumdayız. Tamamı aktif 
çalışan uygulama alanlarımız, bizi Türkiye'deki diğer iletişim fakültelerinden ayıran en büyük özelliğimiz" şek-
linde konuştu. Son üç yıl içinde yurtiçi ve yurtdışı kapsamlı düzenlenen 31 yarışmaya katılan Selçuk Üni-
versitesi İletişim Fakültesi, 26 birincilik, 15 ikincilik, 17 üçüncülük, 9 Mansiyon, 18 jüri özel ve özendirme 
ödülü ile 1 de Adana Altın Koza Film Festivali'nden Dijital Akademi Ödülü almayı başardı.
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HAİR SALOON İSMAİL CAN 
YENİ YERİNDE HİZMETİNİZDE
Yıllardır bayan kuaförü olarak hiz-
met veren salon İsmail CAN Nal-
çacı Yeşil Meram Sitesi altında çok 
yönlü salonuyla Konyalı bayanlara 
hizmet veriyor. 
Gelin başları, farklı saç kesim tarz-
ları ve organik saç boyalarıyla ka-
liteyi ve yılların deneyimini sunan 
İsmail Can, müşterilerin ihtiyaçları-
na güzellik ve estetik anlamda çe-
şitlilik sunuyor. Salon İsmail Can’ı 
diğer kuaför salonlarından ayıran 
bir özellik de hijyenik ve  kaliteli 
hizmet sunması. En çok tercih edi-
len ise gelin başı paketi ve ten ren-
gine göre kişiye özel saç ve boya 
seçenekleri sunması.

İPEKSAN HEDEF BÜYÜTTÜ
Konya’da pirinç patlağı üretim tesisine sahip 
olan tek firma İpeksan, geçtiğimiz günlerde 
üretime başladı.
Aynı  zamanda yurtdışına kek ihracatı ile ses 
getirecek bir yapılanma gerçekleştiriyor.Üret-
tiği ürünlerin %70’ni ihracata ayıran firma iç 
pazarda da yer almayı hedefliyor.İlk ihracat-
larını Ortadoğu,Afrika,Kanada ve Türki Cum-
huriyetlerine gerçekleştirecek olan firma he-
deflediği pazarında Rusya,Kuzey Amerika ve 
Balkanlar olduğunu belirtti.Kurduğu tesis ile 
Konya istihdamına ciddi katkı sağlayan İpek-
san sektörde hızla hak ettiği yeri alıyor.

KOMGIDA, KAPASİTEYİ YÜZDE 50 ARTIRDI
KOMBASSAN şirketlerinden gıda sektöründe faaliyetini sürdüren KOMGIDA, Golda ve 
Melda markaları ile yurtiçi ve dışında pazar payını önemli ölçüde artırdı. 
Makarna, un, bakliyat, bisküvi ve gofret üreten KOMGIDA’nın Genel Müdürü Hasan Hüse-
yin Demiröz, 2010 yılının ilk altı ayında şirketinin gösterdiği performansa yönelik şu değer-
lendirmelerde bulundu: “İşletmemiz 2010 yılı ilk altı ayında toplam satış miktarını yurt için-
de yüzde 159, yurt dışında ise yüzde 60 oranında artırarak önemli bir başarı elde etmiştir. 
Kapasite kullanım oranlarımızda ise yüzde 50’lik artışımız bulunmaktadır. Un satışlarımız 
da ise yüzde 250 artış sağlanmıştır. Yurt içi bayilerimizde yüzde 25 lik bir artış elde ettik. 
Müşteri beklentileri doğrultusunda yenilediğimiz yeni ambalajlı ürünümüz, Ramazan ayı 
içerisinde tüketicimizle buluşacaktır. Müşterilerimizin bu değişikliği beğeneceklerini umu-
yoruz.  Büyük şehirlerde ki marketlerde de, ürünlerimiz her geçen gün artarak aranan mar-
kalar arasında yerini almıştır. Bölgenin zirai ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli bir 
yere sahip olan KOMGIDA, bu yılın hasatında da bölgenin ‘durum buğday’ının büyük bölü-
münü çiftçiden nakit olarak almıştır. Makarnayı Türkiye’ye sevdirmek için çalışmalarımıza 
hızla devam etmekteyiz. Makarnanın yanı sıra, lezzet ve kaliteden ödün vermeden uygun 
fiyata halkımıza, un, bakliyat, bisküvi ve gofret sunmaya da devam etmekteyiz.”

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ DIŞ 
TİCARETE YÖN VERİYOR 
KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uzman-
lığı Eğitim Programı düzenlenen sertifika töreniyle 
tamamlandı. 
KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Hüseyin Üzülmez, KTO Karatay Üniversitesi’nin 
Konya sanayi ve ticaretini geliştirme görevini düzenlediği 
eğitim programlarıyla gerçekleştireceğini söyledi. KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Mehmet Babaoğlu da KTO Ka-
ratay Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü’nü tercih 
eden öğrencilerin dış ticareti teorik ve uygulamalı olarak 
öğrenme imkanına kavuşacaklarını söyledi. Konuşmaların 
ardından Uluslararası Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı’nı 
başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. 
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t u g c e m e d y a f @ h o t m a i l . c o m

Kore’nin en kalabalık şehri

Başkent
SEUL
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İzlediğim Kore çizgi filmleri çocukluğumdan beri onlara karşı bir sempati 
duymamı sağladı. Bu kez Kore’ye gitme heyecanı içinde İstanbul’a gittim. Pa-
halı olmasına rağmen THY ile geniş koltuk aralığı ve Türk mutfağına uygun 
yemekleri sayesinde rahat bir yolculuk yaptım. İstanbul’dan Seul’a gidiş yak-
laşık 10 saat sürdü. Uzun süre uçakta kalacaksanız mutlaka kitap vs yanınızda 
bulundurmanız gerekiyor. Film seyretme şansınız varsa daha iyi. 

Kore ile aramızda 6 saat fark var. İlk gece ciddi bir sıkıntı 
yaşamadım değil. Malum Jettag oldum. Bu nedenle gün 
boyu sersem gibi olabilirsiniz. Saat farkına alışmak bir 
günden fazla sürüyor. 
Seul’a gitmek 1 saatimizi aldı. Ulaşım için metroyu kullana-
bilirsiniz. Hem yaygın hem de pratik. Fakat biz taksiyi tercih 
ettik. Burada dikkat etmeniz gereken şey taksilerin renkleri-
ne göre fiyatların farklı olması. Siyah renkli taksilerin fiyatları 
diğerlerinden yaklaşık %30 daha pahalı. Kore’de trafik akışı 
Japonya’nın tersine bizim gibi. Ancak insanlar yürüyen mer-
divenlerde iniş ve çıkışlarda sağ-
dan değil soldan geçiyorlar. Bu 
bana ilginç geldi.
Kore’ye gelince telefon kiralama-
nız gerekebilir. Telefon kiralama 
ücretleri çok ucuz. Havaalanında 
özellikle KTF satış ofisine gidin. 
Türkiye’deki servis sağlayıcılar 
ile çalışan telefonları buradan 
kiralayabilirsiniz.

Kore’nin başkenti Seul’un Kore dilindeki anlamı “baş-
kent” ve Kore’nin en kalabalık şehri. Şehir çevre il ve ilçe-
lerle beraber ülke nüfusunun büyük kısmını kapsamak-
ta. Seul’da alışveriş için gezilebilecek çok yer var. Özellikle 
meşhur “Myeondong” sokağını gezerken İstanbul’un İs-
tiklal caddesinde geziyormuşsunuz hissini veriyor insa-
na. Genelde gençlerin rağbet gösterdiği lüks mağazalar 

burada. Batıya özenti 
gençlere bakıldığında 
hissediliyor. Amerika’da 
moda olan ne varsa gi-
yim, müzik, eğlence adı-
na gençlerin neredeyse 
tümüne yansımış.
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Kore Mutfağı
Kore’de en sevdiğim şey ise ye-
mek anlayışları oldu. Dışarıda 
yemek yemeyi seven Korelilerin 
mutfağı hem sağlıklı hem pra-
tik. Yalnız özellikle “Gangnam” 
çevresindeki sokakta gezer-
ken kokusu ve görüntüsünden 
dolayı bizim damak zevkimize 
çok uygun olmayan bir sürü 
farklı yiyecek gördüm (özellik-
le deniz ürünleri ve sosis) De-
nemenizi pek tavsiye etmem. 
Restaurantların önündeki ak-
varyumda bulunan özellikle 
mürekkep balıklarını beğenip 
hemen servis edebiliyorlar. Be-
nim favorim ise mürekkep balı 
soslu noodle. Gerçekten çok 
lezzetliydi. Kore’nin milli yeme-
ği “Kimchi”. Ben bayıldım. 

Kimchi kırmızıbiberli lahana turşusuna benziyor. Yemek önce-
si, yemek sırasında ve yemek sonrası servis edilebilen bu yemek 
içinde küçük balık ve karidesler de var. Geleneksel yemekleri 
olduğu için kimchi’nin nasıl yapıldığını gösteren müzeleri bile 
varmış. Ben zaten yazımın sonunda tarifini sizinle paylaşa-
cağım. Ayrıca Kore’de sarımsak da çok fazla tüketiliyor. Seb-
ze ağırlıklı bir mutfak olduğundan dolayıdır ki kilo almaktan 
korkmadan her şeyi yiyebilirsiniz. Korean Barbekü’yü deneyin. 
Özel restoranlarda ayakkabıları çıkararak ve oturarak yenilen 
bir yemek çeşidi bu. Masaya birçok farklı sos ve sebzeden olu-
şan geleneksel karışımlar geliyor. 

Özellikle bu mekânlarda Kimchi’nin 
farklı türlerini de tadabilirsiniz. Ar-
dından masanın ortasında bulunan 
tüplü ocağı yakıyorlar ve makasla ke-
silen biftekler bu ocaklarda pişirilerek 
yeniliyor. Biraz kendin pişir kendin ye 
usulüne benzettim. Yemek sonunda 
pilav, noodle yâda farklı çorbalar var. 
Kore’nin pilavları bizim bildiğimiz pi-
lavdan biraz farklı. 

Buharla pişirilip yağsız olduğu için çu-
bukla kolaylıkla yenilebiliyor. Çubuk 
kullanmayı bilmeseniz de sonradan 
benim gibi ustalaşabiliyorsunuz. Sebze 
her türlü yemeğin içine giriyor. Yosun 
ise kurutulmuş kare biçiminde kesilmiş 
olarak çarşı pazar her yerde satılıyor. 
Wasabi, sarımsak, yeşilbiber en çok ye-
meklerde kullanılan acılar. Ekmek niye-
tine marul ve yosun yedik bolca. 

Buraya gelince biz Türkler ne kadar 
fazla ekmek tükettiğimiz anlıyoruz. 



43

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org

Ginseng Çayı
Ginseng Kore’nin meşhur çayı. 
Uzmanlar, yaşlılık ve ona bağlı et-
kileri azaltmakta ginseng çayının 
önemli etkisi olduğunu belirtiyor. 
Bu çay zihinsel ve fiziksel kapasi-
tenin artmasına yardımcı oluyor. 
Cinsel gücü artırıcı etkisi de bulu-
nan bu çay, yorgunluk ve bitkin-
lik halini de azaltıyor. Çayın sabah 
ve öğlen olmak üzere günde iki 
fincan içilmesi öneriliyor.

Yedik içtik biraz da gezelim.
Kore'de 20 tane Ulusal Park bulunmaktadır. Bu parklar 
oldukça geniş bir alan yayılmakta ve içerisinde nehirler, 
dağlar, eski yapılar, tapınaklar barındırma. Seul’ den yak-
laşık 1 saat uzaklıktaki “Suwon” yakınlarındaki Korean Folk 
Museum’u gezmenizi tavsiye ederim. Seul’daki national 
folk museum ile karıştırmayın. national folk museum kapalı 
bir müze. Suwon Açıkhava müzesinde Kore kültürü, gele-
neksel yaşam tarzını gösteren ev ve sergileri görebilirsiniz. 
Yine suwon yakınlarında Everland büyük bir eğlence parkı. 
Çok büyük, farklı aktiviteler mevcut. 77 derece eğime sahip 
t-train’i mutlaka deneyin. Ben binme gafletinde bulundum, 
hem de gittim en öne oturdum. Düşünün önümde kimse 
yok, direk uçtum. 3 dakika boyunca gözünüzü bile açamı-
yorsunuz, hızı siz düşünün artık. İndiğimde ruhum bede-
nimden ayrılmış astral seyahatte gibiydim. 

Kimchi tarifi: 
Malzemeler: 
5 baş Kore lahanası, 2 adet beyaz turp, Bir demet su teresi, 2 
demet yeşil soğan, 2 kâse kırmızı toz biber, 4 yemek kaşığı tuz, 
4 yemek kaşığı şeker, 5 diş sarımsak, 1 kök taze zencefil, 1 kâse 
tuzlu karides suyu ve istenirse taze istiridye. 
Hazırlanışı: Lahanalar ikiye ya da dörde bölünür. Lahanalar 
tuzlanıp 4 saat bekletilir ya da tuzlu suda 12 saat bekletilir. 
Turplar dilimlenir ve su teresi 5 cm uzunluğunda kesilir. Yeşil 
soğanlar ince ince dilimlenir, sarımsak ve zencefil dilimlenir 
veya dövülür. Tuzlu karides suyu kırmızı toz biberle karıştırılır. 
Az acılı Kimchi tercih edenler kırmızıbiber miktarı azaltabilir. Bu 
karışıma dilimlenen turplar, su teresi, yeşil soğanlar, sarımsak 
ve zencefil eklenerek hepsi elle karıştırılır. Lahanalar yıkanarak 
süzülür. Hazırlanmış olan karışım lahana yaprakları arasına 
doldurulur. Karışımı lahanaların aralarına iyice yaydıktan sonra 
her lahana en dıştaki yaprağı ile kapatılır ve bütün lahanalar 
toprak bir kaba teker teker yerleştirilir. İlk mayalanma için oda 
sıcaklığında bir veya iki gün bekletildikten sonra buzdolabına 
konur. Küçük parçalar halinde kesilerek servis edilir. 
"Mat-itkae Duseyo!" (Afiyet olsun!)

Sonrasında hayvanat bahçesinde bana 
bakarak kükreyen aslana bile tepki ve-
remedim. Mutlaka aç karnına deneyin. 
Trenin yanlarında uçuş esnasında sizi fo-
tolayan kameralar var, çıkışta size benze-
meyen hallerinizi satın alabilirsiniz. Ben 
açıkçası burada yayınlamak istemedim. 
Aynı zamanda park içinde amazon mace-
rasına katılabilir, botlarla rafting yapabilir-
siniz. Islanabileceğiniz için yazın gitmenizi 
tavsiye ederim. Everland gerçekten müt-
hiş bir eğlence mekânı.
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Everland’ın içinde Zootopia isimli büyük bir 
hayvanat bahçesi var dediğim gibi, farklı 
hayvanları görmek mümkün. Özellikle ço-
cuklar için harika bir eğlence parkı olan bu 
mekânda bir gün yetmeyebilir.
Mayıs ayının başında Seul 'Hi Seul Festival'i 
ile gerek kendi halkına gerekse ülkedeki tu-
ristlere oldukça güzel bir festival sergilemiş. 
Bu festivaller her sene gerçekleşiyor. Park 
içindeyken biz de bir festivale şahit oldu. 
Gerçekten çok keyifli.
Jeongwol Daeboreum (Dolunay günü) 
Kore halkı için ay takviminin ilk dolunay 
günü geleneksel tatilleri. Bu geleneksel 
günde köprülerde yürünüyor, taş savaşı ya-
pılıyor. Bu kutlamalar Ay takviminde ilk ayın 
15. günü düzenleniyor.

Caz Kulüpleri 
Kore yarımadasının caz ile tanışması 1950'lerdeki Kore savaşı sırasında 
gelen Amerikan güçleri tarafından olmuş. Daha sonra 1960'larda ya-
şayan ünlü saksafoncu Lee Jung-sik tarafından da, oldukça sevilen bir 
müzik haline gelmiş. Amerikan güçlerinin Vietnam savaşına gitmele-
ri caz'a olan ilgiyi azaltmış olsa da 1990'larda kendi kulübü olan Park 
Sung-yeon'un katkılarıyla caz sevilen bir müzik olmuş. Caz severler bu 
tür barları her zaman dolduruyor ve kendi 
müziklerini yansıtıyor. Bir bardak kahve 
ve caz eşliğinde Seul akşamı gerçekten 
de yaşamaya değer bir deneyim olabilir. 
Karaoke barları da tabiî ki denemeden 
geçmeyin. Sabaha kadar süren Karaoke 
partilerinde fazlasıyla eğleniyorsunuz.
  

Hazırlayan: Miray Tuğçe TEL

Yararlanılan Kaynaklar:
http://www.koreli.net/index.htm
http://rsandarino.com/
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YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE'DE
GERÇEK YETENEK 
HAKAN AKDOĞAN
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tüm 
beğenileri toplayan Konyalı Öğretim Görevlisi 
Hakan Akdoğan'la keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 
Tüm Türkiye'nin beğeniyle seyrettiği Yetenek 
Sizsiniz Türkiye yarışmasında yaptığı hareketlerle 
yeteneklerini gösteren Hakan Akdoğan yarışmayı 
ve hayatını Konyavizyon okuyucularıyla paylaştı.
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Hakan Akdoğan kimdir?
1982 Konya doğumluyum. İlk 
orta ve lise eğitimimi Konya’da 
tamamladım. Liseden sonra 
Bursa’ya Spor ve Beden Eğiti-
mi Bölümü'nü okumaya gittim. 
1987 yılında jimnastiğe baş-
ladım. 1998 yılından beri Milli 
Takım sporcusuyum, ayrıca son 
12 yıldır da gösteri sporlarıy-
la uğraşıyorum. Şu an Erciyes 
Üniversitesi'nde Öğretim Gö-
revlisiyim. Beden Eğitimi  Spor 
Yüksek Okulu'nda hemde Milli 
Takım'da görev yaptım ve halen 
sporculuğum devam ediyor. 

Derecelerin oldu mu Milli 
Takımda bunlardan bahse-
der misin?
Türkiye şampiyonluklarım 
çok ama yurt dışında Avru-
pa Şampiyonası'nda, Dünya 
Şampiyonası'nda dereceler 
değil daha çok özel turnuva-
larda derecelerim  var.  Yani 
ikili turnuvalar veya bir kaç 
ülkenin katıldığı Uluslarara-
sı turnuvalarda derecelerim 
var. Boğaziçi Üniversitesi'nde 
düzenlediğimiz turnuvada 
5.liğim var onun dışında çok 
önemli büyük başarılarım yok.

Karizma Show  ekibi ne za-
man   kuruldu?          
Karizma Show ekibi yaklaşık 17-
18 yıl önce Cengiz Akca adında 
antrenörümüz tarafından ku-
ruldu. Uludağ Üniversitesi'nde 
Öğretim Görevlisi kendisi ora-
da üniversitenin resmi bay-
ramlarında   gösteri yapsın diye 
böyle bir ekip kuruyor. Karizma  
Show ekibinin ismi ben ekibe 
girdikten sonra koyuldu. Daha 
öncesinde Foto Show ekibiy-
di. Ben 1999 yılında ekibe ka-
tılmış oldum. Cengiz hoca ile 
beraber yeni haraketler yeni 
jenerikler cıkardık ortaya ve o 
şekilde 1999 yılından itibaren 
bu yıla kadar Karizma Show'da 
gösteri yaptım. Çok büyük be-
ğeniler kazandık yeni aletler 
geliştirdik show alanlarında 
neler yapılabilir onları keşfettik 
ve Türkiye’de de Karizma Show 
ismini marka haline getirdik.  

Neden Yetenek Sizsiniz Tür-
kiye Yarışması'na katıldın?    
Aslında genelde böyle yarış-
ma programlarını izlediğim 

zaman orada olup olmamam 
gerekiyor mu diye kendime 
sorardım. Olsaydım orada ne 
yapardım…   
Ama Yetenek Sizsiniz Türkiye 
Yarışması'na ekip olarak ka-
tılmayı istiyorduk. Bir gösteri  
ekibimiz vardı o ekiple katılır-
sak reklamımız iyi olur diye dü-
şünüyorduk. Ama bu sıralarda 
ekibimizdeki arkadaşlarımız 
tabiri doğru olur ise nankörlük 
ettiler bizden habersiz ekran-
lara çıktılar yarışmaya başvur-
dular ve karizma show ismini 
kullanarak orada gösteri yap-
tılar. Bunun arkasından ben-
de kendi yeteneklerim olarak  
zaten yıllardır jimnastiği tanıt-
mayı istiyordum. Kayseri'de ol-
sun Konya'da olsun jimnastiği 
insanlara nasıl tanıtıp sporcu 
toplayabilirim diye düşünüyor-
dum. 5 yıl boyunca Kayseri'de 
bir çok tanıtıma imza attım. Bir 
çok gösteriler yaptırdım kendi 
yetiştirdiğim sporcular ile ama 
bu yeterli olmadı. Düşündüm 
ki ekranlara yeteneklerimi ve 
jimnastiğimi sunarsam büyük 
bir reklam olur. Çevremdeki 
insanlarda öğrencilerim olsun, 
ailem olsun, beni tanıyanlar 
olsun ısrarla sen bu yarışmaya 
katılmalısın dediler. Sen bu ya-
rışmaya katıldığında gerçekten 
herkes yetenek seyretmiş olur 
dediler. Bende o şekilde kararı-
mı verdim ve son Malatya ele-
mesinde katılmış oldum.

Dördüncülük gerçekten bir 
hayal kırıklığı, herkes senin 
1. olacağını düşünüyordu. 
Gerçekten hak edende sen-
din bunu burada röportaj 
yaptığımız için değil inan-
dığımız için söylüyorum. 
Acun’da söyledi yani direk 
favorisi olarak seni göster-
di ve sen dördüncü oldun 
sms ile bunun hakkında bir 
yorum yapar mısın?
Normalde amacım yarışmaya gi-
rip para kazanmak, birinci olmak  
değildi. Gerçekten yetenekleri-
mi sergileyip jimnastik adına bir 
tanıtım yapmaktı. Jimnastiğin 
nasıl bişey olduğunu veya bir 
Türk insanının da neler yapabi-
leceğini göstermekti, ama yarı 
finalden sonra artık  herkes zir-
veyi göstermeye başladı. 
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Çevremdekiler, orada çalışan-
lar, Acun Medya ekibinden 
olanlar ve jüridekiler gerçekten 
birinci olabileceğime inanmış 
ve herkes sen birinci olursun 
demeye başlamıştı. Bende kıs-
met, belli olmaz diyordum. Ama 
bir yandan da birinci olmanın 
gerçekten güzel şeyler getirebi-
leceğini düşünüyordum. Ama 
son final günü smsler doğrultu-
sunda  halkında desteğiyle 4.lük 
geldi. Kısmet diyorum yine her-
şeyde bir hayır vardır ben hiç 
üzülmedim 1. olamadığım için. 
O yarışmada yüzde %50 - %60 
kendimi ve jimnastiği tanıtabi-
leceğimi düşünüyordum %100 
tanıtmış oldum. Kârdayız  diye 
düşünüyorum.

İnsanlar seni gördükten 
sonra jimnastiğe aşırı bir 
yoğunluk var. İnsanlar ço-
çuklarını jimnastiğe yaz-
dırıyorlar. Bununla gurur 
duyuyorsundur eminim 
bunun sonuçlarını ne za-
man alacaksın?
Normalde jimnastiğe sporcu 
olarak küçük yaşlarda 5-7 yaş 
arasında başlatıyoruz. İlk ya-
rışma evresi 7-9 yaş arası minik 
bir olarak geçiyor bizde ve en 
az iki yıl antremanlardan son-
ra yarışmacı oluyor ve o yarış-
macılar Uluslararası yarışmaya 
katılmak için  gençler katego-
risinde  yetişmesi gerek yani en 
az 15 yaşına gelmesi gerekir. Bu 
küçük çocuklar yani tohumlar 
dediğimiz kişiler yaklaşık 10 yıl 
sonra bize Uluslararası yarışma-
larda derece getirebilecek spor-
cular olacaktır. Tabi bu sistemli 
bir antrenmanla olacaktır. Hem 
antrenör, hem sporcu, hem aile, 

hem de federasyon yani yöne-
tim birlikte davranır ve sistem 
iyi giderse bize devamında iyi 
bir derece getirecek.

Hedeflerin nedir Hakan?
Aslında ben bir Akademisye-
nim üniversitede öğretim gö-
revlisiyim ve daha yolun başın-
dayım. Akademisyen olarak en 
üst seviye neresi ise o seviyeye 
kadar yükselmek istiyorum. 
Ama onun dışında aynı zaman 
da antrenörüm  jimnastikle ilgi-
li çok başarılı sporcular yetiştir-
meyi istiyorum. Bir de yaklaşık 
10-12 yıldır gösteri alanında 
herkese showlar sunuyorum. 
Showlarla ilgili veya insanların 
yapamadığı haraketlerle ilgili 
de dünya rekoru kıracağım, gu-
inness rekorlar kitabına girebi-
lecek hareketler deneyeceğim. 
Yaklaşık 12-13 çeşit farklı hare-
ketler ve bu guinness deneme-
leri ile insanların karşısına da  
çıkmayı  hedefliyorum.

Hakan çocuklarını jimnas-
tiğe başlatmak isteyen ai-
leler olabilir ne yapmaları  
gerekiyor?
Normalde 5-7 yaş grubunda 
başlatıyoruz demiştik yaş-
larını geçirmemeye dikkat 
etsinler. Okul öncesi çağda 
başlıyor çünkü jimnastik eği-
timi. Her ilde Gençlik Spor İl 
Müdürlükleri'nde jimnastik 
eğitimi verilen jimnastik sa-
lonları var ve gerçekten de çok 
başarılı antrenörler var. Tabi bu 
Türkiye’de belirli  illerde  daha 
çok ön planda  7 ilde jimnastik 
salonu veya tesis bakımından 
iyi durumda ama bunun dı-
şında daha küçük daha basit 
salonlarla jimlastik eğitimine 

devam eden illerde var. Ama 
herkes mutlaka Gençlik Spor 
İl Müdürlükleri'ne, Üniversi-
telere veya bununla ilgili spor 
kulüplerine ulaştıkları zaman 
jımnastiğe kesinlikle çocuk-
larını kazandırmış olurlar. Her 
çocuk jimnastikçi olacak diye 
bir kaide yok. Çünkü jimnastik 
çocukları 3 yıl içerisinde moto-
rik özellikler bakımından mü-
kemmel seviyeye ulaştırıyor. En 
üst seviyeye çıkartıyor. O çocuk 
jimnastikçi olmasa bile alıp buy-
run basketbol deyin basketbol 
antrenörüne götürün.  O ant-
renör onun hızı, gücü, kuvveti 
ve dengesi ile uğraşmayacak 
herşey mükemmel seviyede sa-
dece basketbolun kendi temel 
hareketlerini öğretip teknik 
taktiğini verecek veya başka bir 
branş, antrenör onun kondis-
yonuyla esnekliği ile uğraşmış 
olmayacak. Dünyada  jimnas-
tik İlköğretimde zorunlu ders. 
Jimnastik dersleri var aslında 
bizim en iyi salon dediğimiz 
yerler onların her ilçesinde her 
okulunda mevcut  bu şekilde 
jimnastik eğitimi veriyorlar.

Dünya‘ya baktığımız za-
man Türkiye’de jimnastik 
ne durumda?
Biz gerideyiz ki daha önce de 
söyledim jimnastikte ilerleye-
bilmek için  öncelikle yönetim 
federasyon olarak  tesisleşme 
bakımından herşeyi tamamla-
malıyız. Daha sonra fabrika sis-
temi ile sporcu üretmeliyiz. 

Sadece size özel hareketle-
riniz varmı?
Gösteri alanında Dünya’da 

kimsenin denemediği birçok 
özel hareketim var. Bunlarla 
ilgili mesela filika hareketi jim-
nastik hareketidir ama bu filika 
hareketini insanların üstün-
den yapıyorum. Buna biz ray 
diyoruz, nasıl bir tren yolunun 
rayında alt tarafta taşlar ve tah-
talar sıralı dizildiyse biz de bu 
harekete ray ismini koyduk. 
Bunu insanların üstünden fili-
ka yaparak geçiyorum ki hatta 
bunu guinness rekorlarında da 
denemeyi düşünüyorum çok 
sayıda insan üstünden geçe-
rek. İlk denemem de sanıyo-
rum 25-30 kişinin üstünde de-
neme yapacağım.

Erciyes Üniversitesi'nde gö-
revlisin bu yarışmaya katıl-
mak için zorluk yaşadın mı?
O konuda gercekten hiçbir so-
run yaşamadım çünkü rektörü-
müz Prof. Dr. Fahrettin Keleşli-
vur desteklerini hiç esirgemedi 
aynı zamanda okul müdürü-
müz Prof. Dr. Bekir Çoksevim  
kesinlikle orada olmalısın her 
yönüyle sana destek veriyoruz 
başarılarını bekliyoruz diye 
hep destek gösterdiler. İzin 
konusunda ve malzeme konu-
sunda hiç bir zorluk çıkarma-
dılar. O yüzden onlara da çok 
teşekkür ediyorum.

Biz de çok teşekkür ediyoruz 
eğer izin vermeselerdi Türkiye 
seni tanıyamayacaktı. Biz de 
görsel olarak bundan mahrum 
kalacaktık. Teşekkürler Hakan, 
sana bundan sonraki hayatın-
da Vizyon ailesi olarak başarılar 
diliyoruz. Yolun açık olsun…
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Sözlü geleneğin ürünlerinden biri olan efsa-
neler, tanım itibariyle bir doğa olayının veya 
bir varlığın meydana gelişinin, doğa üstü 
özellikler gösteren kişilerin hayatlarının, 
halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçi-
miyle belli bir yere ya da belli bir olaya bağla-
narak olağanüstü olaylarla süslenip anlatıl-
dığı hikâyelerdir. Söylence teriminin karşılığı 
olarak da kullanılan efsane, eğer dinî nitelik 
taşıyorsa menkıbe olarak adlandırılır. Efsa-
neler, halkın özlemlerini, dünya görüşünü ve 
hayalinde yarattığı insan tipini daha keskin 
bir biçimde ortaya koyması yönüyle diğer 
sözlü edebiyat ürünlerinden ayrılır. Bu tü-
rün özellikleri şöyle sıralanabilir; Dilden dile 
anlatılagelmiş çok eski hikâyeler ve anonim 
halk edebiyatı ürünleridir. Konuları belli bir 
kişiye, olaya, yere ve zamana dayandırılır ve 
bu sebeple anlatılanlarda belli bir ölçüde de 
olsa inandırıcılık vardır. Çoğunlukla olağa-
nüstülük ağır basar. Genellikle inanç üzerine 
kurulurlar ve kutsal öğeler taşırlar. Belli bir 
üsluba ve biçime bağlı olmayan, konuşma 
diliyle anlatılan kısa halk anlatmaları olduğu 
için anlatıcının özelliklerine göre değişikliğe 
de uğrar. Kaynağını geçmişin derinliklerin-
den alır. Nesir şeklindedir. 

 EFSANELERİN İZİNDE

KIZLAR 
KAYASI
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MERAM’DA  KIZLAR KAYASI EFSANESİ
Meram bağlarının son ucuna doğru Dere Boğazı başlar. Bura-
dan karşıya baklılırsa bir alay, heykel gibi, sivrilmiş taşlar görü-
nür. Çoğu insana benzer. Orada kime sorarsanız size şu cevabı 
verirler: Kızlar Kayası... 
Taş olmuş insanlar ve sonra şu efsaneyi naklederler:
Bir gelin alayı Konya’dan Dereköy’e gelin götürüyormuş. Tam bu-
raya geldikleri zaman gelin sıkıntısını defetmek için atından in-
miş. Bu olay uğursuz sayıldığı için gelin de, alay da, taş kesilmiş...
Başka  bir Kızlar Kayası efsanesi daha vardır. 
O daha anlamlıdır;
Konya’dan Dereköy’e gelin götürülüyormuş. Fakat gelinin 
Konya’da civan gibi bir sevgilisi varmış. Ondan ayırmışlar, De-
reköylü bir gence vermişler. Konyalı delikanlı kara sevdalar 
içinde beddua etmiş: "Bir daha Konya’ya yönünüzü dönerseniz, 
taş olursunuz inşaallah!" demiş. Tam yarı yolda gelin Konya’ya 
dönmüş, derin bir "Ah!" çekmiş... İşte bu sırada olan olmuş ve 
bütün kafile olduğu yerde taş kesilivermiş.
Gerçekten bu kayalar birer heykel değil, doğal oluşumlardır. 
Tıpkı peri bacaları gibi... 
Ama efsane dünyası, bu hikayeyi uyduruvermiş…
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Kaynak: Mehmet Önder/Konya Efsaneleri

Efsanelerde gizli ve esrarengiz bir âlem vardır. 
O âlemin sırlarına erişilmez. Gerçeklik unsu-
runun yanında olağanüstülük ve kutsallık 
unsurlarının uyum içinde işlendiği bu eserler 
beslendiği halkın kültürel birikiminin ve mu-
hayyilesinin sınırları hakkında ip uçları verir. 
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Önce sizi tanıyabilir miyiz?
Türkiye  Malülü Gaziler Şehit Dul Ye-
timleri Derneği Başkanı Konya Şube 
Müdürü Mustafa Işık. Konya’lıyım, ben 
de bir Gaziyim.

Dernek  ne zaman kuruldu?
Derneğimiz 4 haziran 2009 yılında  ge-
nel merkezin şube yetkisi vermesi ile 
valiliğin onayı ile  kurulmuştur.

Türkiye ‘de derneğinizin kaç şu-
besi var?
Derneğimizin 36 tane şubesi  14 tane 
de temsilciliği bulunmaktadır.

Mustafa bey, çok güzel bir dernek 
binanız var, eminim diğer illerdeki 
dernekler ve Konya'daki diğer der-
neklere de örnek teşkil ediyordur.
Türkiye’de bu şekilde binası olan baş-
ka bir dernek yok. Bir Kayseri ‘de oldu-
ğunu biliyoruz ama bu kadar teşkilatı 

ile birlikte teslim alınan bir dernek 
yok. Belediye’nin bu şekilde yapmış 
olduğu tahsisin bütün illere örnek ol-
masını isteriz.

Derneğinizin amacı nedir?
Derneğimizin amacı şehit ailelerinin 
ve gazilerin bütünleşmesini sağla-
mak, onların haklarını kendilerine 
anlatmak, kamu da yaşayabileceği 
sorunları,  kuruluşlarla yaşayabileceği 
sıkıntıları çözmek, vatanına, milletine, 
bayrağına, saygılı bir toplum yetiştir-
mek çocuklarımızın eğitimi için gerek-
li çalışmalar yapmak, şehit ailelerinin, 
şehit çocuklarının ve gazi çocuklarının  
en güzel hayat standartlarında yaşa-
maları için elimizden geleni yapmak.

Konya merkez olarak kaç şehit ve 
gazi var?
Konya merkezinin genelinde 275 tane 
şehidimiz ve şehit ailemiz bulunmakta. 

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz İçin 
Bir Adım Atmaya Ne Dersiniz?
2010 yılında halen terör laneti-
ni yaşamaktayız ve bu terörün 
malülü yüzlerce hatta binlerce 
şehidimiz, gazimiz var,onların 

da bir derneği. Belki duyuyo-
ruz belki de biliyoruz ama hiç 
birimiz onların hayatlarını ve 

amaçlarını bilmiyoruz. İşte Kon-
yamızda Türkiye'nin en güzel 

dernek  binasına sahip, Türkiye 
malülü gaziler şehit dul yetim-
ler derneği bulunmakta. Kendi 

çabalarıyla gerçekten takdire 
şayan bir duruş sergilemekteler. 
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116 tane de gazimiz bulunmak-
tadır. Tabi merkez, ilçeler dahil.

Derneğinizin yaşayabilme-
si için maddi bir güce ihti-
yacınız  var. Bunu nasıl kar-
şılayabiliyorsunuz?
Bugüne kadar derneğimizin 1 
yıl boyunca maddi ihtiyaçlarını 
üye aidatlarından karşılamak-
taydık. Bundan sonra tabi Be-
lediye Başkanlıkları ile görüşüp 
veya valilikle bir büfe  veya ki-
ralık otopark gelirlerinden veya  
bir belgeyi otopark olarak bize 

devredilmesini istiyeceğiz veya 
şu anki dernek binamızın bah-
çesinde bir çay bahçesi  nezih 
bir ortamda  çay kahve satarak 
gelirimizi elde edeceğiz.

Derneğin kurulmasında siz 
ve arkadaşlarınız büyük bir 
çaba gösterdiniz. Bunların 
dışında kimler destek oldu?
Bu derneğin kuruluş veya ku-
rulmaya çalışılmasından itiba-
ren Konya Garnizon Komuta-
nımız, Tüm General Alaaddin 
Örsel Paşamız, Jandarma Bölge 

Komutanımız, Merkez Komuta-
nımız sivil olarakda Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın büyük 
desteklerini gördük.

Siz de bir Gazisiniz kendini-
zi  tanıtabilir misiniz?
Emekli jandarma başçavuşu-
yum, 2004 yılında Şırnak  Milli 
Komando Taburu'nda görev  
yaptığım sürede  Cudi Dağı Ti-
keli Ağılları mevkisinde bölücü 
terör örgütü unsurları ile girmiş 
olduğumuz çatışmada 5 örgüt 
elemanının 4 tanesini öldür-

dükten sonra bir örgüt elema-
nının hangi bölgeye kaçtığını 
gözlemlemek için onun peşine 
düşüp arazi araması yaptığımız 
esnada örgütün gözcülerinin 
bize ateş açması sonucunda 
yaralandım. 2 yıl hastane sü-
recinin ardından 2006 aralık 
ayında da emekli oldum.

Dernek olarak beklentileri-
niz neler?
Biz 2010 yılı meclis çalışma-
larında kendimiz bir çalışma 
yaparak dernek genel merkezi 
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ile birlikte istediğimiz hakların iyileştiril-
mesi ile ilgili sunduğumuz bir teklif  var. 
Şehit ailelerinin ve Gazilerin bundan 
20-25 yıl önce çıkan kanuna göre aynı 
maaşları aldıkları, örneğin bir şehit an-
nesinin, babasının 65 yaş ve üzeri va-
tandaşlarımız gibi bir aylığa bağlandı. 
O da 300-350 lira gibi bir rakam. Bu tabi 
günümüz ekonomik şartlarına göre sı-
kıntılı. Bizimde istediğimiz bu ekonomik 
şartların düzeltilmesi. Emekli Sandığı 
Kanununu buna göre uygulanması yani 
bugün terörle mücadele için bir baş-
ka birliğe nakil esnasında  trafik kazası 
geçiriyor, Şehit oluyor ama Şehitlik sta-
tüsüne girmiyor, vazife malülü imiş gibi 
maaş aylık bağlanıyor veya hakları ona 
göre olduğu için bunların düzeltilmesi 
ile ilgili emekli sandığı veya meclis ile 
görüşmelerimiz var.  Yani bu kanunların 
tekrar  günümüz şartlarına göre  uygun 
hale getirilmesi gerekiyor. 

Siz sonuçta bağışla da ayakta 
kalacaksınız, yani Amerika‘ya 
baktığımız zaman siyasi parti-
ler startlarını Gaziler ve Şehitler 
Derneklerin’den alıyorlar, ilk baş-
ta ziyaret ettikleri yerler buralar 
ve insanlar da ciddi boyutta ba-
ğışlar yapıyor. Gazi ve Şehit ailele-
ri rahat yaşayabiliyorlar peki sizin 
verebileceğiniz bir hesap numara-
sı ya da farklı hesaplar var mı ?

Bizim derneğimiz kurulduğu zaman-
dan beri olan bir hesap numaramız var. 
Ziraat Bankası'nda, Merkez Şubesin-
de numaramız var. Yalnız Konya’da ve 
Türkiye’de bu konu istismar edilmekte-
dir. Sebebi Şehit ailelerinin ve Gazilerin 
toplumda çok fazla destek görmesi. Her 
şeyin fazlasını devlet veriyor zaten. Biz 
bunlara ihtiyaç duymuyoruz düşüncesi 
ile bizim derneğimiz şimdiye kadar 1 lira 
dahi yardım almadı şimdiye kadar veya 
bize bağışta bulunmak istiyorum diye 
hiçbir insan gelmedi. Biz  ev ev veya bü-
yük şirketler gibi dolaşıp  bağış toplama 
gibi bir durumda değiliz çünkü bizim 
derneğimizin maneviyatı var. Derneği-
mizin üyeleri Şehit aileleri ve Gazilerden 
oluşuyor. Biz kimseden bağış isteye-

meyiz ama çevre illerde biz duyuyoruz 
örneğin; Eskişehir’de açılışımıza gelen 
Eskişehir Şube Başkanı'ndan öğrendik. 
Eskişehir’de 140 milyarlık bir daire der-
neğe hibe edilmiş durumda. Onun geliri 
tamamen derneğe kalıyor veya değişik il-
lerde, Denizli‘de, Kütahya‘da  Belediyeler 
ve Valilikler tarafından büfe tahsis edilmiş 
veya otopark kiralanmış onların gelirleri 
tamamen derneğe kalıyor. Dernek de bu 
şekilde üyelerini ve kendisini ayakta tutu-
yor. Biz tamamen yıllık 20-25 milyon üye 
aidatı ile ayakta durmaya çalışıyoruz, bu 
da günümüz şartlarına göre çok sıkıntılı.                                                                                                                                       
                 
YARDIMLARINIZ İÇİN HESAP NUMARASI:
Şube Kodu; 168796104-5004 
Konya Ziraat Bankası Merkez Şube



57

◄  www.konyavizyon.orgRÖPORTAJ

O Konya'nın yaşayan iki Kore gazisinden 
biri. Cephelerde savaştı. Kendi toprağın-
da değil binlerce kilometre ötede bilme-
diği bir coğrafyada bilmediği dilde in-
sanlar için ölümle burun buruna geldi…
Verilen emri ve görevi layığıyla yeri-
ne getirdi. Arkasında milyonları temsil 
ediyordu. Yedi düvele yayılmış Türk as-
keriydi o. Silah arkadaşlarıyla beraber 
destanlar yazdı. Tüm ülkenin duaları 
kendisiyle beraber silah arkadaşlarıyla 
dualarla beraber savaştı. O Konyalı bir 
Astsubay, bir asker, bir Mehmetçik. O 
bir gazi kore gazisi. O Seyit Çeçen… 
01.03.1924 İçeri Çumra Konya doğum-
lu. Kore harbine 1951'de takviye ola-
rak gitti. Koreye gitmeden önce gerilla 
kursu gördü ve üstün başarıyla bitirdi. 
Kore'de iki kez yaralandı Çorvan cep-
hesinde kolundan, Yıldız Tepe'de bo-
ğazından. Kolundan yaralandığı zaman 
Seyit Astsubayı bir Çinli yüzbaşı 40-50 
metreden kolundan vurdu. Seyit Ast-
subay can havliyle silahını Çinli yüzba-
şıya çevirdi ve Çinli yüzbaşıyı oracıkda 
öldürdü. Yanına gitti. Cansız yatıyor-
du çantanın gözünün içini açtı, baktı 
bilmediği dilde yazılı belgeler vardı. 

Önemli olduğunu düşünerek çantayı 
aldı ve komutanlarına teslim etti. Komu-
tanlarıda Amerikalı askerlere verdi ve 
bu çanta çok önemli belgeler içeriyordu 
savaşın seyrini değiştirecek belgeler bu 
çantadaydı. Seyit Astsubay'a Amerikan 
üstün hizmet madalyası kazandıracak-
tı. Silverstar madalyası. 20 gün tedavi 
gördü, tedavi görürken Koreli çocuklara 
Türkçe öğretti. Bir an önce savaşa geri 
dönmek silah arkadaşlarıyla buluşmak 
istiyordu. Tedavisi bitti Yıldız Tepe'de bir 
havan mermisi seyit astsubayı ikinci kez 
yaraladı Seyit Astsubayın yarası ağırdı. 
Tedavi için Japonya'ya gönderildi. 5 ay 
Japonya'da kaldı ama tedavisi tam an-
lamıyla yapılamadı. Oradan Amerika'ya 
gönderildi 45 gün Amerika'da kaldı te-
davisi bir türlü yapılamıyordu. 42 kişilik 
yaralı kafilesiyle Amerika'dan anavatana 
dönüş yolculuğu başladı. İzmir limanına 
indi sağ salim görmekte varmış tekrar 
bu toprakları. Tedavisi anavatanda uzun 
sürdü ama sonunda Recai Ergüder belki 
de dünyada ilk by pass ameliyatı Seyit 
Astsubaya uyguladı ve riskli bir ameli-
yattı ama başarılı oldu Seyit Astsubay 
Recai doktoru minnetle anıyor...

KORE GAZİSİ
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Konya'nın yeni trendi
CAFE'S

Nezih ortamı ve farklı
tatlarıyla Cafe's sizleri bekliyor
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Şahin Bilgi Kardeşler Kupon Kafe ve Cafe’S in karmasıyla yeni bir 
mekân yarattı. Bir dönem Konyalı gençlere ağabeylik yapan Ko-
ray Bilgi ve Şahin Bilgi yeni bahçeleri, geniş ferah mekânları ve 
değişmeyen güler yüzleriyle Konyalı tüm dostlarını bu mekâna 
bekliyor. Sıcak ortamı, menü çeşitleriyle size birçok alternatif su-
nan Cafe S’e uğramadan geçmeyin. Arkadaş sohbetlerinizi aile 
muhabbetlerinizi zevke dönüştüren bir mekân Cafe’s Kule’deki 
sigara yasağından sonra Millet Caddesi üzerine taşındı fakat 
müdavimleri onları takip etmeye devam ediyor. 
Cafe’ S de içecek çeşitleri dışında müşterilere yiyecek menüle-
rinde alternatifler sunuyor. En favori menü ise ev yapımı köfte, 
pilav, salata ve kola içeren menü sadece 11 TL. Arkadan bir de 
Türk kahvesi söyledik mi değmeyin keyfinize. İsteyenler nargi-
le keyfini de tavla eşliğinde bu eşsiz mekânda yaşabilirler. Yaza 
özel tatlıları ve dondurma çeşitlerini de es geçmiyoruz tabiî ki. 
Özellikle dondurmalı pastaları tavsiye ediyoruz. Örneğin 5 TL’ 
ya istediğiniz dondurma pastalardan yiyebilirsiniz. En iyi tarafı 
ise yol üzerinde olmasından dolayı park sorunu yaşanmaması. 
Mekânın panoraması geniş ve ferah. Ayrıca Ramazan boyun-
ca sabah 9’dan sahura kadar açık olacak bu özel mekâna tüm 
dostlarını bekliyor Koray ve Şahin Bilgi. 
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Çınar Sanat Atölyesi

Ferhat Bey, Çınar Sanat Atölyesi ne 
zaman kuruldu?
Çınar Sanat Atölyesi 2001 yılında Kültür 
Müdürlüğü'nün açmış olduğu tiyatro kurs-
larına katılan ve bu kurslar sonucunda da 
başarı belgesi almış arkadaşlarım içlerinde 
ki tiyatro isteğini hala devam ettirmeleri 
tiyatro sanatına olan sevgilerinin birleşi-
minde bu arkadaşların beraberliğinde ku-
rulmuş bir dernek, derneğimiz kurumsal 
kimliğini 2005 yılında dernekleşerek Çınar 
Sanat Atölyesi Derneği ismini alarak gerçek-
leşmiştir. Daha önce Kültür Müdürlüğü'nün 
açmış olduğu kurslara katılan ekipler içle-
rindeki sevgiyi bastıramadılar ve bu sanata 
amatör de olsa hizmet etmek için böyle bir 
gönüllülük derneğini oluşturdular.

İlk başladığınızda kaç kişiydiniz?
Biz ilk başladığımızda açıkçası Konya’da 
tiyatro sanatı biraz ülke genelinde olduğu 
gibi az rağbet gören bir sanat ilk başladığı-
mız da dernek aşamasında biz 15 kişiden 
daha azdık diyebilirim. Ama ilerleyen dö-
nemlerde tabi bu çatı daha da genişledi.

Çınar Sanat Atölyesi şu anda kaç kişi?
Bugün itibari ile Çınar Sanat Atölyesi sezon-
da 3 ayrı dönem olarak kurs açmakta. Kurs-
larımız Drama ve Diksiyon dersleri olarak 
veriyoruz. Drama dersimiz haftanın 1 veya 
2 günü 3–4 saat oluyor. Diksiyon dersimiz 
ise haftada 2,5 saat 3 aylık periyotlarda biz 
kursiyer kabul ediyoruz ve kurs bitiminde 
de bir atölye çalışması yaparak kursu ta-
mamlamış oluyoruz. Burada bir mezuniyet 
yok bir bilgi aktarımı var bizde ki bilgiyi di-
ğer arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. 

Drama ve Diksiyon dersi alan kişiler 
ücret ödüyor mu?
Evet, alıyoruz ama bu vermiş olduğumuz 
eğitimin karşılığı değil. Bizde aidat sistemi 
var. Derneğin yaşaması için, daha ileriye 
gidebilmesi için, yapacağımız masraflar 
için yıllık bir bütçe yapıyoruz. Bu seneki 
ücretlerimiz aylık 50 TL idi. Gelecek sene-
ye belki bu rakam değişebilir ama çok ma-
kul  ücretlerle ders veriyoruz.

Bu oyunları Konyalı hemşerilerimiz 
nasıl izleyebilir ve nasıl oyunlardan 
haberdar olabilirler? 
Şimdi bizim bu sene biraz daha bu yönde 
çalışmalarımız oldu özellikle kendi inter-
net sitemizden duyurusunu yaptık. Zaten 
çıkarttığımız ürünlerimizi sunarken ge-
rekli basın organlarını ve iletişim kaynak-
larını kullanmaya çalışıyoruz. Konya'daki 
bu işle iştigal etmiş gruplara bir şekilde  
ulaşmaya  çalışıyoruz. Dernek binamızda 
zaten oyunun saatleri hakkında genel bir 
duyuru yapıyor. 

Şu ana kadar kaç oyun sergilendi?
Biz 10 yıldır oyunlarımızı sergiliyoruz bu 
10 yıl zarfında  15 civarında oyun sergile-
dik sezonda da bizim ulaştığımız izleyici 
sayısı 3000-4000 civarlarında olduğunu 
tahmin ediyoruz. Tahmin ediyorum ki 10 
yılda 30.000 seyirciye ulaştık 

Kendize ait salonunuzun olması 
güzel olurdu
Evet, daha büyük bir salonda bizim şuan-
daki  cep tiyatromuz da 30 kişiye kadar 
çıktık. Geçmiş dönemlerde eski binamız-
daki sayımız 15 kişiydi.

Yani bir anlamda yüzde yüz büyüme-
den bahsedebilir miyiz?
Evet , yüzde yüz büyüdük de denilebilir. 

Çınar Sanat Atölyesi’nin amacı nedir?
Çınar Sanat Atölyesi’nin  amacı bir kere 
gerçekten tiyatroyu seven diğer sanat 
dallarında pek aktif olmadığımız için çok 
baskılı konuşamayacağım   ama tiyatroyu 

"10 YILDIR

OYUNLARIMIZI

SERGİLİYOR
UZ"
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seven için de tiyatro yapma isteği bulunan tiyatroyu izleyici olsa 
bile sevip bende bu sanata hangi türlü katkıda bulunabilirim di-
yen insanları biz bir ortak çatı altında  toplamak istiyoruz.

Yaş gurubu nasıl 7 yaşında ki bir çocuk gelip burada eğitim 
alabilir mi?
Bu sene biz aslında  bir yer değişikliği ile önceden planladığımız bir 
şeydi ama tabi yerimizin kısıtlılığından dolayı yapamıyorduk ama  
bu yeni açılacak olan sezonda biz çocuk draması da düşünüyoruz  
bu çocuk draması ile de uzman hocalarla anlaşıp çocuk dramasın-
da ayrı ayrı gruplara ayırmak istiyoruz ama bizim grubumuzda 15 
yaş ve sınır 99  100 yaşında olanı almıyoruz.

Bir sene boyunca toplam kaç oyun sergiliyorsunuz?
Toplamda bizim yeni çıkan oyunlarımız ve önceki senelerden 
gelen oyunlarımızla beraber 5 oyuna kadar çıkabiliyoruz.

Tiyatro dışında sanatsal anlamda diğer faaliyette olan 
branşlar var mı?
Aslında bizim bu sene atılım yılımız olacak şu bakımdan biz 
yer  konusunda sıkıntılarımız vardı biz bu sene onu aştık ge-
çen senelerde kıt imkanlar da resim atölyesi ve müzik atölye-
miz oluştu ama öğrenci kayıtlarına cevap veremediğimiz için 
bunları biraz askıya almıştık çünkü yerimiz çok kısıtlı olduğu 
için gelen öğrenci kayıtlarını geri çevirmek zorunda kalıyor-
duk. Ama bu sene dönem başı ile beraber çocuk draması, mü-
zik, resim ve hatta fotoğraf ve dans bu alanda gelen kursiyer 
kayıtlarını değerlendireceğiz. Çünkü en azından elimizde ki 
imkanlar şu anda kursiyer kayıt almaya yetiyor.
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İnsanlar bu yazıyı okuyunca  içlerinde 
tiyatro isteği doğabilir, önlerinde eğitim 
engeli var mı?
Kesinlikle bizim tek  şartımız çok sevmek. Biz 
tiyatroyu seven arkadaşlarımızı hangi konum-
da olurlarsa olsunlar eğer birazcık içlerinde 
tiyatro sevgisi varsa biz o sevgiyi  sulamaya 
daha da büyük bir fidan haline dönüştürmek 
için çınar’ın gölgesine davet ediyoruz.

Eylül’de açılacak kurslara kimler katılacak?
Çocuk dramasına 2 grup açacağız 6-9 yaş gru-
bunu çünkü onların pedagojik yaşları eş değer 
6-9 yaş grubuna 1 grup 10-13 yaş grubuna 1 
gurup açmak istiyoruz 14 yaş ve üzeri arkadaş-
larımız da hepsi bizlerle beraber.

Bu söylediğiniz yaş grubu eylül ayı itibari ile 
mi geçerli?
Eylül ayında biz düğmeye bastığımızda 3 aylık dönem-
ler altında bu kurslarımızı açmış olacağız.

Çınar Sanat Atölyesi farklı ve yeni bir uygula-
maya mı geçiyor?
Evet, şimdi biz tabandan gönüllü tiyatro severler 
yetiştireceğiz bu sene 6 yaş grubuyla başlarsak bir 6 
sene sonra o arkadaşlarımız acar tiyatrocular olaca-
ğına inanıyorum.

Son olarak söylemek istediğiniz birşey var mı?
Çınar Sanat Atölyesi olarak tiyatro sanatına hizmet eden gru-
bun bir bireyi olarak hayat zaten çok zor  koşullar altında geçi-
yor insanların bir hobisi olması konusunda artık bütün beyinler 
aynı görüşteler eğer bir hobimiz varsa bu tiyatro,resim,müzik 
hangi alanda olursa olsun Çınar Sanat Atölyesinin altında daha 
doğrusu Çınar’ın altında bunları doya doya yaşayacağınız bir 
ortam var diyorum ve daha çok gönüllü en büyük sihirli keli-
melerimizden birisi bu kim daha çok yetenekli değil kim daha 
çok gönüllü diyoruz. Biraz klasik olacak ama Çınar küçük bir 
fideydi biz bunu suladık büyüttük gelecek arkadaşlarımıza 
ömürler boyu yıllar boyu devam edecek uzun çınarlar oluştu-
racağımıza inanıyorum bütün Konya’da ki sanat severleri en 
azından bir kere de olsa bizleri ziyaret etmelerini istiyorum.
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SREBRENİTSA’NIN DÜŞTÜĞÜ GÜN
Bosna Hersek'in doğusunda, Sırbistan sı-
nırına 10 km uzaklıkta, bir  Boşnak kenti 
olan Srebrenitsa savaş öncesinde 36 bin 
Müslüman Boşnak'ın yaşadığı müteva-
zı bir şehirdi. Her taraftan kuşatılan ve 
yiyecek yardımının bile girişine Sırplar 
müsaade etmez iken bu şehirdekiler el-
lerindeki derme çatma silahlarla bir bu-
çuk yıl direnmeyi başardı. BM Güvenlik 
Konseyi, Bosna-Hersek'te, Saraybosna, 
Jepa, Tuzla, Gorajde ve Bihaç'ı "güvenli 
bölge" ilan eden 824 sayılı kararı oybir-
liğiyle kabul etti. Bu gelişmeler sonunda 
Bosna'da ve özellikle kuşatma altındaki 
Jepa, Gorajde, Saraybaosna, Tuzla, Bihac 
ve Srebrenitsa'da bayram havası yaşandı. 
İnsanlar BM'ye inanmışlardı. İlk aylarda 
Sırp çeteler geriye çekilmiş ve Srebre-
nitsa, Tuzla, Bihac, Jepa ve Saraybosna  

nefes almaya başlamıştı. Sırp lider Ka-
raciç ve komutanı Mladiç ise her fırsatta 
"Biz İslam'ın Balkanlar üzerinden tekrar 
Avrupa'ya yayılmasını, saldırıya geçmesi-
ni önleyen Avrupa'nın ve Batı medeniye-
tinin öncü gücüyüz. Bize engel olmanız 
Hristiyan medeniyetine, kültür değerle-
rine ihanettir" diyerek Güvenli Bölgeler 
kararına tepki göstermişlerdi. Güvenli 
Bölgelerden sorumlu Barış Gücü UNPRO-
FOR 'a bağlı askerler ile tepeden tırnağa 
silahlı Sırp çentikleri arasındaki dostluk 
ise, kuşatma altındaki Müslümanları kor-
kutmaya başlamıştı. Çünkü güvenli böl-
ge ilan edilir edilmez Barış Gücü "Sizin 
güvenliğinizi biz sağlayacağız" diyerek 
Müslüman Boşnakların ellerinden silahla-
rını almıştı. Bütün bunların tuzak ve oyun 
olduğu çok geçmeden anlaşılacaktı.

İnsanlık onurunun ayaklar altına 
alındığı kara gün, 11 Temmuz 1995. 
Bu tarih beşeriyetin imtihanı kay-
bettiği günü gösterir. Bu tarih insan 
hakları ve küresel barışçı kuruluş-
ların maskelerinin düştüğü tarih-
tir. Bu tarih BM, NATO, AB ve daha 
birçok kuruluşun bittiği tarihtir. Bu 
tarih sekiz bin masum  Boşnak’ın 
Sırp çeteleri tarafından tüm insan-
lık aleminin gözleri önünde toplu-
ca katledildiği tarihtir. Kısacası bu 
tarih Srebrenitsalı anaların, çocuk-
ların ağlaştığı tarihtir. 
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Srebrenitsa’da BM'nin 'Güvenli Bölgeler' Tuzağı 
Merhum Aliya İzzetbegoviç, BM tarafından Güvenli 
bölge ilan edildiği halde Sırp çetelerinin kural tanı-
mayan ve BM Güvenlik Konseyinin kararlarını hiçe 
sayan tavırlarının endişe verici olduğunu yetkililere 
bildirerek acil karar alınmasını istedi. Aliya İzzetbego-
viç "Ya aldığınız kararlara sadık kalın ve kararlarınıza 
uyun. Bu kararlarınızı tanımayıp saldırılarını devam et-
tiren Sırp çetelerini durdurun ya da ‘Güvenliğinizden biz 
sorumluyuz’ diyerek Boşnak halkın elinden topladığınız 
silahları geri verin. Aksi halde meydana gelebilecek her 
türlü olaydan siz sorumlu olursunuz" diye uyarmıştı. 
Aliya'nın bu çağrı ve uyarısına BM yetkililerinin ce-
vabı  "Biz gerekeni yapıyoruz, endişelenmeyin, 'Güvenli 
Bölgelere’ Sırplar giremezler" şeklinde olmuştu. 

Merhum Aliya Telsizin Başındaydı 
Aliya İzzetbegoviç,  Yardımcısı Eyüp Ganiç ve Başba-
kan Haris Silajciç ve Genelkurmay Başkanı General 
Rasım Deliç ile toplandı halindeydi. Bir ara zar zor 
anlaşılan telsizden insanın kanını donduran sesler 
ve çığlıklar yükseliyordu. Cumhurbaşkanı Aliya İzzet-
begoviç telsizin başında "Ben Aliya, sizi dinliyorum", 
"Sayın Cumhurbaşkanım, artık her şey bitti. Sırp çeteler 
şehrin kenar mahallelerinden merkeze doğru ilerliyor-
lar.. Her tarafı yakıp yıkıyorlar. İnsanları evlere toplayıp 
ateşe veriyorlar. Esir aldıklarını otobüslere ve kamyon-
lara bindirip kaçırıyorlar. Kendimizi savunacak bir tek 
mermimiz yok. Her an burası basılabilir, bu ses kesile-
bilir. BM Güvenlik konseyinin ilan ettiği Güvenli bölge-
ler bir tuzaktır. Srebrenitsa bitiyor. Jepa, Bihaç, Tuzla ve 
Saraybosna'yı kurtarın, Bosna size emanet. Aliya'nın 
titreyen elinden telsizin ahizesi düştü. Büyük bir çaresiz-
lik içinde yanındakilere dönerek "BM ve NATO yetkilile-
rine ulaşın, dünya ülkelerini arayın" yardım isteyin acele 
edin. Türkiye başta olmak, üzere İslam ülkeleri devreye 
girsin. Her saniye aleyhimize olacak, çabuk olun" der. 
Aliya hayatının en zor anlarını yaşıyordu. Çok uğraştı 
ancak hain tuzağı bozmaya gücü yetmedi. 

Katliamın Sonucu; Yedi Bin Torba Kemik 
Kayıplar Komitesi Başkanı Amir Maşoviç'in verdiği 
bilgiler şöyle : 1992-1995 yılları arasında yaşanan 
Bosna Hersek savaşında 250 bin insanın öldüğü 
tahmin ediliyor. Tahmin diyorum çünkü nüfus sa-
yımı yapılamadığı için kayıplar ile ilgili net bilgile-
re ulaşılamıyor. Canını kurtarmak için ülke dışına 
kaçmış ve halen Bosna Hersek makamlarına bilgi-
si ulaşmamışlar da var. 28 bin kayıptan ancak 20 
binine ulaşıldı. Bu 20 bin insan cesedi 363 toplu 
ve 3800 tek mezarlardan çıkarıldı. Bunlardan 11 
bininin kimliği DNA testiyle tespit edilebildi. Kim-
liği tespit edilemeyen dokuz bin ceset ve sekiz bin 
kişi halen kayıp. Toplu mezarlardan çıkarılan 7000 
çuval kemik Visoko ve Tuzla'daki toplu mezar de-
polarında hazırlanan bölümlerde DNA tespiti için 
bekletiliyor. Toplu mezarların en büyüğü Sreb-
ranitsa yakınındaki Zvornik şehrindeki ormanlık 
bölgede bulundu. Bu toplu mezardan 629 ceset 
çıkarıldı. Toplu mezarlar konusundaki en büyük 
sıkıntı, Sırplar tarafından mezarların daha son-
ra anlaşılmaması için karıştırılması oldu. Bazen 
kol başka yerde gövde kemikleri başka bir yerde 
bulundu. Şimdiye kadar çıkarılıp kimlikleri tespit 
edilenler 11 Temmuz 2004'de Potoçari'deki anıt 
mezara defnedildi. 

Katliamın Sorumlusu Slobodan Miloşeviç 
Bosna Hersek'te yaşanan kanlı savaşın arkasındaki 
gizli gücün Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milo-
şeviç olduğu biliniyor. Hollanda'nın Lahey şehrinde 
savaş suçluları mahkemesinde yargılanan ve intihar 
eden Miloşeviç'in katliamlar konusunda defalarca 
uyarıldığı ortaya çıktı. Bosna-Hersek'teki BM güçle-
rinin eski bir komutanı olan Emekli Fransız General 
Philippe Morillon Lahey'deki BM savaş suçları mah-
kemesinde, Miloseviç'i Mart 1993'te Srebrenitsa'da 
meydana gelebilecek "feci bir trajedi" olasılığı hak-
kında uyardığını söyledi. Eylül 1992'den Temmuz 
1993'e kadar BH'deki BM koruma gücüne (UNPRO-
FOR) komuta etmiş olan Morillon, karşılaştığı du-
rumu şöyle anlatmaktadır; "Sırplar, intikam çemberi 
içinde bulunuyorlardı. Onları harekete geçiren şey 
intikamdan öte bir şeydi. Bu yüzden katliam yapmak-
tan çekinmiyorlardı. Uyarılara aldırmadan acımasız-
ca insan öldürdüler. Mart 1993'te doğu Bosna'daki 
Srebrenitsa'yı ziyaret ettim, bölge aralıklarla bombar-
dımana tutulmaktaydı; Bosnalı Sırp birliklerin kuşat-
ması sonucu Srebrenitsa'ya yardım ulaştırılamıyordu. 
Gıda ve erzak sıkıntısı başlamıştı. Bana yardım edebi-
lecek tek kişinin Miloseviç olduğunu biliyordum, ona 
durumu anlattım. O tarihte Miloşeviç etki ve yetkile-
rini kullanarak katliamların ertelenmesini sağlamıştı. 
Ancak, 11 Temmuz 1995'de yaşananlara neden mani 
olmadığını bilemiyorum". 

Srebrenitsa Yakılıp Yıkıldı
Srebrenitsa'nın güvenliğinden sorumlu UNPRO-
FOR, yani "BM Koruma Gücü"ne bağlı Hollanda 
Birliği’nin müsaadesiyle Sırplar şehre saldırmaya 
başlar. Şehir teslim alınana kadar üç bin insan öl-
dürülür. Şehrin büyük bir kesimi ateşe verilir. Sağ 
kalanlar üç kısma ayrılır, çocuklar ve kadınlar, yaşlı 



KONYA VİZYON • AĞUSTOS/EYLÜL 2010  66

İNŞAAT DEKORASYONwww.konyavizyon.org  ►

erkekler ve genç ile orta yaşlılar ayrı ayrı 
otobüslere bindirilip götürülürler. Sekiz 
bin masum insan üç gün içinde işkence-
lerle katledilerek toplu mezarlara gömü-
lürler. Sağ kalan Boşnak siviller daha sonra 
Bosna Hersek’te savaşan sivillerle değişti-
rildiler.  Sağ kurtulanlar anlattıklarıyla  Sırp 
katliamının  vahametini  ortaya koymuş-
lardır. Aşağıda bir Boşnak esirden Ulusla-
rarası Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi 
için alınan ifade sunulacaktır:

İFADE
İfade veren: Lutviya Terziç
“Savaşa kadar eşim Ferit ve oğlum Mensur 
ile bir lojmanda İliyaş ilçesinde yaşıyordum. 
Savaş başladığı zaman oğlum ormanlar-
dan geçerek Visoko’ya kaçtı. Eşimi Sırp çete-
leri Podlugovi toplama kampına götürdüler. 
Ben ise evde kaldım. Aynı lojmanda oturan 
kadınlar birkaç defa balkonuma  bomba 
attılar. Sırp çeteleri evimi gelip taradılar. Eşi-
min nerede olduğunu öğrenince onu ziyare-
te gittiğimde yiyecek götürdüm. O toplama 
kampına vardığımda tüm esirler demirlerin 
arkasından aynı sesle: "Ekmek, ekmek, bize 
ekmek verin…" diye bağırıyorlardı. Toplama 
kampında bulunan Müslüman esirler sekiz 
gün ne yemek yediklerini  ne de su içtiklerini 
o anda öğrendim. Susuzluğa dayanama-
yarak kendi idrarlarını içmek zorunda kal-
mışlar ve sonunda idrarları da bitmiş. Ben 

iki buçuk ay yüz on esir için yemek götürür-
düm. Esirlerin arasında 13 ve 15 yaşlarında 
çocuklar da vardı. Eşim toplama kampına 
her gidişimde, bir an önce  evimi terk edip 
diğer insanlarla birlikte muhacirliğe git-
memi  teşvik ediyordu. Fakat, aynı kaderi 
paylaşan eşimin ve diğer esirlerin açlıktan 
ölmemesi için kabul edemedim. Toplama 
kampına her gidiş dönüşümde bombaların 
altında koşuyordum.”
“Bir gün toplama kampına yemekle gitti-
ğimde eşim eliyle saçımı sıkıştırarak: "…
Lutviya, benim ve bu adamlar için her yap-
tığına teşekkür ediyorum, şimdiye kadar 
olduğun gibi bundan sonra da cesur ve gu-
rurlu ol, onların eline düşme, kendini koru, 
yanında bıçak bulundur. Sana tecavüz edip 
öldürmekten mücadele ederek kurşundan 
ölmek daha iyidir, kendine iyi bak…" dedi. 
Eşimle bu son görüşme idi. Ertesi gün o ve 
diğer esirler öldürülmüştür.”
“Sırp çeteleri 27.10.1992’de 87 insanı (Boşnak 
ve Hırvat) evden çıkartıp Podlugovidaki ilk 
öğretim okulunda Boşnaklarıları Hırvatlar-
dan ayırdılar. Hırvatları otobüsle Kiselyak’a 
Boşnakları ise Semizovats’ta yerleştirdiler. 
Aramızda küçük kız çocuklar, genç kızlar, 
genç ve yaşlı kadınlar vardı. Erkekleri çeşitli 
ağır işlerde çalıştırdılar, kadınları ise bir kü-
çük odaya kapatıp kilitlediler. Temizlik şart-
ları çok düşük seviyedeydi. Bize 24 saatte 

bir kepçe kuru fasulye ve çeyrek ekmeği kirli 
kaplarda dağıttılar. Aynı kaplardan bizden 
önce bulaşıcı hastalığa yakalanan esirleri-
mize yemek yedirdiler. Hepimiz kısa zaman-
da hastalandık, sonra yanımıza bir doktor 
bayan geldi. Hastalıkları ilerleyen esirleri-
mizin yaralarını sarıp ardından kadınları 
muayene etmeye başladı. Her kadını mua-
yene ederken kafasını sallayarak ağlıyordu. 
Bu doktor bayanın ismini hatırlamıyorum, 
Hırvat mı Sırp mı olduğunu da bilmiyorum, 
fakat iyi bir insan olduğunu biliyorum. Ağ-
larken boğulduğuna göre herhalde annesi 
veya kız kardeşi hatta kendi kızını da hatır-
lamış olmalıdır. Muayene bitirdikten sonra 
doktorun yanında duran uzun, bakımsız, 
siyah sakallı, otomatik tüfekli, belinde yere 
kadar uzanmış kılıçlı Sırp voyvodasına dö-
nüp: "bunların hepsi hasta, ya salın yada 
öldürün, bunlar için yargılanacaksın…" Er-
kek esirler her gün kamyonla çalışmaya gi-
derken kamyona binenleri ben  sayıyordum, 
dönüşte de bunu ihmal etmezdim. Onlar 
hareket ederken başında bulunan Sırp aske-
ri kızarak:’ şimdi kendilerine cenaze namazı 
kılacaksınız’ diye bağırıyordu. Bir defasında, 
caminin arkasında mezarlığa kamyondan 
dokuz Müslüman esiri bir Sırp askerinin öl-
dürüp attığını gördüm. Aynı gün hava ka-
rarınca bizim esirlerimiz öldürülenleri aynı 
mezara gömdüler. 
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Toplama kampında aramızda beş üyeli bir aile vardı. Zihinsel özürlü anne 
ve 17 yaşında oğul, 28, 14 ve 12 yaşında kızları. 28 yaşındaki kız zorunlu 
olarak Müslümanlara ait fakat Sırp çetelerinin oturdukları evleri temizle-
meye gittiğinde ona tükürerek dövdükleri ve hakarette bulunarak: ‘çalış 
Müslüman iti, zaten siz Müslümanlar Sırplara kölelik yapmaktan başka 
işe yaramasınız ve dünyada tüm Müslümanları öldürmeli…"
Semizovats’ındaki toplama kampına bir gün 45 yaşlarında Fehima 
isimli bir kadın getirildi. Oğlu Bosna Hersek ordusuna mensup oldu-
ğundan dolayı birkaç defa Sırp çeteler onu esir ettiler. Ortodoksların 
Noel bayramı arifesinde Sırp çetelere ve başında bulunan Fransız ge-
neral Mekenzi ile UNPROFOR mensuplarına hizmet etmesi için çev-
rede kötü tanınmış “Sonya” adlı bara götürüldü. Bu kadın onlara üç 
gün hizmet etti. Bu sırada çeteler ve general Mekenzi’ye: "tüm bali-
yaları (yani Boşnaklar) öldürmeli" dediklerini duymuştur. Sırp askerle-
ri sarhoş olduktan sonra toplama kampından genç Boşnak kadınları 
ve kızları getirtip tecavüz ediyorlardı. Noel bayramının üçüncü günü 
yani 10.01.1993’de toplama kampından bizi saldılar. Dışarıya çıkın-
ca hepimiz bayıldık, çünkü iki buçuk ay çok dar ve havasız bir yer-
de kaldıktan sonra ilk defa temiz hava almıştık. Bombaların altında 
Semizovats’dan  Saraybosna’ya geldik. Serbest yere geldiğimizde ilk 
Müslüman evine bizi yerleştirdiler. Orada Boşnak Müslümanlar sıcak 
süt ve hazır yemekler yedirdiler, temiz yataklara yatırdılar. Konakladı-
ğımız o Müslüman evinde  hayatımın en güzel uykusunu uyudum. Sa-
bah erken o evin komşuları da kahve, çay, süt, yemek gibi yiyeceklerle 
gelip bizimle görüştüler. O anda anladım ki dünyada tek dostumuz 
Müslüman kardeşlerimizdir. Tekrar daha önce gördüklerime geri dö-
necek olursam, bizim esirlerimize yemek götürürken Bosna nehrinde 
kafaları vücutlarından ayrılmış Müslüman cesetlerini kendi gözlerim-
le gördüm. Kendi evimdeyken yani toplama kampına götürülmeden 
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önce balkonda siyah bir kül fark ettim. İlk önce bunun yakın olan 
fabrikadan geldiğini sandım, fakat aynı yerde sarı renkli yağ gö-
rünce kokusu insan etini bana hatırlatmış ve sonra öğrendim ki 
yakında bulunan  fabrikada Boşnak katliamını kapatmak için öl-
dürülmüş  insanların cesetleri yakılmıştır. Toplama kampında not 
defterimde Sırp çeteler, çete voyvodalar ve onlara bağlı olanların 
isimlerini not etmiştim. Onların arasında tanıdığım komşularım 
ve mesai arkadaşlarım hatta öğrencilerim da bulunuyordu:
1. Neboyşa Şpiriç (İlicalı)
2. Dragan Damyanoviç (Vogoşçalı)
3. Mirko Çurka (İlicalı, müdür vekili)
4. Yovo Peranoviç (İliyaşlı, Emniyet Müdürlüğü mensubu)
5. Branko Vlaçe (Vogoşçalı, Toplama kampı müdürü)
6. Momir Damyanoviç (Vogoşçalı, gardiyan)
7. Miodrag (soyadı bilmiyorum, gardiyan )
8. Dolpara (adı bilmiyorum, İlicalı)
9. Mrdiç (adı bilmiyorum, Vogoşçalı, ‘Sakalı’ lakaplı)
10. Miyo (soyadı bilmiyorum, Kreşevolu, gardiyan)
11. Brane (Soyadı bilmiyorum, İlicalı, gardiyan)
12. Rayko (soyadı bilmiyorum, İlicalı, gardiyan)
13. Koloviç (adı bilmiyorum, Vareşli, katil)
Yukarıda saydığım kişiler gardiyan olarak görev yapıyorlardı. Adını 
ve soyadını bilmediğim kişiler iri yapılı 25-30 yaşlarında kişiler idi. 
Müslüman esirleri vahşice dövüyorlardı ve buna karşılık olarak gar-
diyanlar Sırp çeteler tarafından ödüllendirilmişlerdir.
Bazen düşünüyorum ki, insanın yaşam baskısını kaldırması için 
cehennemin dokuzuncu halkasına inmelidir. Kaldırılmazı kaldır-
mak, kabul edilmezi kabul etmek demektir. Her korktuğu şeyi 
kabul etmek, tamamen her şeyi kabul etmektir. Bu dünyadaki 
tüm belaların başıma geldiğini zannederken, tüm acıları bardak-
lardan içtim, en acı bardaktan hariç, onu da alıp ve son damlası-
na kadar içtim. Bir gece içinde saçı ağarmış insanlar vardır. 

Tam dibine kadar inmiş insanlar mı?
Döndükleri zaman, onlardan kalan şey tüm dünyaya, gökyüzüne 
ve yeryüzüne karşı durmak ve korkusuz her gerçeğe gözle bak-
maktır. İnsanların başına ne gelebildiyse onların başına gelmiş ve 
hiçbir şeyden korkacak bir şey kalmadı. Kendi yaşam iyi kötü da 
sakin ve ağırbaşlı sona kadar yaşamaya hazır olanlardır. Yaşam kal-
dırmayı bilen insanlar da kaldırırlar. Çünkü yaşam ölümden hem 
ağır hem tehlikelidir.                                 
 
Saraybosna, 15.05.1993                             
İfade veren: Lutviya Terziç
İfade alan : Cemila Haliloviç

Cemile Haliloviç TEKİN
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Sonsuz Şükran Köyü 2007 yı-
lında Mehmet Taşdiken'in  ta-
sarladığı ve doğduğu toprak-
lara bir vefa projesidir. 2007 
yılında konuşulmaya başla-
nılan ve anlatıldığında dinle-
yenlerin hayal olarak nitelen-
dirdikleri sonsuz şükran köyü 
projesinin uygulanacağı alan 
Konya ili Hüyük ilçesi Çavuş 
Kasabası Koru Mevki denilen 
önü Beyşehir gölü ve torosla-
ra bakan, ardı ise sultan dağ-
larına yaslanmış bir vadidir. 
Bu alanda yapay iki tanede 
gölet vardır. Çavuş şirin bir 
Selçuklu kasabasıdır. Zaman 
içerisinde Eşrefoğlu Beyliği'ne 
de yurtluk yapmış. Çavuş'ta 
o dönemlere ait tarihi eserler 

hala dimdik ayakta durmakta-
dır. Yörenin mimari yapısı ise 
kerpiç ve toprak örtülü dam 
evlerden oluşmaktadır. Proje 
kapsamında ise yöre mimarisi 
dikkate alınarak doğal yaşam 
platoları oluşturulmayı he-
deflenmektedir. Bir anlamda 
projenin adı sanat yada kültür 
mahallesi olarakta adlandırıla-
bilir. Bu alanda proje itibari ile 
210 kerpiç ev yapılması plan-
lanmaktadır. Aynı zamanda 
oluşturulacak alanların içer-
sinde Selçuklu mimarisi göz 
önünde tutularak 1700m2 lik 
bir kültür merkezi yapılması 
hedeflenmektedir. Bu alanda 
yaşayacak sanatçılar kültür 
merkezi içerisindeki sanat 

atölyelerinde de eserlerini 
yapma ve sergileme imkanı 
bulacaklardır.Burada oluştu-
rulan yönetim planında ma-
hallede ev sahibi olmak iste-
yen her sanatcı öncelikle yine 
belediyece belirlenmiş sanat-
cılardan oluşan komisyon ta-
rafından belirlenmekte olup 
belirlenen yerleşimci mülkiyet 
hakkı için belediyece öngörü-
len konut bedelini ödedikten 
sonra sonsuz şükran köyüne 
üye olabiliyor. Yönetim pla-
nında yerleşimciler en az 2 ay 
ikamet etme zorunluluğu ge-
tiriyor. Tabi ki bu alanda yılın 
12 ayı oturacak sanatcılarda 
olacak ya da bayramlarda, yıl-
başlarında, tatillerde gelecek-
lerde. Sonuçta köyü olmayan 
sanatcılara bir köy edindirme 
projesi gibide algılanabilir. 
Belirlenen yerleşim alanında 
şu ana kadar 20 kerpiç ev ta-
mamlanmış durumda olup 
bu yıl itibari ile bu sayının 30 
olması hedeflenmektedir.ilk 
yerleşimciler ekim ayında çe-
kilecek kura sonrası kerpiç ev-
lerine oturabileceklerdir. Aynı 
zamanda kasabadaki hem-
şerilerimizden gelen talepler 

üzerine bu alanda konut edin-
mek isteyen yöre halkı da isti-
fade edebileceklerdir.
Projenin danışmanlığını Çe-
kül Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen yapmaktadır. 
Karatay Üniversitesi ve Kon-
ya Mimarlar Odası ise proje 
ortağımızdır. Kerpiç unutul-
maya yüz tutmuş bir yapı 
malzemesi olması sebebiyle 
inşaatlara ilk başladığımızda 
kerpiç kesecek usta bulama-
dık. Zaman içerisinde ihtiyar 
ustaların da desteğiyle bir 
sürü gencimizi kerpiç ustası 
yaptık artık günde bir evi ya-
pacak kerpiç kesebiliyoruz. 
Proje kapsamında Sonsuz 
Şükran Köyü'nde yaşayacak 
ressam, heykeltraş ve diğer 
sanatcılar yaz aylarında yö-
redeki yetenekli gençlere 
de ücretsiz dersler verecek-
lerdir. 2 yıldır kasabamıza 
gelen proje ortağı sanatçılar 
aynı zamanda kasabamız ve 
yöredeki tarihi dokunun ko-
runması ve restorasyonu ile 
ilgilide bir çok proje hazır-
lamış olup bakanlıklar nez-
dinde de projeleri kendileri 
takip etmektedirler.

SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ
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Dibidelik Han, Konya’yı Beyşehir’e bağlayan yol 
üzerinde, Hocacihan’ı Tıp Fakültesine doğru 
geçince sağdadır.
Bazı araştırmacılar İbrahim Hakkı KONYALI’nın 
1970’li yıllarda Dibidelik Han olarak tespit edip 

Aksaray Tarihi’ne aldığı bu hana herhangi bir araştırma yap-
madan, Hocacihan’a yakın olduğu için "Hocacihan Hanı" adını 
verip eserlerine almışlardır. Kadastral çalışmalar sırasında (14 
Şubat 1955) dönemin Hocacihan köyü muhtarı "Akyokuş Hanı" 
şeklinde kaydettirmiştir. Arşiv kayıtlarında ne "Hocacihan Hanı" 
ne de "Akyokuş Hanı" dendiğine dair herhangi bir kayda rast-
lanmamıştır. 1701 tarihli Vakfiyesinde de hanın ismi geçme-
mekte, sadece Devler Sarnıcı  "kurbında vâki hân" denmektedir 
(Belge:1). Vakfiyenin düzenlemesinden 12 sene sonra (1713) 
belgelerde "Dibidelik Han" olarak yer almıştır (Belge:2/3).

DİBİDELİK DENMESİNİN SEBEBİ: Hocacihan Belediye eski baş-
kanlarından Rahim ÇINAR, yaz aylarında serin havanın girmesini 
sağlamak için hanın arkasındaki Keçili Deresi yönüne mazgal 
pencere açıldığından Dibidelik dendiğini söylemektedir.

ANADOLU'NUN 
İLK 

HANLARINDAN
DİBİDELİK HAN

Türkiye Selçukluları, Anadolu Beyleri ve 
Osmanlılar ticaretin gelişmesi için, Ana-
dolu şehirlerini doğudan batıya, kuzey-
den güneye bağlayan yollarda, kervan-
ların konaklamaları, tüccarların can ve 

mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla 
belli mesafelerde kervansaray/hanlar 
yaptırmışlardır. Bugün değişik yönlere 

Konya’dan çıkan hemen her yol üzerinde 
10-15 km mesafelerde, bu dönemlerde 

inşa edilmiş han kalıntılarına rastlan-
maktadır. Bunlardan biri, Hocacihan 

yakınlarındaki Dibidelik Han’dır.

Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ

Belge:2 Dibidelik Han'la ilgili 
berat

Restorasyondan sonra Dibidelik Han ve 
bitişiğindeki petrol istasyonu
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İNŞA TARİHİ: Anadolu’nun ilk Türk han-
larından olan Dibidelik  Han’ın inşa kita-
besi mevcut değildir. Prof. Dr. R. Hüseyin 
ÜNAL XΙΙΙ. yüzyıl sonlarıyla XV. yüzyıl or-
talarında yapılmış olabileceğini ileri sür-
mektedir. Prof. Dr. Ali BAŞ da benzer gö-
rüşte olup Karamanoğulları döneminde 
inşa edildiğini söylemektedir. Prof. Dr. 
Ayşıl Tükel YAVUZ, handa bir inceleme 
yapmış; yanında bulunan Prof. Dr. Ha-
şim KARPUZ’a XΙΙ. yüzyılda Anadolu’da 
yapılan ilk hanlardan biri olduğunu 
söylemiştir. İbrahim Hakkı KONYALI, 
Konya Tarihi’nde  kaynak göstermeden 
Akyokuş’un hemen altında bulunan 
kervansarayı Türkiye Selçukluları dev-
rinde Tebrizli Hacı Bahtiyar’ın yaptırdı-
ğını yazmaktadır. KONYALI, bu bilgiyi 

Şemseddin Altun Aba vakfiyesi’nden 
almış (Osman Turan, "Selçuklu Devri 
Vakfiyeleri Ι. Şemseddin Altun-Aba Vak-
fiyesi ve Hayatı", Belleten, ΧΙ/ 42 (1947), 
s. 207, 232); Dibidelik Han’ın Altun-Aba 
Hanı’ndan (1201-1202) önce yapıldığına 
vurgu yapmıştır. Bu durumda Ayşıl Tükel 
YAVUZ’un tahmini doğru olup, Dibidelik 
Han 1200’den önce inşa edilmiştir.

YAPISI: Dibidelik Han’ın dış duvarları zaman içinde çok değişikliğe uğramış; bu yüzden orjinal-
liği kalmamıştır. İçi üç sahandan meydana gelmekte olup sahanları birbirinden ayıran ayak ve 
kemerlerin bir kısmı orjinalliğini korumuştur. Dibidelik Han’ın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığı basında yer alınca, Konya Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2009-2010’da restore ettirmiştir. 
Sonuç:
Dibidelik Han, Anadoluda inşa edilmiş ilk hanlardan biri olduğu için Türk tarihi açısından önem 
arz etmektedir. Restore edilerek yıkılıp yok olmaktan kurtarılmıştır. 
Öneriler: 
1- Dibidelik Han’ın yakınındaki Petrol İstasyonu  istimlak edilerek çevre düzenlemesi yapılıp han ve 
çevresinde oluşturulacak park Konyalıların zevkle gideceği tarihi bir mekân haline getirilmelidir.                                                                                        
2- Son şekliyle Dibidelik Han fonksiyonel hale getirilerek ayakta kalması sağlanmalıdır. Bunun 
için; Dibidelik Han sürekli kullanılacak şekilde hizmete açılmalıdır. 
3- Arşiv belgelerinde ve yöre halkının dilinde meşhur olan Dibidelik Han ismi buraya verilme-
li; sonradan uydurulan "Hocacihan Hanı" gibi isimlerle tarih yanıltılmamalıdır. 

Belge:3 Dibidelik Han'la 
ilgili diğer berat

Belge:1 Dibidelik Han'la ilgili Vakfiye
Dibidelik Han'ın restorasyondan önceki dış görünümü

Dibidelik Han'ın restorasyondan önceki iç görünümü
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FARKINDA MIYIM?

Bankada bir hesabın olduğunu 
düşün. Her sabah   86400 TL yatı-
rılıyor. Fakat bu paranın hepsini 
akşama kadar harcamak zorun-
dasın çünkü para ertesi güne 
devredilemez. Paranı kullansan 
da kullanmasan da hesap  sıfır-
lanıyor. Ne yaparsın, nasıl değer-
lendirirsin paranı? Tabiki hepsini 
harcamaya çalışırsın. Hepimiz 
zaman adlı bu bankanın müş-
terileriyiz. Her sabah 86400 
saniyeye sahip oluyoruz; Yarına 
transfer edilemez. Her sabah 
hesabımız dolar ertesi sabah 
boşalır. Geri dönüş yok … 
Her gün için en iyisini yap… 
İki gününü eşitleme, daha iyisini 
iste. Her anını değerlendir, her 
dakikanı  bereketle. Saniyele-
rini şu anı yaşayarak harca. En 
iyisi bunlarla iyi bir yatırım yap 
zamana. Hayata zam (AN) ekler-
ken, zam(AN’A) hayat eklemeyi 
unutma. Mutluluk, sağlık  ve 
başarı için…

Anı yaşamak; yaşanılan anın farkında ve derinliğinde 
olmayı,  geçmişte ya da gelecekte değil o anda anın 
içinde yaşamayı ifade etmektedir. Yolda yürürken so-
lunan havayı, gökyüzünün hür maviliğini fark etmek, 
bahçedeki ağacın açan pembe çiçeklerini, çiçeklerin 
üzerinde uçuşan böcekleri ya da sonbaharda sararan 
yaprakları, yaprakların üstündeki zamanın yorgunlu-
ğunu, uzayan kaldırımları, köşe başında bağıran si-
mitçiyi, aşıklara özel çiçekçiyi, koşuşturan insanların  
yalnızlığını, yalnız insanların coşkusunu izlemek, mavi 
lokomotifin arkasındaki martılara eşlik etmek, ayakka-
bıcı Ahmet amcanın saat misali işleyen çekiç seslerini 
duymak, komşumuz Ayşe ninenin gözüyle de görmek 
görülecekleri, gördüklerini duyumsamak, gözü ile do-
kunmak, hissetmek, olumlu olumsuz her ne varsa fark 
ederek, fark ettirerek  bunları sindirerek, öğüterek ni-
telikli ve dolu dolu  yaşamak… 
Evet yaşamak;  ama yaşatarak yaşamak,  sadece kendi-
si  için,  nefsi için değil her şey için yaşamak… 
Fark etmek, fark ettiğine değer vermek, onları gerekti-
ğinde hayatının merkezine misafir etmek. Doğru nefes 
almayı bilmek ve o nefesle doğru olmayı başarabilmek. 
Bedenine ve ruhuna özen göstermek. Yapayalnız bir ço-
cuğun başını okşarken içini ısıtmanın yerini doldurama-
mak diğerleriyle. Kendi ayakları üzerinde dimdik durmak 
eğilmeden. Kaybederken kazanmayı bilmek hep kaybe-
denlerin içinde. Sahte ilişkilerden uzaklaşıp göründüğü 
gibi olmak kalbin  aynasında…  
İşte yaşamak, an’ların ve zaman’ların toplamı.  Böylesi bir 
yaşamdır yaşamak diğerleri ise yaş olmak. İşte bugünkü 
konu başlığımız, zamanın  ve  yaşamanın  farkındalığı… 
Ve sahip olduklarımız ve sahip olduklarımızdan daha 
fazlası. Anı yaşayarak ve toplayarak kendimizin, ya-
pabileceklerimizin, çevremizdekilerin farkında olarak 
geleceğe bakmak ve yaşamak…

Nilgün Ottekin
Uzman Psikolojik Danışman
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İsminiz nedir?
Rabia Girçic

Kaç senedir bu işle uğraşı-
yorsunuz?
Yaklaşık  15 senedir bu işle uğ-
raşıyorum.

15 Sene önce bu kadar rağ-
bet yoktu değil mi?
Hayır, keçecilik biraz unutuldu. 
Makina halıları çıkmaya başla-
dı. Keçecilik o zaman biraz geri 
kaldı. Biz  farklı bir şekilde de-
nemeye çalıştık. Mesela bizim 
keçeler şimdi biraz daha ince  
kullanmak için biraz daha pra-
tik oluyor makinada yıkanabi-
liyor. Yerde sermek için kulla-
nabilirsin. O zaman biraz daha 
uygun oluyor. Normal hayatta 
kullanabilirsin.

Bir anlamda günlük hayata 
uyarladınız. Keçe dediğiniz 
zaman çobanların arkasın-
daki kepenek olarak biliyor 
insanlarımız.
Evet, onları da yapıyorlarmış.

Mevlana'da kullanılan 
sikkeleri de siz mi 
yapıyorsunuz?
Evet, biz yapıyoruz devam 
ediyoruz. Parçalardan en zoru 
ise düz bir şapka ama baya 
uğraştırıyor.

Ne kadar zamanınızı alıyor 
bir şapka?
Bir şapka bir günümüzü alıyor.

Koyun yününden mi yapı-
lıyor?
Hayır. Daha önce deve tüyü 
kullanıyorduk. O deve tüyü  

sonra bulunamamış. Sonra tif-
tik onu da zor bulabiliyorsun.  
Güzel kaliteli tiftik şimdi çok 
zor. Daha sonra kaşmir bulduk. 
Şu anda en yumuşak, kullanı-
mı rahat, kaşmir var. Şu anda 
kaşmirden yapıyoruz.

Koyun yününden de yapı-
lan güzel  şeyler var mı?
Diğer parçalar şapkalar, şallar-
da biz koyun yünü kullanıyo-
ruz.  Çok ince ve güzel oluyor. 
Her yün ile keçe yapamazsın,  
ince olması lazım ki daha iyi ve 
güzel olsun.

Nerenin yünü iyi oluyor peki? 
bölge mi, koyun mu? neye 
göre  ayırt ediyosunuz?
Genelde eşim şeçiyor yünleri. 
Ben pek bilmiyorum.

En çok talep gören ürün 
nedir?
Hanımlar bizim şalları çok se-
viyorlar. Dikkat çeken özel bir 
parça yapıyoruz. Biz kopya 
yapmıyoruz, fikirlerimizi pay-
laşıyoruz  şu şekli yapalım, bu 
şekli yapalım diye  bir takım 
çalışması oluyor ve en son de-
niyoruz. Müşteri geldiğinde 
onu beğenirse onunla devam 
ediyoruz. Yoksa yeni fikirler 
yenilikler var. Amerika'daki bir 
müşterimiz keçeden abajur is-
tedi, yaptık.  Sergide sergilen-
miş, çok dikkat çekmiş. Hala 
siparişlere devam ediyoruz.

Amerika’da ve İstanbul'da 
mı var dükkanınız?
Evet, Amerika ve İstanbul'da 
var. İstanbul'da usta duruyor.
Orada mesela kurs almaya fırsat 

Keçeciliğin 
Konya'daki 
Emanetçisi

Yüzyıllardır başka bir kültür haline 
gelmiş kendi öz kültürümüzün büyük 
parçalarından biri olan keçe sanatını 
Konya'da Arjantinli bir hanımefendi-
nin sanatıyla bütünleşerek yaşaması-
nı gördük. Böyle güzel bir uğraşın ya-
bancısı kalamazdık. Hemen ilk fırsatta 
bunu sizlerle paylaşmalıydık. Keçecilik 
unutulmaya yüz tutmuş öz kültürümü-
zün mihenk taşlarıdan bir tanesi. 
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var Konya'da öyle bir imkan yok. Burada bir 
kurs 1 günlük veya 2 günlük ne kadar is-
terse orada gider usta ile konuşur  hemen 
bir kursta küçük bir parça yapar ve o parça 
kendisinin olur. Türk ve yabancı öğrenciler 
geliyor İstanbul'daki dükkanımıza.

Peki burada öyle birşey düşünüyor 
musunuz?
Burada ürün hazırlıyoruz, o yüzden dü-
şünmüyoruz. Eğer verirsek verimli olama-
yız. Başka işlerle uğraştığımız için. 

Burada üretilen ürünler Amerika ve 
İstanbul’a mı gidiyor?
Evet, orada eşim Mehmet Bey  ve usta kurs 
veriyor.

Peki Amerika'da kim duruyor?
Amerika’da bir arkadaş var. Keçeci bir hanım.
Hangi eyalette?
New York'ta.

TBMM’nin 7 dalda 7 mesleğe verdiği 
bir ödül var ve birine de siz layık  gö-
rüldünüz. 
Evet Mehmet Bey aldı. 7 tane yaşayan kül-
tür hazinesi olarak ödül aldı.

Bu aldığı ödülü kültürümüzü yaşatan 
ve Avrupa'ya, dünyaya tanıtan olarak 
alıyor değil mi? 
Evet.

Ödülü yeni mi aldı peki?
Evet. Çok yeni, ödülümüz daha gelmedi.

Meclis tarafından tespit edildi ama 
daha ödül verilmedi ödülün adı unu-
tulan  üstün hizmet ödülü 7 kişiye mi 
verildi?
Unesco  tarafından 7 kişiye verildi.

Mecliste kaç kişiye verildiğini biliyor 
musunuz?
Konya’dan 3 kişiye verildi. 1998 yılından 
beri her sene Amerika'ya ve Avrupa'ya gidi-
yor Mehmet Bey bu keçeyi göstermeye bu 
Türkiye'de bir kültür onu götürüyor dünya-
ya. Türkiye'deki keçe tekniğini öğrenmek 
istiyorlar geneleksel keçe tekniğini dünyaya 
tanıtmak için üniversitelerde ders vermeye 
gidiyor. Amerika'ya, Hollanda'ya, Almanya, 
Avusturalya'ya, İngiltere'ye.

Selçuk Üniversitesi'nde ders verdi mi? 
Hayır, çünkü böyle bir talep gelmedi.

Aslen nerelisiniz? 
Arjantin

Peki Konya’ya Mevlana'yı ziyaret et-
mek için mi geldiniz?
Hem Mevlanayı ziyaret etmek için hem de 
halı ve kilim almak için geldim. Memleke-
timde satmak için.

Modelleme ve keçe belirlendikten 
sonra hangi aşamalar uygulanıyor?
Bundan sonra tepme geliyor. Eski zaman-
da tepme ayak ile yapılırdı ama 20 sene 
önce bir makina çıktı. O makinadan bizde 
de var makine aynı ayaklar gibi çeviriyor ve 
basıyor. O makine keçe yapmıyor. Sadece 
tepiyor %10 keçeleşiyor. Mesela o tepme-
den sonra biz parçaları alıyoruz, masanın 
üstüne gidiyoruz ve yuvarlıyoruz.
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Neden sabunluyorsunuz?
Sabun keçeleşmeye yardım ediyor. Sadece su ile yaparsak 
keçeleşme çok zor ve yavaş oluyor. 

Sonra  yuvarlama işi mi devam ediyor?
Evet, makinadan çıktıktan sonra masanın üzerine geliyoruz,  
sabunlu su ile yuvarlıyoruz.

Ne kadar sürüyor bu yuvarlama işlemi?
Parçaya göre, aslında saate bakmıyoruz. Mesela napıyorum  
iki defa yaptım şimdi diğer yönünü yapıyorum. Her yönde 
yapmamız gerekiyor. O zaman parça küçülüyor sıkıştırıyoruz.

Yuvarlamadan sonraki aşama ne olacak?
Yün daha istediğimiz gibi olmadı ona devam edeceğim. Ne 
zaman bitti o zaman yıkayacağız ve tekrar çalışacağız. Sa-
bunlu su ile ne zaman yün keçe oldu o zaman parça bitiyor.

Peki keçe kültürü kimlere ait? 
Türklere ait. İngilizler ve Çinliler bizim diyor ama bize ait 
aslında, bununda kanıtları pazırıktan çıkan kurbanlarda 
keçi at üzerindeki keçe parçaları bulunmuş bize ait. M.Ö 
3000 yılından beri Orta Asya'dan gelmekte keçenin kö-
keni ve tamamen bizim. Bizim bu kullandığımız motifler 
Selçuklu motifleri, Osmanlı motifleri, Çatal Höyük'ten 
gelen motifler, Roma mozaikleri genellikle böyle çalışıyo-
ruz. Mesela Ayasofya'daki mozaikleri de biz yaptık keçe-
de sınır yok.

Her türlü deseni çıkartabiliyo musunuz?
Evet her türlü deseni çıkartabiliyoruz.

Modern desen kullanıldı mı hiç?
Evet, kullandık Clint diye bir ressamın resimlerini keçeden 
yaptık ya da serbest de çalışabiliriz.

Bu üstlendiğiniz görev için size teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Bu kadar yoğun bir anınızda bize zaman ayırdığınız 
içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra 
da yaptığınız keçelerle ülkemizi, kültürümüzü dünyaya 
tanıtmaya devam edersiniz.
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HALKIMIZ BİZİ BAĞRINA BASTI
İnsan odaklı yaklaşımıyla tüm çevrelerin takdirini kazanan 
Özel Konya Farabi Hastanesi 1. yıl mutluluğunu düzenlediği 
5 bin kişilik “Geleneksel Konya Pilavı” ile kutladı. Hastanenin 
kurucularından Genel Cerrahi Klinik Şefi ve Ameliyathane 
Sorumlusu Prof. Dr. Metin Belviranlı’yla birlikte basın toplantı-

sında konuşan Başhekim Prof. Dr. Cevat Özpınar geride bıra-
kılan bir yılda 236 bin hastayı ağırladıklarını bu hasta 

sayısın ülkemizdeki özel hastaneler içersinde ulaşı-
lan en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi.

Hastanelerinin kurulma fikrinden bu yana hep insan hizmet 
bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Başhekim Özpınar, “Yatı-

rımımızı Konya’ya yaptık. Konya’dan ekmek yiyoruz. Bu anlamda 
toplumumuzla iç içe olmak amacıyla halkımızla, çalışanlarımızla 
birlikte aynı sofrada birlikte olacağız. Geride bıraktığımız 1 yılda 

236 bin hasta sayısına ulaştık. Ameliyat sayımız 7 bin 600. Bu ra-
kamlar ülkemizdeki özel hastanelerin ulaştığı hasta sayılarının 

en yüksek olanların içersinde yer aldığımızı gösteriyor. 1 yılda 
halkımız bizi bağrına bastı” dedi.
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BAŞARININ DÖRT ANAHTARI
Başarıya ulaşmada doğru tesis, 
doğru teknoloji, doğru hekim an-
layışı ve doğru yönetim felsefesi 
yattığını anlatan Prof. Dr. Cevat 
Özpınar, işin sırrını şöyle açıkladı: 
“10 bin 500 metre karelik kapalı 
alanda yer alan hastanemiz akıllı 
bina olarak dizayn edilip, beş yıl-
dızlı otel konforundadır. Tüm tıbbi 
cihazlarımız Dünya’nın en saygın 
kontrol kurumu olarak kabul edilen 
FDA onaylıdır ve en üst modeldir. 
Hastanemizde dört profesör bir de 
doçent akademik çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Yönetim 
anlayışımız kendimizi hastanın ye-
rine koyarak hareket etmek. Artıları 
birleştirince ortaya halkın yoğun 
sevgisiyle karşılaşıyoruz”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR
“Temel yönetim felsefemiz hastanın yerine kendimizi koymak” diyen Prof. Dr. Cevat Özpı-
nar, “Afyon, Isparta, Antalya başta olmak üzere tüm çevre il ve ilçelerden yoğun bir hasta 
trafiğimiz var. Yaptığımız sağlık turizmi anlaşmasıyla yurt dışından birçok hasta merkezi-
mizi tercih ediyor. Hasta sayımızın üçte ikisi Konya’dan geri kalan üçte birlik kısmı diğer iller 
ve yurt dışından. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar hem halkımızın hem de 
biz özel hastanelerin işlerini hızlandırdı. Sosyal güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı her vatan-
daşımız sadece TC kimlik numarasıyla hastanemize müracaat etmesi yeterlidir.”

KONYA ŞEHİR DIŞINA HASTA GÖNDERMEYECEK
Hastanenin kurucularından Genel Cerrahi Klinik Şefi ve Ameliyathane Sorumlusu 
Prof. Dr. Metin Belviranlı ise tıp literatüründe geçen her yüz ameliyatın 95’ini başarı 
ile gerçekleştirebildiklerini söyledi. 4 üstün teknolojiyle donatılan ameliyathanele-
rinde sağlam alt yapı ve üstün sterilizasyonla hizmet verdiklerini beliren Belviranlı, 
her türlü ameliyatı başarıyla gerçekleştirerek Konya’nın şehir dışına hasta gönder-
mesini engelleyeceklerini ifade etti. Prof. Dr. Metin Belviranlı, 310 kişilik personelle 
Konya Vergi Dairesinin 2009 yılının en çok istihdam sağlayan işletme ödülünü ala-
rak Konya’nın işsizlik problemine de katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.
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Yusuf Bey kazı çalışmaları merak uyan-
dırıyor neden yapılıyor bu çalışma?
Şimdi bildiğiniz gibi Konya Selçuklu’nun 
başkenti ama dip tarihin’e baktığımızda 
yaklaşık 9600 yıllık bir zaman tüneli içeri-
sinde ki bir yaşam yeri. Kültür katmanları-
nın hiç kesilmeksizin devam ettiği bir alan. 
Konya bu hususta çok zengin bir yer,zengin 
olması sebebiyle Konya’nın yeni şeylere 
ihtiyacı var. Bugün Konya’nın ana merkezi-
ni oluşturan yer Alaaddin tepesidir. Alaad-
din tepesi normalde yığma bir tepe değil-
dir, yani  “Alaaddin Keykubat kanun çıkarmış 
da herkes birer  çuval  toprak getirsin böyle 
bir tepe  oluşsun demiş” diye bir şey yoktur. 
Alaaddin tepesinin yaşı günümüz tarihi ile 
bugün ki yaşa bakacak olursak yaklaşık 

3500 yıllık bir tarih. Burası höyüktür  ve  
Selçuklu’lar da buraya geldiklerinde o gün-
kü yöntem içerisinde en yüksek tepe olan 
bu tepeye Alaaddin Camiisini yapmışlar ve 
yanına devletin idari merkezi olan köşkleri 
yapmışlar, etrafına da medreseleri yapmış-
lar. Ancak bugün Konya’da elimizde kalabi-
len medreseler parmakla sayacak kadar 
azdır. Karatay Medresesi, İnce Minare, Sır-
çalı Medrese, bir de yarım yamalak bir Alia-
ğa Medresemiz var. Onun haricinde 20’nin 
üzerinde bulunan orta çağın üniversitele-
rinden bugün elimizde ne yazık ki bu 4 üni-
versiteden başka birşey kalmamıştır. Bu 
çalışmalar esnasında  1900’lü yılların fotoğ-
raflarına baktığımızda  1850’lerin 1890’ların 
seyyahlarının hatıralarını okuduğumuzda 

bugün ki Alaaddin tepesinin kuzeyindeki II. 
Kılınçarslan’ın köşkünün hala ayakta oldu-
ğu, odalarının olduğu üstte bir köşkün bu-
lunduğunu biliyoruz. Daha sonra üzerinde 
küçük bir şemsiye var bilindiği gibi bu şem-
siye 1960’lı yıllarda bu kerpiç yapının bo-
zulmaması için yapılan bir bölüm. Tabi za-
man içerisinde insanlar buraya bakıyorlar, 
şemsiyeyi görüyorlar altındaki asrın Sel-
çuklu kültürünü göremiyorlar. Bu şemsiye  
diye izafe edilen bu koruyucu beton yığını 
zamanla üzerindeki kavlamalarla birlikte 
problem oluşturmaya demirlerle kolizyon 
oluşturmaya başlıyor. Bunun için tabi in-
sanlar bazı şeyler istiyorlar bir de artık res-
torasyon çalışmaları Türkiye’de belli bir se-
viyeye gelme noktasında Kültür ve Turizm 

KONYA'NIN TARİHİ GÜN YÜZÜNE  ÇIKIYOR…
Konya'da bişeyler oluyor hareretli bir çalışma var, Kentin merkezinde tarihi bir kazı başladı. 

Yüzyıllardır her araştırmada yeni bir tarihi eserin çıkması artık şaşırtmıyor. 
Konya anadolunun en büyük açık hava müzelerinden biri haline geliyor.

Günlük koşturmalarımız da kafamızı Aladdin Tepesine yada Zindan Kale’ye 
çevirdiğimiz de dikkatimizi çeken kazıların ne olduğunu merak ediyorduk, 

buyrun Müze Müdürü Yusuf Benli’den Konya’da sürdürülen tarihi kazıları dinleyelim.

Yusuf Benli
Konya Müze Müdürü
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Bakanlığımız ile Konya Büyükşehir Beledi-
yesinin ortaklaşa bir protokolü ile bu alan-
da bir çalışma başlatıldı. Resisyon projeleri 
yapıldı, restorasyon projeleri hazırlandı, 
zemin etütleri yapıldı ve bu çalışma bir şe-
kilde Konya’ya  kazandırılması gerekiyor-
du. Bunun içinde bize düşen daha doğru-
su Kültür ve Turizm Bakanlığımıza düşen 
bölüm, buranın kazı çalışmalarını yaparak 
ana temelleri tespit etmek, 1930’larda 
1940’larda yapılmış olan çalışmaların ana 
malzemelerini  yakalamak ve bunların te-
mel seviyelerini belirlemek. Böyle bir ça-
lışma ile biz yaklaşık 1 hafta  öncesinde 
kazı çalışmalarına başladık.

Kazılacak yer neye göre belirlendi? 
Eski fotoğraflara yani 1900’lü yılların başla-
rındaki fotoğraflara baktığımızda bu alan-
da temel kalıntıları görüyoruz.  Cihan Nüma 
bölümünü görüyoruz. Alaaddin tepesini 
eğer biraz daha yukarı çıkarsanız, ince mi-
nare tarafına yürürseniz, o tepede küçük 
bir  iç surun kalıntılarını görürsünüz bütün  
bu  veriler  bir araya getirildiğinde,  burada 
1930’lu 40’lı yıllarda bu alanda bir çalışma 
yapılmış. Bizim mesleğimizin duayenlerin-
den merhum Remzi Oğuz Arık tarafından 
bir çalışma yapılmış. Remzi Oğuz Arık Bey’in 
arşivlerini de gözden geçirdik, bunun mal-
zemelerinin bir kısmını toparladık yani bü-

tün bulguları bir araya getirerek bu alanda 
bir çalışma başlattık, amacımız burada dış 
surları yakalayıp  restorasyon ve rezisyon 
yapacak olan diğer meslek grubundaki ve-
rileri sağlayabilmek.

Bu kazı çalışmasında farklı bulgular 
ortaya çıktımı peki ?
Şuan 1. haftadayız, şu desek  biraz safdillik 
olur. Bunun için daha aşağı inmemiz gere-
kiyor ana malzemeyi yakalamamız için. 
Bizim arkadaşlarımız Sanat Tarihçi Zehra 

Özcan, Müze araştırmacımız aynı zamanda 
Sanat Tarihçi Mehmet Ali Çelebİ, Arkeolog  
Sevgi Gürdal, Arkeolog  Hasan Oğuz, Arkeo-
log  Nedim Özçalık, Sanat Tarihçi Ali Akyıldız 
arkadaşlarımız bu alandaki çalışmalarda, ka-
releme dediğimiz bir sistemle çalışmayı baş-
lattılar, bunlarda açmalar  1-2-3 açma 4 açma 
5 gibi veya 1b 1a açması gibi açmalar var. 
Hergün bu açmaların çalışmaları yani bu 
açma dediğimiz çalışma bölümüdür, bunlar 
5x5 ölçülerinde bir alandır, bu alanlar içeri-
sinde günlük ordan çıkan malzemeler Kara-
tay Medresesi’nin bahçesinde oluşturduğu-
muz çalışma yeri ile çıkan malzemeler 
hergün kendi bölümünde tazlif ediliyor çıkı-
yor ve temizleniyor. Burada  çeşitli hayvan 
kemikleri, kafa tası kemikleri, çiviler, seramik 
parçaları, çini parçaları, küp parçaları bunla-
rın tamamı tespit ediliyor ve kendi arasında 
bunlar kategoriye ayrılıyor.

Bunlar nerede sergilenecek?
Bunlar sergilenecek malzemeler değil ne ya-
zık ki. Bunlar çok küçük parçacıklar, nerenin 
olduğu belli değil yani bu tip malzemeler, 
belki Karatay Medresesi’nin içerisinde, belki 
başka bir yerde belki de  Kılınçarslan 
Köşkü’nün kazı sonrasında ortaya çıkarılabi-
lecek olan mekanların birtanesinde sergilenir. 
Şuan bir şey söylemek çok erken bir şekilde 
bizim bunu halka arz etmemiz gerekiyor.
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Kazının bir süresi varmı ?
Bizim çalışmamız kurtarma kazısı, temizlik 
şeklinde. Höyüğün hemen kuzey yama-
cında burası,  höyük kazısı  çok  zor bir  ka-
zıdır ve uzun dönem  ister. Bizim amacımız 
daha  çok  burada  Selçuklu katmanını ya-
kalayıp, hemen Selçuklu katmanın’dan 
sonra eğer temel tespitlerini yapabilirsek 
bunları bilim dünyasına sunmak ve bun-
dan sonraki  restorasyon  rezisyon  proje-
sindeki  diğer meslek disiplini içerisindeki 
arkadaşlara veri sağlamak.

Açık Hava Müzesi olarak da kalabilir-
mi büyük parçalar bulunursa ?
Tabii ki bunun restarasyonunun  yapılma-
sı gerekiyor, böyle bir Saray’ın dünyada 
restarasyon  yapılımı var.

Daha sonraki aşamada yani buradaki 
verileri aldınız, bir anlamda devretti-
niz. Sonraki aşamada Kuzey cephesin-
den itibaren, Güney cephesi-Batı cep-
hesi diye ayırma düşünceniz varmı ?
Hayır, şimdi bizim amacımız burada yalnız 
bir bölümü ortaya çıkarabilmek. Yani bizde 
isteriz ki bu alanın bir arkeolojik park haline 
getirilebilmesi. Bunun için Konya  Müzesi 
içinde barındırdığı uzmanlarla, her  türlü 
teknik çalışmayı yapabilecek her türlü kazı-
yı yapabilecek teknik yapıya sahip.Ancak 
bu tip höyük kazıları çok uzun vade isteyen 
bilimsel veriler ışığı içerisinde ve üniversi-
telerin yapması gereken kazılar.Biz isteriz ki 
evet Alaaddin tepemiz çok nefis bir yer ne-
den Alaaddin tepemiz de böyle bir Selçuk 
Üniversitesi arkeoloji  bölümün’den yapıla-
rak Konya’ya kazandırılmasın. Yapılabilir, 
ama bunun için öncelikle çok güzel bir pro-
jenin hazırlanması  ve yine öncelikle eko-
nomik kaynaklarının hazırlanması gereki-
yor. Önümüzdeki günlerde bir şekilde 
burası şekillenecek daha sonra da restoras-
yon ve rezisyon çalışmaları başlayacak. 
Bunlar için tabi çok uzun vade gerekiyor 
bilim adamları’nın görüşleri gerekiyor, çe-
şitli toplantılar yapılacak.Bu tip çalışmalar 
yapılarak bir şekilde Konya‘ya kazandırıl-
malı şuanda konuşmak için çok erken.

Karatay Medresesi'nin kazıları ne za-
man başladı ne zaman bitti ?
Karatay Medresesi'nin kazısına 7 Haziran’da 
başladık, 21 Haziran'da da bitirdik. Dışarı-
dan baktığınızda belki bir şey göremeye-
ceksiniz ama Alaaddin tepesin’den aşagı 
doğru iniyorsanız sol kolunuzda, Aladdin 
tepesine doğru çıkıyorsanız sağ kolunuz-
da bizim portalımız var. Bedesten’in giriş 
kapısı hemen dışardan baktığınız zaman  
pek bir şey gözükmüyor, duvardan ama 
içeri girdiğiniz zaman mekanların boş ol-
duğunu görüyorsunuz. 



85

◄  www.konyavizyon.orgTARİH

Biz öncelikle kuzey doğu köşesinde bir ça-
lışma başlattık, burada bu alanla ilgili za-
ten ana kubbemizde  bazı sıkıntılar vardı. 
Bunun için arkadaşlarımız bu alanla ilgili 
bir kazı çalışmasına başladılar, mekanlar 
kazıldı, daha önce Mahmut Akat Bey’in 
çizmiş olduğu projeler gözden geçirildi, 
ona yakın birşeyler  yakalanabilirmi diye-
rek bakıldı tabi farklı bir çalışma ile biz ka-
zıyı tamamladık.Bu tamamlamamızla bir-
likte o alanda biri küçük olmak üzere iki 
büyük mekan tespit edildi, bundan sonra-
ki çalışma da buranın  restorasyon projesi 
doğrultusunda inşaasının yapılması.

Burası Anadolu Selçuklularına mı ait?
Evet, Karatay Medresesi'nin bulunduğu 
alan 1251 yılında üç tane Selçuklu sul-
tanına vezirlik yapmış, Celaleddin Kara-
tay yaptırmış burayı. Selçuklu’nun ana 
kültür merkezlerinden bir tanesi  ve bu-
gün Türkiye müzelerinin içerisinde tek 
ihtisas sahibi yani tek çini müzesi olan 
bir müzedir burası çünkü başka yok. 

Burası Selçuklu’dan Osmanlı’nın son dö-
nemine kadar bütün çinileri ve çini mal-
zemelerini  burada görebilirsiniz.

Beklediğinizden farklı objelerle bul-
gularla karşılaştınız mı ?
Tabii ki, ama burada bizim bir beklentimiz 
yok. Müzemizin kuzey yönünde bir güçlen-
dirme yapılması gerekiyor, restorasyon ça-
lışması gerekiyor. Biz burada restorasyona 
bir yön vermiş olduk, bir yol açmış olduk ki 
bundan sonrada daha gerçekçi bir resto-
rasyon yapılsın. Rezisyon çalışmaları yapıl-
sın, şu anda Karatay Medresesi’nin orta me-
kanını kapatan büyük kubbe’nin doğu 
yönünde statik bozukluğumuz var.Bu me-
kanların yapılması ile birlikte bu alanda sta-
tik denge bir şekilde sağlanmış olacak.

Karatay’da daha önce böyle bir çalış-
ma yapıldı mı ?
1956 yılında Karatay Medresemiz açılmış. 
Bu açılma ile birlikte bir tamirattan geçmiş 
çeşitli yerleri yıkılmış olan tarafları tamir 

edilmiş. Yine müdürlüğümüz tarafından 
2006 yılında Medrese’nin iç kısmında ku-
zey batı köşesinde bulunan oda ile ana 
ivanda bir çalışma yapıldı, kazılar yapıldı  
burada ise orijinal malzemeler yakalandı 
su kanalları benzeri, bunlar şuanda ziya-
retçilerin görünümüne sunuldu, ama bu 
bölge ile ilgili daha doğrusu kuzey doğu 
köşesi ile ilgili ilk defa böyle bir çalışma ya-
pılıyor. Bu bizim için önemli bir çalışma.

Bu kazılarda “katlı otoparkla” çıkan 
bir tarihimiz var. Bu konuda ne düşü-
nüyorsunuz?
Evet Zindan Kale. Tabii bunlar hep çağdaş-
tır, birbiri ile eştir zaten bu bütün veriler 
Kılınçarslan köşkünden çıkan malzemeler 
hem Karatay Medresesi’nin kuzey doğu 
köşesınden çıkan malzemeler hemde Zin-
dan Kale’den çıkan malzemeler bunlar 
kendi aralarında kıyaslanacak, dönemler 
tespit edilecek. Çiniler, seramikler mesela 
sık sık tekrar edilir ki, Selçukluda seramik 
yoktu! Hayır Selçukluda seramik vardı, biz 
bu seramikleri, seramik dediğimiz şey 
mutfak kablarıdır, bugün insanlar mutfak-
larında ne kullanıyorsa Selçuklu‘da kendi 
mutfağında o dönemde, tabaklar, bardak-
lar, sürahiler vb. bunun kalıntıları tama-
men tespit edildi ortaya konuldu. Zindan 
Kale'den çıkan malzemeler olarakda Kara-
tay Medresesin‘de sergilendi ve sergilen-
meye de devam ediyor.

Zindan Kale Açık Hava Müzesi gibi bir 
yer olacakmı ?
Tabi koruma kuruluna ordan bir proje geç-
ti. Zindan Kale müzesi gibi veya Zindan 
Kale alanı şeklinde  bir tanzim  yapılacak.                                                                                                                                                      
Devamı var mı peki ?
Devamı için önceklikle muhasebeciler 
odasının, o büyük binanın yıkılması lazım 
onun devamı için  yanındaki Mareşal’in yı-
kılması lazım çünkü bu okul o görmüş ol-
duğunuz burcun üzerinde oturuyor.

Bunların temeli atılırken bu tarihi 
eserler yok mu sayılmış bir anlamda?
Senin dedenle benim dedem yıkmış bu 
tarihi…
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Sizin Saç Tipiniz Hangisi

Uzun saçlar moda 
ne kadar değişse-
de bayanların gö-
zünde cazibesini    
kaybetmiyor. 
Her sene olduğu 
gibi bu senede 
uzun saçlar moda 
diyebiliriz.

Özel günlerde artık 
topuzlar daha şık ve 
sade uygulanmakta. 
Bayanlar topuz mo-
dasında  sadelik kadar 
kolay modelleri tercih 
ediyorlar.

Son yılların gözdesi olan 
asimetrik kesimler,yüze 
düşen kaküller ve kumral 
tonlar bu yılda bayanların 
gözdesi.Ama moda diye 
yüz şeklinize yakışmayan 
kesimler veya renkler 
yaptırmayın,bunu profyo-
sonel ellere bırakın.

 Son yılların en favori renklerin-
den olan bal köpüğü, çikolata  
karamel ve koyu tonlar bu yılda 
bayanlara çok yakıştı. Yaza en 
çok yakışan renkler. Yılların 
deneyimi ve profyosonelliğe 
ile yüz şeklinize yakışan ve ten 
renginizle uyumlu renklerle kali-
teyi ve güzelliği sizlere sunmaya 
hazırız. Hair Salon İsmail Can.. 

Sarı ve tonları her yıl olduğu gibi bu 
yılda,her ten rengine sahip ülkemiz 
kadınları tarafından en çok tercih 
edilen renklerin başında geliyor.
Fakat be bunu onaylamıyorum 
çünkü sarı renk özellikle esmer tenli 
bayanlarda çok yapay duruyor ve her 
bayan bu rengi maalesef taşıyamıyor.
Sarı her daim bakım istediği için her 
bayan taşıyamıyor.

Kısa ve tarz kesimlerde  bu 
yılın modası olan bakır 
tonlar daha çarpıcı ve                             
etkileyici.

Uzun saçlarda lüleler 
artık daha yumuşak ve 
kırık maşa( kırık fön) tarzı 
dediğimiz Lüleler ön 
planda uygulanmakta.

Salon İsmail Can’dan tavsiyeler..
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Mehmet Bey  ilk önce sizi tanıyabilir 
miyiz? 
İsmim Mehmet Seçer. 1986'dan beri Kon-
ya ‘da esnaflık yapıyorum. 

Dost Eli ne zaman ve kimler tarafın-
dan kuruldu?  
2001 yılında 5 arkadaş olarak bu derneği 
kurduk, o dönemlerde tabiki küçük bir 
apartmanın altında sadece Konya ve etra-

fındaki insanlara, yani mahalledeki insan-
lara yardım için kurulmuş bir dernekti.

İlk kuruluş amacınızda ki hedeflerle-
rinizle şuan arasında ki farklar neler?
Biz ilk kurduğumuz dönemlerde kendi ma-
hallemizdeki fakirleri gözetme maksadı ile 
kurduk. Daha sonra etrafımızdaki insan-
ların ve bizi tanıyanların desteği ile biraz 
daha ileri giderek kenar mahallelere, ora-

danda köylere giderek daha da büyüttük. 
Böyle birşey kesinlikle düşünmüyorduk, 
sadece kendi yardımlarımızı etrafımızdaki 
insanlara ulaştırmaktı amacımız ama şuan 
Allah’a hamd olsun büyüyerek devam etti. 
Konya Merkez ve Karaman Merkez’in köyü 
ile beraber  634 köye ulaştık ve hala de-
vam ediyoruz. 55 tane İl’e ulaştık Türkiye 
çapında  55 tane İl merkezi ve köylerine 
ulaştık. 2005 yılında yurt dışı ile tanıştık 

ARANILAN DOST, 
DOSTELİ DERNEĞİ…

Umudu tükenmiş  “Yokmu bir dost eli” diyenlere el uzatmak için 
kurulmuş bir dernek, Dost Eli...

Yardım etmek isteyen insanları, ihtiyaç sahipleriyle buluşturan bir el...
Yazımızı okuduktan sonra bilinçsiz yardım yapmanın 

ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız.
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ilk olarak Afrika, Nijerya bu bizim için bir 
başlangıçtı ve bu sıkıntılı diğer dışarıdan 
yardım çığlıklarına duyarsız kalamadık ve 
şu ana kadar 12 ülke’ye ulaştık. İnşallah 
önümüzdeki Ramazan ayında 2 ülkeye  
daha gideceğiz toplam 14 ülke’ye ulaşmış 
olacağız.

Mehmet Bey yardım çeşitliliğiniz de 
var sizin düğün, barınma, nakit, gi-
yim vb. bunlardan bahsedermisiniz?                                                                                                                          
İlk 2001 yılında başladığımızda sadece 
gıda yardımı yapıyorduk daha sonra in-
sanların giyim ihtiyacı olduğunu gördük, 
giyim ihtiyacını gidermek için giyim ve 
ayakkabı olarak arttırdık tabi. Müracat-
lar arasında bize evlilik yardımı talebinde 
bulunuldu. Fakir insanların ailelerinden, 
çocuklarından evlilik yardımı olarakta 
yardım için halı, soba, çamaşır makinesi, 
yatak odası takımı, buzdolabı vb. ev eş-
yaları  gibi yardımlar yaptık. Şu ana kadar 
yaklaşık 400 tane gencin evlenmesine 
katkı sağladık. Belki zenginlerin düğünü 
çok ciddi rakamlara ulaşır ama bir gariban 
çok rahatlıkla 8-10 milyarlık bir eşya ile ev-
lenir.
Hasta yakınları için bir misafirhane 
yaptınız  bu konu hakkında bilgi verir 
misiniz ?
Bunu yaklaşık 4 yıldır düşünüyorduk. Allah 
bunu bu seneye nasip etti. Yaklaşık 8-9 ay 
evvel Devlet Hastanesi’nin karşısında Ala-
varlı Efe Hazretlerinin mülkiyeti olan bir 
arsayı aldık. Yap-işlet-devret modeli ile bir 
bina yaptık. 6 katlı bu binanın en üst katını 
çevre illerden, ilçelerden ve köylerden ge-
len hasta ve hasta yakınlarına tahsis ettik. 
Devlet  hastanesi, SSK  veya Tıp fakültesi’ne  
gelen hasta veya refakatçilerine, sizler de 

mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Geceleri 
banklarda, bahçelerde yatıyorlar. Üzerle-
rinde bazen birşey olmuyor  o  insanlarda 
hasta oluyorlar. Nihayetinde bu insanlar  
bizim Konya’nın  misafiri gibi Konya’lı adına 
biz bu işe sahip çıktık. Derneğimizin en üst 
katına 40 yataklı bir yatakhane yaptık. Ye-
meklerini, sabah kahvaltılarını, duş imkan-
larını sağlıyoruz, yani normal bir otel’den 
çok bir kaliteli bir ortamda biz bu insanları 
misafir ediyoruz. Özellikle kışın daha çok 
ihtiyaç yani yazın  bir şekilde insanlar bu-
ralarda yatıyorlar, ama  kışın  bu insanla-
rın sokakta kalmaları mümkün değil, tren 
garları ve otogarlara gidiyorlar. Bizim arka-
daşlarımız haftada iki gün gidip bu insan-
ları araştırıyorlar ve burayı tanıtıp buraya 
getirmeye çalışıyoruz, en azından Konya’lı 
adına bu hizmete imza atmaya çalışıyoruz. 

En azından Konya’nın sorumluluğunu biz 
üstlendik  bunu götürmek istiyoruz.

Mehmet Bey bir de Anne Bebek Pro-
jeniz var sizin, bundan da bahsedebi-
lirmisiniz?
Bunu 3 yıldır uyguluyoruz. Devlet Has-
tanesi ‘nin arkasındaki Faruk Sürkan 
Doğum Evinde  başlattığımız bir proje, 
oradaki  Başhekim Adnan Bey ve hem-
şirelerden  böyle bir talep oldu, bizde 
bunu değerlendirdik. Kendileri  sürekli 
o  işin içinde olduğu için zaman zaman 
köylerden, kasabalardan  gelen ailelerin 
hiçbir şeyi olmadığını ve kendileri bu 
hususta üzüldüklerini söylediler. Arala-
rında para toplayıp o gelen ailelerin ço-
cuklarına zıbındır, birkaç elbise alıyorlar 
ama tabi bu insanlar memur oldukları 
için bunu karşılamaları çok zor hatta 
oradaki hemşirelerin zaman zaman çok 
üzüldükleri ve ağladıklarını duyduk.  
Hastanedeki eski çarşafları yırtıp be-
beklere sarıp annelere veriyorlarmış. Bu 
bizi zorladı ve üzdü, biz de buna karşılık 
oradaki başhekimlerle görüştük bize bir 
oda tahsis ettiler. Annelere iç çamaşırı, 
pijama, terlik, başörtüsü ile beraber  ço-
cuklara da zıbın, el çantası, birkaç kat el-
bise ve çocuk bezi veriyoruz. Böylelikle 
oradaki insanların da duasını alıyoruz, 
şu anda  yaklaşık 2000 civarında anne 
ve çocuğa yardımlarımız oldu ve halen 
devam ediyor.

Bugüne kadar  kaç kişiye yardım ulaş-
tırdınız?
Kişi olarak yaklaşık 400 bin insana ulaştık 
ve 634 köy sadece Konya ve etrafında. Artı 
55 il ve 12 ülkede gerçekleşen yardımlarla 
400 bin insana ulaştık.
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Mehmet bey binanızı öyle modernize 
etmişsiniz ki, bir insanın yaşam ala-
nı çok güzel en basit örneği aşağıda 
bekleme salonu var, marketin giriş 
bölümünde artı olarak çocuklar için 
oyun parkı. Bu sanırım süper market-
lerde para ile yapılan bir hizmet.
Evet biz bedava sunuyoruz. Buradaki arka-
daşlarımıza toplantılarımızda sürekli dile 
getiriyoruz, “Bu insanlar da bizim müşteri-
mizdir” Nasıl bir Adese’de veya diğer mar-
ketlerde müşteri  memnuniyeti  önemli  
ise  bizde de fakir memnuniyeti önemli. 
Ona göre davranıyoruz. Kesinlikle fakirdir 
diye azarlama, aşağılama olamaz, böyle 
bir personele müsaade etmeyiz geçmiş 
bir dönemde de böyle bir personelin işine 
son verdik. Bu bize yakışmaz biz bu insan-
lar sayesinde bir yere geldiğimize inanıyo-
ruz ve bize yakışanı en güzel şekilde yap-
maya çalışıyoruz. Şu yanlış vardı geçmiş 
dönemlerde biliyorsunuz, vakıflar ve der-
nekler yardımda bulunursa, köhne ve pe-
rişan bir vaziyette idi. Biz bunu kesinlikle 
istemiyoruz, nihayetinde o insanlarda bi-

zim insanlarımız onlarda en güzeline layık, 
niye onlara sunulan hizmet güzel olmasın 
ki, Allah razı olsun, bizim bu hizmetlerimi-
zi gören insanlar kendiniz de şahit oluyor-
sunuz, kapısından, mermerinden en gü-
zelini verdiler. Hayır sahiplerine de burdan 
özellikle teşekkür ediyorum. Konya’nın bir  
markası oldu Dost Eli ve dünya’ya açıldı. 
Biz aracıyız, bu aracılıktan da memnunuz. 
İnşallah  tüm hayırseverler’in yardımlarını 
gerçek sahiplerine ulaştırmak için müca-
delemiz devam ediyor, bundan da gurur 
duyuyoruz. İnşallah bu hizmetler daha da 
büyüyerek devam edecek.

Yardıma muhtaç insanlar size nasıl 
ulaşacak?
24 saat telefonla ulaşabilirler, mektupla 
bizim istediğimiz birkaç belge var ika-
metgah, nÜfus cüzdanı gibi bunu mek-
tupla bize gönderdikleri taktirde  Konya 
Merkez’e bizzat kendilerinin gelmesini 
istiyoruz birkaç sebebi var bunun. Özellik-
le birebir tanışmak istiyoruz o insanların 
dertlerini dinlemek istiyoruz. Bazen bura-
da çözüm bulabiliyoruz. Hatta, inanın der-

dini anlattıktan sonra, siz beni adam yerine 
koyup dinlediniz, Allah razı olsun deyip dö-
nüp giden insanlara da şahit olduk. Hakika-
ten dertlerini anlatacak insanlara ihtiyaçları 
var, insanların dertlerini dinledikten sonra 
bazılarını çok çabuk çözebiliyoruz. Eğer işe 
ihtiyacı varsa çözebiliyoruz biz burada 400 
kişiyi işe yerleştirdik. Biz zaten bunu önem-
siyoruz. Mesela bir çok bayan vakıf dernek 
dolaşıyor  biz bunlardan rahatsız oluyoruz, 
özellikle eşinin gelmesini istiyoruz, bakı-
yoruz delikanlı arkadaş çok rahatlıkla işe 
yerleştirebiliyoruz. Bu ailelere de söylüyo-
ruz -siz veren el olun, kesinlikle başkalarına 
muhtaç olmayın, onurunuzla, alnınızın teri 
ile rızkınızı  çocuklarınıza kendiniz kazanın, 
kendiniz götürün, daraldınız, işin içinden çı-
kamadınız, okul zamanında gelin kırtasiye 
ihtiyaçlarınızı karşılayalım. Kış döneminde 
gelin kıyafet ihtiyaçlarınızı karşılayalım ama 
önce çalışın kiranızı, elektriğinizi, suyunuzu 
kendiniz ödeyin- diyoruz. “Ben iş bulama-
dım” bahanesini kabul etmiyorum  şu an 
iş beğenmeyen o kadar çok insan var ki, 
bakın yerel gazetelerde o kadar çok  vasıf-
sız eleman ilanları var ki, insanlar iş, servis, 
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para beğenmiyor, bundan biz rahatsız olu-
yoruz. Diyoruz  ki “çalışın, mücadele edin, siz 
bir şeyler verin ki, karşıdan bir şeyler bekleyin” 
birçok insan sıkıntılarla bulundukları mev-
kiye gelmiş, hiç kimse gökten inmedi, sana-
yicilerin bir çoğunu ben biliyorum, küçük 
bir atölyede mücadele ile bir yerlere geldi. 
Tamam şu an bir evi, arabası var, ama geç-
mişini bir sorgulayın, mutlaka çok sıkıntılar 
çekmiştir. Ben biliyorum ki çalışan’a Allah 
mutlaka verir, biz buna inanıyoruz, örneğini 
de mutlaka görüyoruz. Konya’nın hayırse-
verlerini biliyorum, zaman zaman kırtasiye 
reyonuna  bakıyorum, çocukların ihtiyacını 
gideriyor,  bir çok iş adamı var mesela çalı-
şanlarına  kurbanlık alıyor, dönem dönem  
gıda desteği sağlayan iş adamları var, yani 
siz özveri ile çalıştığınız zaman işveren mut-
laka bunu görecektir.

Yardım eden hayırseverlere iletmek 
istediğiniz bir mesajınız var mı ? 
Şunu söylemek istiyorum, herkes işini 
yapsın bakın ben kendi işimi yapıyorum, 
kendi zekatlarımı veriyorum, sadakaları-
mı  derneğe vererek burdan dağıltılmasını 
sağlıyorum. Sebebine gelince insanlar çok 
kandırılıyorlar, geçmiş dönemlerde bunla-
rı çok gördük insanlar evi olduğu halde 
kira bağışı almış ve bunların emsalleri var 
fakir olmadığı halde insanları kandırmış-
lar, gerçekten hayır yapmak istiyorlarsa 
sadece bizi kastetmiyorum, buna benzer 
birçok sivil toplum kuruluşları, aş evleri 
var, burda çalışan vakıflar, dernekler var. 
Onlar aracı ile dağıtsınlar ehillerini bulsun. 

Bir de özellikle ramazan dolayısı ile  bir çok 
yardım yapılıyor, bu yardımın muhtaç in-
sanlara yapılması çok önemli aksi taktirde 
israf kaçınılmaz bir hale geliyor. O yüzden 
yardımlarınızı sivil toplum kuruluşlarından 
birine yaparsanız, hem ihtiyacı olan insan-
lara yapmış olursunuz, hem de yardımınız 
boşa gitmez. Yardım yaptığımız insanları 
birebir tanıyoruz, evlerine gidip onlarla 
istişare yapıp neye ihtiyaçları olduklarını 
bildiğimiz için, bizim aracılığımızla veri-
len yardım asla boşa gitmez. Ama diğer 
taraftan bilinçsizlikle yapılan yardımları 
görüyoruz, koli koli makarna birikiyor bazı 
insanların evinde ve bunlar çöpe gidiyor.
Yaşlı bir nine, özürlü bir çocuğu var. Özür-
lü çocuk vefat ediyor, etrafındaki komşu-
ları diyor ki, “Bu nine’ye ahir ömründe güzel 
bir hayat yaşatalım diye, bir tıp merkezine 
götürüyorlar nine’yi, komple  bir  tedavi ol-
sun , 1-2 gün yatsın  bizde evini bir badana 
boya yapalım, eşyaları atalım çöpe ve pırıl 
pırıl döşeyelim” diyorlar. Koltukları kaldı-
rıyorlar altından makarnalar, kokmuş ve 
kurtlanmış vaziyette, 60 teneke sıvı yağ 
varmış. Tamam fakir ama fakir diye bilinç-
siz yardım yapılmış işte bu bir örnek. Bazı 
marketleri tenzih ediyorum, depolarını 
boşaltıp temizlemek için son kullanma 
tarihi geçmiş yiyecekleri gönderiyor, ben 
o yiyecekleri  dağıtmam. Biz şuna da dik-
kat ediyoruz, gelen malzemelerin son kul-
lanma tarihlerine bakıp kontrol ediyoruz, 
eğer bozuksa, çürükse geri  iade ediyoruz. 
İnsanlar kendi aralarında konuşuyor ve 
şunu söylüyor. Dost Eli'ne verirken düz-

gün ver, dikkatli ver yoksa geri gelir. Biz 
böyle bir imaj sergilediğimiz için gurur 
duyuyoruz.
Teşekkür ediyoruz…
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Gerçekten stres testlerinin sonuçları açık-
lanınca tam bir fiyasko olduğu görüldü. 
Piyasalar zaten stres testlerini fiyatlamış-
tı, satın almıştı. Euro/dolar paritesi 1,18 
seviyelerinden hızla 1,30 seviyelerine 
kadar geldi. Piyasalara pompalanan stres 
testleri sonucu iyi çıkacak haberlerinin 
neticesinde bu durum söz konusu oldu. 
Para piyasalarında şöyle bir deyim var-
dır, beklentiler aldırır gerçekler sattırır 
diye stres testi beklentileri ile piyasalar 
aldı. Şimdi gerçekleşmelerle satıyor ve 
satacak. Avrupa’nın sorunları yine göz 
ardı edilmeye başlandı. Sorunlu ülkeler 
başta Yunanistan olmak üzere İngiltere, 
İspanya ve Portekiz’de sanki her şey dü-
zelmiş gibi piyasalar iyimserliğe oynuyor. 
Hal böyle olunca da Euro değerleniyor 
ama unutmamak lazım ki bu Avrupa’nın 
başına ne geldiyse değerli Euro’dan gel-
di. Şimdilerde aynı senaryo tekrarlanıyor 
kısa ve uzun vadede tekraren Euro’ya sa-
tış gelecektir dikkat edelim. 
ABD tarafında ise şu sıralar veriler çok da 
olumlu gelmiyor. Yeni konut satışları veri-
si oldukça kötü geldi. Hafta sonu ise ABD 
tarafında büyüme rakamları ve işsizlik 
başvuru rakamları açıklanacak. Piyasala-
ra yön verecek gelişme bu iki veri olacak. 
Bu veriler piyasalar tarafından çok dik-
katle takip edilecek. 
Euro/dolar paritesinde bu verilerin etki-
si fazla olacak bu veriler olumsuz gelirse 
Euro/dolar paritesi bunu fırsat bilecek ve 
1,31-1,34 aralığına kadar yükselebilecek 
ama olumlu gelen veriler zaten kötü olan 
Avrupa’yı da bahane ederek Euro/dolar 
paritesi 1,26-1,23 seviyelerine kadar geri 
gelecektir. Ben bu iki veri nasıl gelirse gel-
sin Euro/dolar paritesini yukarıya taşıya-
mayacağı kanaatindeyim. 1,29-1,30 aralı-
ğındaki Euro/dolar paritesinin yorulduğu 
zaten görülmektedir. Bu kadar sorunlu 
sıkıntılı bir Avrupa varken Euro/dolar pa-
ritesinin yükselmesi sadece spekülasyon-

dan öteye gitmeyecek bir hareket olacak-
tır. ABD tarafında olumlu gelişmelerde 
var. En son açıklanan büyük şirketlerin 
bilançoları gerçekten çok olumlu, bek-
lenenden daha iyi gelen bilançolar pi-
yasalara oldukça moral verdi. Bilançolar 
aslında ABD ekonomisinin ne kadar iyi ol-
duğunun da bir göstergesidir. Şirketlerin 
karlılığının artması ABD’de çok şeylerin 
yolunda gittiğini gösteriyor. Ancak spe-
külatörlerin para kazanabilmesi için piya-

saların üzerinde oyun oynamaları lazım 
onu da görüyoruz. Her türlü oyun her tür-
lü spekülasyon yapılmakta çok değil daha 
bir ay kadar önce Euro/dolar paritesi için 
bire bir olacak yorumları yapan uzmanlar 
şimdilerde sessizce bekliyorlar. Ne oldu ki 
Avrupa krizden mi çıktı ki ABD tekrar kri-
ze mi girdi ki Euro bu kadar değerleniyor. 
Değerli okurlarım değişen hiçbir şey yok 
sadece ve sadece spekülatörlerin cebin-
deki para değişti hepsi kadar.

DÜNYA STRESTE
Aylardır merakla beklenen Avrupalı bankalara 
uygulanan stres testlerinin sonuçları nihayet 
açıklandı. Stres testleri açıklanıncaya kadar da 
piyasalar strese girdi. Test sonuçları piyasaları 
çok da rahatlatmadı. Piyasaların beklentilerine 
cevap vermedi. Sadece göstermelik oldu denile-
bilir. Hatta ünlü iktisatçı kriz kâhini olarak bi-
linen Amerikalı Profesör Roubini bile test piya-
saları uyutmak için yapıldı ve sonuçları hiç de 
tatmin edici değil açıklamasında bulundu.

Muammer Bingöl
Ekonomist
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Önce seni tanıyabilir miyiz?
Adım Hüseyin Adem Sudan’lıyım ve yerel 
bir kabileye mensubum.

Türkiye’ye ne zaman geldiniz?
2007 eylül ayında kaçak yollarla gemi ile 
eşim ve ben İstanbul’a geldik. İstanbul’da 
3 ay kaldım. Daha sonra Konya’ya geldim. 
Mülteci kimliğimle emniyete gelerek bura-
da yaşıyacağımı bildirdim ve Konya’da yaşa-
maya başladım. Burada ilk iş olarak inşaatta 
çalıştım. Hava çok soğuk olduğundan çalış-
mak benim için bir hayli zordu. Sudan'ın sı-
caklığına alıştığımız için çalışırken zorlandık. 

Darfur’da neler oluyor ?
Darfur’a Ömer Beşir geldi, 2003’ten beri 

katliam yapıyor. Darfur’da hastane, okul, 
yol, ulaşım yok ve ilaç bulmak çok zor. Ev-
ler kerpiç’ten. Biz Ömer Beşir’den hizmet 
istediğimiz zaman bizi vuruyor. Arap mi-
lisleri (Cancavid) silahlandırarak bizim gibi 
yerel  kabilelelere katliamlar yaptı. 
Ben ikiz kardeşimi bu katliamlarda kaybet-
tim. Bunun sonucunda insanlar Darfur'dan 
Çad sınırına doğru kaçtı. Bizim İsrail, Ame-
rika ile problemimiz yok. Her şeylerimizi  
yaktı, yıktılar. Ben Sudan‘lı değilmiyim.Bu 
yüzden her şeyi bizden kısıtlıyor, konuş-
tuğumuz an bizi vuruyorlar. Ömer Beşir 
hakkında 300 bin insanı öldürdü dediler.
Ama  Ömer Beşir dedi ki; Ben 10.000 insa-
nı öldürdüm. İnsanların hepsi Darfur’dan  

kaçıyor. Darfur’da kabile ve mülteciler var. 
20 bin insan kaldı. Hastalık çok ve herkes 
çok sıkıntılı.

Açlıkta var değil mi insanlar ne yiyor?
Darfur’da sadece un ve sıcak su pişiriyor-
sun ve yiyiyorsun. Sebze ve meyve olarak 
Hartum’da herşeyi bulabilirsiniz. Ama bi-
zim yiyebileceğimiz sadece un ve sıcak su. 
Amerika ve İsrail ile bir ilişkimiz olmadığı 
için bize hiç bir hizmet yapılmıyor, bir şey 
istediğimiz zaman bizi vuruyorlar.

Orada öğretmenlik yaparken ne ka-
dar para alıyordun? Şu anda nerede 
çalışıyorsun?
Sudan da 150 dolar alıyordum. Sanayi’de 

ONLAR KONYA'DA ÇOK MUTLU…
Hepsi katlimdan kaçtılar farklı coğrafyalara dağıldılar tek 
istekleri vardı insanca yaşayabilmek. Konya'ya gelenler 
içinde en eskisi Hüseyin. En iyi Türkçeyi  de Hüseyin konu-
şuyor. Röportaj sırasında arkadaşlarının da görüşlerini aldı.  
Kimi zaman arapça konuştular, kimi zaman kabile dillerin-
de. Hepsi çok sıcak insanlar ve misafirperverler. Yerel sudan 
çayı ikram ettikleri zaman içip içmeme arasında kalmadım 
desem yalan olur ama ilk yudumu aldığımda enfes bir tat 
ve aromayla karşılaştım. Aynı durumda bizler de olabilir-
dik diye düşündüm. Sudan’da 56 türk vatandaşı, Sudanlılar 
eminim misafirlerini baştacı yaparlardı. Bunu görmek ve 
hissetmek gerçekten çok güzeldi. 
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çalışıyorum, tercümanlık yapıyorum. İngi-
lizce, Arap devletleri ile ilgili tercümanlık 
yapıyorum. Arapça, Türkçe, İngilizce bir de  
kendi  kabile  dilimizi  biliyorum.

Sudan’da  cami yeterli sayıda var mı?
Cami değil de mescid  var.

Peki  su sıkıntısı var mı? 
Darfur’da su çok ama çıkarılamıyor. Suyu çı-
karacak alet ve techizat yok. Ömer Beşir ve 
yandaşları da istemiyor su çıkmasını zaten.

Konya’da rahat mısınız alışabildiniz mi?
Konya ‘da  rahatım tabiki ama kışın iş bula-
mıyoruz. O yüzden kirayı, suyu ve elektriği 
ödemede zorlanıyoruz. 250 lira kira ödü-
yoruz. Sıcak bir ülkeden geldiğimiz için kı-
şın zorlanıyoruz ama alışmaya başladık.

Türk  yemekleri  yapıyor  musunuz?
Kendi yemeklerimizden de yapıyoruz. Türk 
yemeklerini de deniyoruz. Mesela; Mene-
men. Türkiye ve Sudan yemekleri   arasında 
pek fark yok. Sadece isim değişikliği var.

Aranızda evli olan var mı? Eşi Sudan’da 
olan var mı?
Evet evli olan var. Sudan ‘da olan da var, fa-
kat eşleri  ile görüşme imkanları yok. Bura-
da eşleriyle beraber yaşayan dört aile var.

Hamdan’ın yüzüne ne oldu?
Sudan'daki savaşta yüzüne dipçikle vur-
dular. Birde karnında kurşun yarası var. As-
lında öldü diye bırakmışlardı ama burada 
işte aramızda.

Sizin kabilede akrabalardan öldürü-
len var mı?
Akrabalarımızın çoğu katliamda öldü tabiki. 
Ömer Beşir Darfur’da halen katliam yapıyor.

Ve dünya bunu  seyrediyor?
Ömer Beşir hakkında mahkeme kararı var. 
Katil olduğu ortaya çıktı ve Türkiye’ye gele-
cekti. İslam Konferansı'na katılacaktı.Türki-
ye ben katil bir insanı kabul etmem dedi. 

Daha önce Türkiye’ye gelmişti ve tekrar  
geleceğinde sen katilsin diye Türkiye 
kabul etmedi. Ömer Beşir Sudan’da 21 
senedir iktidar. Seçim ve demokrasi yok, 
diktatör bir rejim var.

Buradaki insanların isimlerini söyler 
misiniz?
Ebubekir, Abdurrahman, Hüseyin, Ham-
dan, Muhammed, Abdullah, Cuma bizler 
Konya’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Bizler Darfur’da olsaydık arkadaşlarım ve 
ben belkide ölmüş olacaktık. Allah’a şü-
kürler olsun ki burdayız ve yaşıyoruz. Dos-
teli Derneği'ne ve Murat Topçu, Mücahit 

Küçüksarı'ya, tüm konyalılara çok teşekkür 
ediyoruz. Bize gerçekten yardım ediyorlar.

Hamdan 26 yaşında ve arkadaşları ara-
sında en genç olanı ama Hamdan’ı gör-
düğüm zaman 45-50 yaşlarında diye 
düşünmüştüm. Katliamdan yaralarıyla 
kurtulmuş ve ailesinden kaybettiği kişiler  
o kadar çok ki. Yaşayan bilir tabiki, anla-
tırken o günleri tekrar yaşıyordu Hamdan. 
Dipçikle vurmuşlar sonra karnından si-
lahla yaralanmış. Öldü diye de atılmış bir 
kenara. Şimdi aramızda. Sessiz yavaş ha-
reketleri var.Aynı zamanda nefes darlığı 
çekiyor ve ilaçlar kullanıyor. 
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Hedefini bu yıl ligde kalıcı olmak,sonra ki 
yıllarda çıtayı sindire sindire yükseltmek 
olarak belirleyen Konyaspor yönetiminin 
ise işi hiçte kolay görünmüyor, çünkü bir 
tarafta ödenmesi gereken borçlar, diğer 
taraftan da uyum sağlamaları zaman ala-
cak yeni transferler. İşte yönetimin önün-
de çözüm bekleyen sorunların bazıları.
Öncelikle Konyasporun bir renk cümbü-
şüne dönüştüğünü ve neredeyse her kı-
tadan bir transfer yaparak takım kurma 
çabasında olduğunu belirtmek istiyorum. 
Amerika, Avrupa, Afrika ve Avustralya 
kıtalarından ve yedi farklı ülkeden trans-
ferler yapan Konyasporun nasıl ortak bir 
potada bütünleşeceğini doğrusu merak 
ediyorum, bir diğer konuda Diyarbakırs-
pordan transfer edilen beş futbolcu. Kim 
nasıl değerlendirir bilmem ama ben bu 

karma yapının Konyaspor ölçeğinde bir 
takıma göre olmadığı kanaatindeyim. 
Umarım Konyaspor ligin en çok transfer 
yapan ekibi olarak kalmanın ötesinde Türk 
futboluna yeni yetenekler kazandıran bir 
kulüp olarak, sezonun başarılı takımları 
arasında yer alır ve bu anlamda en renkli 
takım olma özelliği kazanır.
Diğer yoruma açık bir konuda kadroda 
bulunan futbolculardan 16’sının 25 yaş ve 
üzerinde olmasıdır. Konu yoruma açık bir 
konu olsa da; bu 16 futbolcu olgunlaşma 
döneminde olduklarından ve takıma daha 
fazla katkı sağlayacaklarından ya da büt-
çeyle doğru orantılı transferler olduğun-
dan tercih edilmiştir diye düşünüyorum.
Başlıklar halinde ve şu anki görüntüsüyle 
bir Konyaspor fotoğrafı ortaya koyarken 
bu fotoğrafın tamamlayıcı karesi olarak ta 

poljac’a yapılan ahde vefa ziyaretine de 
vurgu yapıp kulüp başkanı, yönetimi ve 
teknik heyeti kutlamadan geçmeyelim.
Yeni sezon öncesi gözlemlerimi ileriye dö-
nük kaygılandırıcı bulanlar olabilir belki 
ama yaptığımız sadece gözlemden ve du-
rum tespitinden ibarettir, aksi bir düşünce-
yi hakim kılmak ya da önyargılı bir yakla-
şım değildir. Geçen yıl “tekeden süt çıkaran” 
yönetim kurulunun bu sezonda sağlam 
adımlar atacağına, kararlı bir duruş sergile-
yeceğine inanıyorum.

Şimdi sezon hazırlıklarına ilişkin değer-
lendirmelerimizden sonra, Konyasporun 
geleceği adına beklentilerimizi maddeler 
halinde sıralayalım;
1- Öngörülü olmak 
2- Uyumlu ve profesyonel bir yönetim
3- Alt yapıya yatırım 
4- Akar sağlayacak işletmeler
5- Ortak akılla hareket
6- Lisanslı futbolcu sayısını artırmak
7- Fiziki yapılanmayı tamamlamak.
8- Taraftar gruplarıyla diyalog
9- Federasyonla iyi ilişkiler
10- Kalıcı ve bilimsel çözümler için akade-
mik çevreden yararlanmak.

Daha da uzayan bir liste olabilir belki ama 
özetle ilk akla gelenleri sizinle paylaşmış 
olduk. İnsanların tebessüm ettiği, mutlu 
olduğu, şehir adına önemli bir katma de-
ğer sağlayan ve ligin gediklisi haline gelen 
bir Konyaspor beklentisi ile son noktayı 
koyuyor, sağlık ve esenlikler dliyorum.

YENİ SEZON, YENİ 
TRANSFERLER VE YENİ 
BEKLENTİLER

Bu sezon üçüncü kez süper ligde mücadele edecek olan Kon-
yaspor, çok zorlu bir birinci lig sınavından sonra olması ge-
reken süper lige yükselme başarısı göstererek,camianın yeni 
umutlarına ve beklentilerine de kapı aralamış oldu.Elbette 
her yeni sezonun, yeni beklentilere zemin hazırlaması ka-
dar doğal bir şey olamaz. Yeşil-beyazlılar yıllardır özlemini 
çektiğimiz süper lig başarıları için ,bundan sonra daha çok 
çalışmak ve daha profesyonel bir yapıyı yakalamak aynı za-
manda geçici başarılardan ziyade istikrar için uzun vadeli 
planlar yapmak zorunda.Yaşar TOY

KONTV Program Müdürü
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Cep telefonu tarihinden biraz 
bahseder misiniz?
Tabi ki; cep telefonunun  icadı 1973 yı-
lında Motorola firmasında  çalışan Mic-
hael Cooper tarafından geliştirilmiştir. 
Şu an Michael Cooper 74 yaşında halen 
yaşıyor ve cep telefonu ile ilgili yorum-
lar yapıyor. Cep telefonu 1973’ den bu-
güne kadar hızla gelişim gösterdi.

Türkiye cep telefonu ile ne zaman 
tanıştı?
1995 yılında ilk Başbakan Tansu Çiller 
kullandı. 1995 yılından itibaren de bü-
yük bir hızla artıyor.

Türkiye'de  cep telefonu kullanım 
oranları  nasıl ?
Türkiye de şu an yaklaşık  61 milyon cep 
telefonu kullanıcısı var.

Bu Avrupa  ortalamasının üzerinde 
bir sayı..!
Evet  Avrupa ortalamasının üzerinde bir 
sayı, konuşma oranlarına baktığımızda 

Avrupa'da en çok konuşan  3. ülkeyiz. 
Fransa'nın aylık konuşma dakikası 240 
dk. iken İrlanda 231dk. Türkiye 3. sıra-
da 195 dk. aylık ortalama görüşmemiz 
var. Dolayısı  ile Avrupada en çok ko-
nuşan 3.ülkeyiz.

Gelişen  ve değişen bir sektör ve de-
ğişme süresi  Avrupa ortalamasının 
da üstünde bizleri neler bekliyor?
Bizleri neler bekliyor, konuşma ar-
tık bundan çok daha yüksek oranlara 
çıkmaz çünkü artık abonelerimiz fa-
turalarının daha yüksek gelme endi-
şesi taşımıyorlar, rahatlıkla diledikleri 
yönde görüşme yapabiliyorlar. 195 dk. 
maksimum 200 dk. olur. 200 dk.'nın üs-
tüne çıkmaz. Şuan en yüksek Türkiye'de 
görüşme oranı bizde 264 dk. öğrenciler 
ağırlıklı kullandığı için bundan sonra iş 
konuşmaktan ziyade artık dataya dönü-
şüyür yani data transferi. Televizyonda da 
izlediğiniz gibi ücret modemler interneti 
tamamen mobil hale getiren cep telefo-
nun dan internete bağlanmalar, online 

canlı televizyon izleniyor, radyolar za-
ten dinleniyor, yakında araba anahtarı 
olarak kullanacağız, ev anahtarı ola-
rak kullanacağız cep telefonunu. 4G 
geliyor, 4G geldiğinde artık 3G deki 
görüntülü transferin çok çok üstünde 
koku bile transfer edebiliyor durumda 
olacağız. Konuştuğumuz kişinin çevre-
sindeki kokuyu, bir çiçeğin bile koku-
sunu duyabiliyor, hissedebiliyor olaca-
ğız. Teknoloji tamamen cep telefonu 
ve mobil iletişim ağırlıklı olarak devam 
ediyor. Bunlar  içerisinde gps'leri kul-
lanarak navigasyon cihazları bunla-
ra dahil olmuş durumda. Dolayısı ile 
belki şu an büyük bir kısmımız tahmin 
edemediğimiz çok büyük teknolojiler 
söz konusu. Cep telefonu artık telefon 
olmaktan çıkıp bugün biraz önce de 
bahsettim navigasyon cihazları rad-
yoyu, televizyonu, fotoğraf makinası-
nı barındıran ve insanların bir an bile 
elinden düşürmediği bir cihaz haline 
dönüşüyor. Bunları  takip ediyoruz bir-
kaç marka bunları yaptı. 

TÜRKİYE'NİN 
EN ÇOK
KONUŞTURAN
OPERATÖRÜ

TÜRKİYE'NİN 
EN ÇOK
KONUŞTURAN
OPERATÖRÜ

Konya'nın başarılı  telefon 
operotörlerinden avea direktörü  

Yüksel Özkan ile cep telefonlarımızla 

ve operatörlerle ilgili bir söyleşi 

gerçekleştirdik. Kullandığımız 

telefonlar ve hatlarla  ile ilgili çok 

yararlı bilgileri bizimle paylaştı.  
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Gelecekte akıllı telefonların kullanı-
mı çok  yaygın hale geliyor ki böyle 
olduğu zaman bilgisayarımızı da cep 
telefonumuzun içine monte etmiş 
oluyoruz. Tüm iş hayatımızı, özel ha-
yatımızıdaki etkinliklerimizi de cep 
telefonu üzerinden yapıyor olacağız.

Cep telefonları bizim kimliğimiz 
olacak ilerde bu konu hakkında 
biraz bilgi alabilir miyiz?
Bizim yapmış olduğumuz bir uygula-
ma var. avea olarak cep telefonu ile 
ödeme sistemi başlattık. Kredi kartı, 
dokunmatik kredi kartlarını biz şu an 
cep telefonunda uyguluyoruz. Cep 
telefonu ile kredi kartı gibi ödeme 
yapabiliyorsunuz cep telefonunu 
post cihazına dokundurup çektiğiniz 

zaman ödeme yapabiliyorsunuz bir 
müddet sonra şu olacak pasaport, 
kimlik, sgk kartı bütün her şeyi tek 
bir kartta toplayabildiğiniz dönemde 
cep telefonunda numara taşınabilir-
lik bunun bir başlangıcı idi. Herkesin 
sabit olan bir numarası oldu bu ya-
pıya büründüğü zaman her şeyi cep 
telefonunda taşıyor olacak.

Neden şirketler kurumsal hat 
kullanıyor?
Bununla alakalı çok verimli bir çalış-
ma yapılmaması, insanlara iyi anlatıl-
madığından kaynaklanıyor. Kurum-
sal hatlar bireysel hatlara göre daha 
avantajlı, gelir giderlerini belgeleye-
biliyorlar. Maalesef yeterince anlatı-
lamıyor. Firmalara, kobilere, gsm sek-

töründe personel sirkülasyonun 
fazla olması daha önce ki döne-
mede o insanlar üzerinde olum-
suz etkiler yaratmış. Son 2-3 yıldır 
bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. 
Ama daha önceden bilinçsiz tarife 
kullanan insanlar yüksek faturalar-
dan yanmış. O yüzden kurumsal 
kullanmak istemiyorlar. Ama bu 
oran her gün büyük bir hızla ar-
tıyor. Aylık abone oluşturulması  
şu an 4 katı hızla seyrediyor. Bu 
seyir insanların gsm operatörleri-
ne  güvenini daha da artıracaktır. 

Çok akıllı telefonlar çıkıyor.  Bunlar 
notebook tarzında bilgisayarlar, 
cep telefonuna dönüşücek hem 
ev hem seyahatte bütün her şeyi 
onun üzerine yürütüyor olacaklar. 
Medya  olmaya çalışacaklar çünkü 
siz televizyonu günde 2-3 maksi-
mum 4 saat anca izliyorsunuzdur. 
Oysa cep telefonunuz 24 saat eli-
nizde. Sürekli haberleri alabilece-
ğiniz, film seyredebileceğiniz bir 
hale dönüşmüş durumda. Kısaca 
cep telefonu dünyaya açıldığımız 
bir icat olmuş olacak.
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BAŞKA DİLDE

Mehmet Şahin kimdir?
Mehmet Şahin, 1990 yılında Konya’da 
doğmuş, Selçuk üniversitesi Dış Tica-
ret bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan fo-
toğraf sevdalısı bir gençtir.

Fotoğrafa olan ilginiz ne zaman 
başladı?
Yürüyüş yapmakta olduğum bir gün 
bir turistin, gördüğü bir dilencinin 
fotoğrafını çekmek için benden yar-
dım istemesiyle ve çektiği o müthiş 
fotoğrafı görmemle başladı fotoğra-
fa olan ilgim. O gün bu gündür elim 
hep deklanşördedir.

Kule Sitede 09.07.2010 tarihin-
de bir fotoğraf sergisi açtınız ve 
bu ilk serginizdi. Bundan biraz 
bahseder misiniz?
Evveliyatında fotoğraflarım birçok 
sergide yer almıştı ama zamanı gel-
diğini düşündüğüm an açtım bu ser-
giyi. Bu kendi adıma açmış olduğum 
ilk sergiydi.

Daha önceden fotoğraf yarışma-
larına katıldınız ve genç yaşta 
büyük başarılar yakaladınız, de-
receler elde ettiniz. Bunlardan 
bize biraz bahseder misiniz?
Evet, birçok yerel ve ulusal fotoğraf 
yarışmalarına katıldım. Derecelerim 
mevcut. Özellikle yüzlerce fotoğraf-
çının çekmiş olduğu binlerce fotoğ-
raf içinden benim fotoğraflarımın 
sergilenmesi ve ödül alması beni çok 
mutlu etti hep. Bunlar da isteğimi 
her seferinde biraz daha artırdı.

Fotoğraf bir anlatım biçimidir. 
Anlatımı, bakışı başkaydı. 
“Başka bir dilde” dedi Mehmet Şahin… 
Bizde dilini merak ettik, kendisini 
ve fotoğraflarını bize anlattı.

www.mehmetsahin.net
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İyi bir fotoğraf sanatçısı nasıl 
olur?
Fotoğrafçılığın birçok kolu mev-
cut ama ben “ticari” ve “kişisel” 
olarak iki koldan ele alacağım 
fotoğrafçılığı. Fotoğrafçılık zor 
sanattır. Fakat ticari çekim kay-
gıyla çekilmiş fotoğraflarda sa-
nat aramak pek de uygun değil 
bana göre. Mümkün mertebede 
ticari çekim yapmamaya gayret 
gösteriyorum bu yüzden. Fakat 
ticari çekimlerin de zorlukları var 
muhakkak. Herkes tarafından ya-

pılabilecek bir şey olmadığı da 
aşikârdır. Kişisel fotoğrafçılık ola-
rak tanımladığım dalda ise ekip-
manın pek bir önemi yoktur. Ka-
liteli görüntü için ekipman tabii 
ki gerekli. Fakat demek istediğim 
şu ki gerçekten fotoğraf çekmek 
isteyen kişi, ekipmanı yoksa eğer 
“benim ekipmanım yok” diyerek 
fotoğraf çekmekten vazgeçmez. 
Daha da üzerine gider hatta. Bu 
yüzdendir ki gerçek fotoğraf sa-
natçıları daha çok bu adlandırdı-
ğım daldan yetişmektedirler. 
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Ben Pınar Göçer 12.09.1984 Konya do-
ğumluyum. Muhasabeci olarak bir firma-
da çalışmaktayım. 

Motosiklet ile ne zaman tanıştınız?
Motosikletle tanışmam çok küçük yaşlar-
da oldu. Babamın bir motosikleti vardı 
ve ben o motosiklete çok ilgi duyardım. 
Önceleri, babama beni gezdir diye yal-
varırken sonraları motosikleti öğret diye 
yalvarmaya başladım. Sonunda öğretti. 
Ama ben birkaç kez motoru kaçırdım ta-
biki. Çünkü merakım tutkuya dönüşmüş-
tü. Racing motora doğru yöneldim. Bu 
tarz motosikletlerle de 10 yıldır yakından 
ilgilenmekteyim…

Hayalinizdeki motosikleti almak için 
neler yaşadınız?

Yıllardır tek hayalim bir motosiklet sahibi 
olmaktı. Ama bu çok kolay olmadı. Ne-
denlerinden biri yaşadığım şehrin sosyal 
yaklaşımı. Bu şehirde bir bayanın özellik-
le büyük cc’li bir motor kullanması pek 
alışıla gelmiş bir durum değil buna bağlı 
olarak olumsuz tepkilerle karşılaşmak da 
mümkün Babamın endişelerinden dolayı 
uzun süre bu hobimi askıya aldım ama so-
nunda başardım.

Trafikte bir motosikletli bayan olarak 
ne gibi zorluklar yaşadınız?
Kaskım en büyük yardımcım,onun sayesin-
de bayan olduğum çok nadir anlaşılıyor.
Trafikte fark edildiğim zaman ise özellikle 
erkek sürücülerin  şaşkın bakışlarından ken-
dimi uzaydan inmiş gibi hissediyorum. San-
ki bayanlar racing motor kullanamaz. 

Bir Hayal
Bir Tutku

Ve Hız

Konya’da yanınızdan çok 
sakin bir şekilde Yamaha 
r6 bir motor geçerse bilin 
ki bir ilke şahit oluyorsu-

nuz. Pınar Göçer birçok 
bayanın hayallerinin öte-

sinde bir hayatı yaşayan 
insan. Muhasebeci olma-
sına rağmen, kurallarıyla 

trafikte hesabını iyi ya-
pan bir sürücü. Kendisini 

tanımaya ve hikayesini 
okumaya hazır mısınız?
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Motosiklet kullanmak için ne gibi 
yeteneklere sahip olmak gerekiyor?
Motosiklet kullanmak her şeyden önce 
tutku işidir. Adrenalin ve cesaret…
Bunlar birleşirse gerçek bir aşk doğar…
Motosiklet aşkı…
İnsanın doğasında olmalı gerisi teknik 
konular. Gayet basit, gaz koluna hakim ol-
mayı öğrenmiş olmanız yeterli.

Konya’da aktif olarak motosik-
let kullanan ve yarışlara katıl-
mayı planlayan bir bayan sü-
rücü olarak yaşadığınız ilginç 
olaylar varmı? 
Bir gün bir cafe’nin önünde durdum 
mendil satan bir çocuk yanıma gel-
di bana mendil uzattı, ‘’abi mendil 
al ‘’ benimde başımda kaskım var, 
kaskı çıkarttığımda çocuk beni gö-
rünce şaşırıp aaaaa bu kızmış deyip 
mendili geri çekti ve “abla bu erkek 
motoru değil mi senin ne işin var bu-
nun üstünde, helal olsun valla” de-
yip arkasını dönüp gitti. Çocuğun 
o an ki surat ifadesi ve şaşkınlığını 
asla unutamam. Daha bunu gibi bir 
çok olayla karşılaşıyorum.

Günlük hayatınızda işe gider-
ken motosikletinizi kullanıyor 
musunuz?
Motosikletimi tercih ettiğim oluyor 

fakat daha çok mesai bitimi özellikle ak-
şamları geç saatlerde kullanıyorum.

Sizin gibi motosiklet sürücülerinin 
trafikteki konumunu ve size gösteri-
len ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz?
Trafikteki konumumuzu biz kendimiz 
yaratıyoruz çünkü, motosiklet sürücüle-
rini yok sayıyorlar…   

Öncelik  hakkına sahip olduğumuz trafik 
pozisyonlarında bile hakkımız yok sayılıyor.
Olumlu tepkiler var ama onlarda zamanla 
olumsuza dönebiliyor. Örneğin yoldayken 
bir araç yaklaşıp içinde ki  motor sevdalısı 
gençler camı açıp bağırıyor ’’abi bas biraz 
ses dinleyelim’’  tabi bu sözleri söylerken ne-
redeyse araçları motosiklet’in üzerine çıka-
cak bunun farkında bile değiller.

Motosiklet kullanmak iste-
yen bayanlara tavsiyeleri-
niz var mı?
Benim en büyük tutkum moto-
siklet kullanmaktır. Gerçekten 
bu tutkusu olan bayanlar var-
sa, imkanları dahilinde bir gün 
bile beklemesinler derim. Ben 
yoğun bir günün ardından, ne 
zaman motosikletime binsem 
beynimdeki negatif düşünce-
leri sıfırlıyorum, günün stresini 
ve tüm olumsuzlukları unutu-
yorum. Motosiklette kendimi 
buluyorum…
Konya’da racing motosiklet 
kullanan ilk bayan ben oldum 
ama kendimi yalnız hisset-
mek istemiyorum. Eğer böyle 
bir tutkunuz varsa gelin ço-
ğalalım benimle irtibata geç-
sinler racing melekleri oluruz 
fena mı…
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Vizyonumuz, Motosiklet dün-
yasındaki gelişmeleri sıcağı 
sıağına takip etmek, Güvenli, 
huzurlu, Sanal dan Reel e uza-
nan kaliteli ve mükemmel bir 
camia oluşturmak ve bu ca-
mianın en güzel şekilde idare 
edilmesi, görev taksiminin ki-
şisel olarak değil global olarak 
dağılmasıdır. Türkçe'yi bilen ve 
Dünyanın her neresinde olursa 
olsun Global gelişmeleri takip 
etmek, Motosiklet dünyasın-
dan en taze ve en yeni haber-
leri almak, Bu camianın iyileri 
ile kötülerini ayırt edebilmek 
için sitemize en kısa zamanda 

üye olmanızı ve sitemizi, site-
mizdeki tartışma forumlarını 
en ince ayrıntılarına kadar oku-
manızı ve takip etmenizi kesin-
likle tavsiye ederiz.

Alışılmışın dışında, 
kuralcı değil, HOŞGÖRÜLÜ
Kırıcı değil, YAPICI
Dağıtıcı değil, TOPLAYICI
Sıkıcı değil, EĞLENCELİ
Küçüklerine SEVGİLİ, 
Büyüklerine hep SAYGILI, 
Sanal bir ortamın temellerini 
Büyük Motosiklet Sevgimizle, 
Haksızlıklara uğrayanların bü-
yük hırsıyla, Bu büyük cami-

adaki saygınlığımızın verdiği 
GÜVEN ile attık ve bu yola 
çıktık. Başarıyı hakettiğimizin 
inancı ile emin adımlarla yolu-
muzda yürüyeceğiz…
Bilindiği üzere bazı internet si-
teleri sayesinde Sanal ortamın 
en başarılı iletişim yolu Mes-
senger lerimiz yüzlerce Mo-
tor sevdası olan dostlarımızla 
doldu taştı. Sanalda başlayan 
dostluklar reel ortamlara dö-
küldü. Bilmediğimiz şehirlerde 
yüzünü hiç görmediğimiz in-
sanlarla dostluklar kuruldu, Te-
lefonlarımız arandı, aradık…

Biz www.a2teker.com ailesi 
olarak bu dostlukları değer-
lendirdik ve bu dostlukların en 
üst seviyelere çıkması için, bu 
camianın daha gelişmesi için, 
ince iplere bağlanmış arkadaş-
lıkları daha sağlamlaştırmak 
için, a2teker ailemizi Türkiye 
nin en büyük Motosiklet por-
talı yapmak için, büyük hedef-
lerimiz için, Sevgili ve Saygılı 
büyük bir aile için el ele verdik 
ve bu camiaya kimi dengesiz 
karakterlerin densizlikleri yü-
zünden küsen insanları tekrar 
bu camiaya kazandırmak için 
çok uzun ve geniş bir yola çık-
tık ve ilk adımımızı siz değerli 

üyelerimiz ile attık. 
Artık daha büyüğüz, artık daha 
güçlüyüz ve hedefimiz Türki-
ye nin en iyisi olmak. Bu yol-
da bizleri yalnız bırakmayan 
siz değerli dostlarımızı ve bu 
camiada iyisi, kötüsüyle bu-
lunmuş, bu sevgiyi içinde hep 
barındıran (motorlu yada mo-
torsuz) her kim olursa olsun, 
iyi kötü gözetmeksizin www.
a2teker.com internet adresine 
bekliyor, Bu camiadaki herkesi 
en derin sevgi ve saygılarımız-
la selamlıyoruz.

Sitemizin yapım aşamasında 
bizlere maddi, manevi destek-
lerini bizlerden esirgemeyen 
dostlarımıza ve sitemize üye 
olarak bizleri bu uğurda daha 
büyüten daha gururlandıran 
tüm motosiklet sevdalılarına 
teşekkürü bir borç biliriz.
Saygılarımızla

Yazan: Ömer BOZKURT 

www.a2teker.com
İki Teker Sevdalılarının 
vazgeçemeyeceği tek adres 

Sevgili Motosiklet Sevdalıları;
www.a2teker.com adresi ile Motosiklet Tut-
kunlarına Yeni bir soluk, yeni bir nefes ge-
tirmek için altyapısı çok sağlam, bir o kadar 
deneyimli ve tecrübeli moderasyon ve organi-
zasyon kadromuzla şuandan
 itibaren Sanal ortamdan Reel ortama 
kurulan köprünün tam ortasındayız…
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Bugüne kadar yaptığım 
her davranışın bir nedeni 
olduğunu beni bilen bilir. 
Hiç bir zaman nedensiz 
kimse benden tepki gör-
mez. Durduk yerde birşey-
lere kızıyorsam bilin ki dur-
duk yerde değildir.

Aslı YEKENKINRUL 
A2Teker.com 
İZMİR YÖNETİCİSİ

a2teker'de aile vardır arkadaşlar..
a2teker'de samimiyet, dostluk, arkadaşlık vardır..
a2teker'de ''insanlık'' vardır..
Paylaşım vardır.
Hiç bir bayan üyemiz korkmadan yazar topiklerimize.
Kim ne yazıpta bana kafa tutacak endişesi yoktur.
Annelerimiz vardır evlatlarına yorumlar yazan;
Babalarımız vardır oğulları ile yola çıkan.
Topik paylaşan.
Kayınvalide, kayınpederlerimiz var 
üstelik yorumlarını esirgemeyen.
Çocuklarımız vardır. 
Koca koca abilerine ablalarına öyle yorumlar yazarlar ki ünlü 
olurlar aramızda, çok güleriz küçük yaşta büyük cevaplarına.
Yardımlar toplarız, vicdanlarımızı bir yerlerde unutup hayatı-
mız ''motordan ibarettir'' demeden.
Canla başla yardımlar yaparız.
Paylaşırız.
Gezmeyi çok severiz.
Gezileri sitede paylaştığımızda gerçekten yorum yazmak için 
yazmazlar, hissederiz fotoğraflara baktıkça herkesin bir an 
için oralara gittiğini.
Samimiyetle destekler ve cevap verirler.
a2teker'de fazla birşey yok arkadaşlar.

Sadece aile ortamı, ülke sevgisi, kadına ve dine 
saygı, çocuk, doğa ve hayvan sevgimiz vardır. 
Bütün bunların üstüne tatlandırıcı 
''motor aşkımız'' vardır.
Ne yazık ki bu güzel aile ortamında
tam tersini yapıp etrafa 
huzursuzluk ''vermediğimiz'', kalitemizi 
ve çizgimizi bozmadığımız için üzgünüz. 
Hemde çok.
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Sağ ve sol loblarından hangisinin daha gelişmiş 
olduğunu, sözel veya sayısal yeteneklerin tespit 
edilmesini bu testi yaparak bulabilirsiniz.

1. Okulda iken hangi dersleri tercih ederdiniz?
a) Sosyal dersler     
b) Sayısal dersler
2.Hangi spor dalını tercih edersiniz?
a)Yalnız yapılan      
b)Takım halinde yapılan
3. Gördüğünüz rüyayı berrak canlı olarak ha-
tırlıyor musunuz?
a) Çoğu zaman   
b) Nadir veya asla 
4. Konuşurken
a) Çok mimik ve hareket 
b) Çok az mimik hareket
5. Ellerinizi birleştirin. Sağ başparmağınız
a) Üstü mü?  
b) Altta mı?
6. Saatinize bakmadan doğru zamanı tahmin 
etmeye çalışın.
a) Tahmininiz 10 dakika geçiyorsa 
b) Tahmininiz 10 dakika içinde mi
7. Siz daha çok 
a) İnsanların yüzünü mü hatırlıyorsunuz?
b) İnsanların ismini mi hatırlıyorsunuz?
8. İki gözünüz açık olarak bir kalemi düz bir 
kenara doğru tutun. Sol gözünüzü kapatın ve 
kaleminiz yer değiştirdi mi, değiştirmedi mi, 
not edin. Sonra aynısını sağ gözünüzü kapa-
tarak yapın ve not edin. Kaleminiz
a) Sol gözünüzü kapatınca yer değiştirdi.
b) Sağ gözünüzü kapatınca yer değiştirdi. 

Not: 
A‘lar B'lerden fazla ise sağ beyin daha hâkimdir.
B’ler A’lardan fazla ise sol beyin hâkimdir. 

BEYNİNİZİN 
HANGİ TARAFI 
SİZCE DAHA 
ÇOK ÇALIŞIYOR?

TÜM BEYİNİ KULLANARAK ÖĞRENME
SOL 
Akıl, Mantıklı, Çizgiye ait doğrusal, Problem çözme, Şuurlu, Analiz etme, Detay-
ları görme, Akademik faaliyetler, Çözümsel tahlil, Matematik
SAĞ
Üretkenlik, Müzik, Koku alma, Dokunma, Renk, Görme, Bir bütün olarak düşün-
me, Mesafe, Artistik faaliyetler, Sezgi, Üç boyutluluk, Duyma, Tat alma, Ritim
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NASIL ETKİN 
ÖĞRENME SAĞLANIR?

         Etkin öğrenme yıllardır 
süregelen öğrencinin,  
aktif öğrenme süreci ve 
verimi beraber işleyip 
öğrenmesini sağlayan 
bir süreçtir.Peki dersha-
necilikte bunu esas kılan 
nedir? Dershanecilik de-
yince belki de akla sade-
ce bilginin hakim olduğu 
bir kurum gelmektedir. 
Ama önemli olan, bir 
dershanenin öğrenciye 
öğrenmeden öte etkin 
öğrenme yollarını sunan 
ve öğreten bir  yapılan-
dırmaya sahip olması 

gerekir. Çünkü; hangi bilgiyi niçin almak zorunda olduğunun bile far-
kında olmayan öğrenciler bilmediği hedefler uğruna derslerde bilgileri 
hafızasına kaydetmeye çalışıyor. Öğrenme bilgiyi algılama, kaydetme, 
hatırlama ve kullanma sürecidir. Bilgiler tekrar edilmediği zaman unu-
tulur. Düzenli tekrarla bilginin %75'i hatırlanmaktadır.Her şeyden önce 
öğrendiklerinizi sizin için anlamlı ve önemli kılmaya çalışın. Bu çabanı-
zın gelecekteki başarı ve mutluluğunuzla yakından ilişkili olduğunu dü-
şünün. Kendiniz için olumsuz düşüncelerden vazgeçin. İşte size etkin 
öğrenme yollarını sunan Birey Dershanesinde bulunan, etkin öğrenim 
sisteminin en önemli noktası öğrencinin çalışmaktan zevk almasını sağ-
lamak. Birebir aktif öğrenim sistemiyle sınıflarda az kişinin bulunması 
öğrenciye birebir ilginin sağlanması, öğrenciyi tanımak ve öğrencileri 
ders öğretmenlerinin teşvik etmesi. Bütün sınıflara tek uzman kadro-
nun girmesi  öğrenci ayırımı yapılmaksızın öğrencinin değerini artır-
mak. Her hafta sonu yapılan ödev kontrolleriyle öğrencinin eksiklerini 
belirlenip grup  etüt olanaklarının sağlanması. Belirli aralıklarla yapılan 
deneme sınavlarıyla konu detaylı karnelerin incelenmesi tekrar eksik 
görülen konuların bire bir  anlatılması ve soru çözülmesi ve öğrenci 
performans izleme sistemi. Etkin öğrenme sistemiyle öğrencilerin öğ-
renerek, yaşamdan zevk alan, sağlam, kendine güvenen, ileri görüşlü 
kişiler olmalarını sağlamaktadır.Birebir aktif öğretim sistemiyle, sadece 
Birey dershanesinde uygulanan  etkin öğrenme sistemini keşfetmeden 
bu yola başkoymayın. BAŞARILAR DİLERİZ 

Birey Dershanesi  Halkla İlişkiler Uzmanı, Nermin Karabıçak  

EĞİTİM KÖŞESİ
ETKİN ÖĞRENİM SİSTEMİYLE 
KAZANMAYI GARANTİ EDEN DERSHANE

BİREY DERSHANESİ
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MATEMATİK DERSİ NASIL ÇALIŞILMALI, MATEMATİK SORULARININ ÖZELLİĞİ
Sevgili öğrenciler, matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel 
ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir. Öğrenci 
sorunun ne anlama geldiğini kavramak için, dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soru-
yu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin 
bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir. Matematiğe ait bazı sorular eleme veya şıkları 
kullanma yoluyla da çözülebilmektedir. Matematikte sorulardaki hiçbir veri gereksiz değil-
dir. Her veri sorunun çözümünde bir ayrıntıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir. 
Matematik dersinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok 
farklı çözüm yolları olabilir. ÖSS’de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için 
konularla ilgili mümkün olduğunca fazla ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir.

MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ: 
Ders anında yapılması gerekenler; 
Derslere mutlaka ön hazırlık yapmış olarak gelmek gerekir. Derslerde öğretmenin konu 
anlatımı ve verdiği örnekler dikkatle izlenmeli, anlaşılmayan ve eksik kalan noktalar hemen 
sorulmalıdır. Öğretmenin soru çözmede kullandığı kısa yollar birimler, formüller ezberlen-
me yerine sebep-sonuç ilişkisi kurarak mantığımıza yerleştirilerek öğrenilmelidir.
Evde çalışma anında yapılması gerekenler; 
Matematik dersindeki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile, düzenli test çözülmezse çok 

çabuk unutulur. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız, sabırlı ve programlı olmak şarttır. Konu konu ve günü gününe çalışmak zo-
runludur. Bu çalışmalarda çözülemeyen soruların vakit kaybetmeden doğru çözümleri öğrenilmelidir.  Mümkün olduğunca çalışmalar 
çok sayıda ve farklı tarzda sorular ile zenginleştirilmelidir. Matematik dersindeki başarısızlığın temeli, kişinin yapması gereken çalışmala-
rı zamanın da ve yeteri kadar yapmamasıdır. Unutmayalım ki zor iş ZAMANINDA YAPMAMIZ GEREKİPTE YAPMADIĞIMIZ KOLAY İŞLERİN 
BİLEŞKESİDİR. Düzenli çalışılıp, gerekli altyapı oluşturulduğunda matematiğin eğlenceli yönü fark edilecektir. 

MATEMATİK DERSİNİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin: 
ÖSS’ de sözel ortalama yüksek olduğu için, sadece sözel testi yapmak yeterli olmamakta ancak sayısal testle desteklenmesi halinde 
yüksek puan almak mümkün olmaktadır. Sayısal testlere dokunmayan öğrencilere karşı, sayısal cevaplayan öğrenciler az bir getiri sağ-
lamasına rağmen büyük bir avantaj yakalamaktadır. Yapılabilecek maksimum sözel netinden sonra mutlaka sayısal teste geçilmeli ve 
yine yapılabilecek maksimum net için çalışılmalıdır.
B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin: 
Bu puan türünün en belirleyici derslerindendir. Sayısal puanın yüksek olabilmesi için matematik dersinden mutlaka başarılı olunmalıdır. 
Öğrenciler öncelikle konularda bilgi eksiklikleri var mı onu kontrol etmeli, bu eksiklikleri giderdikten sonra çok sayıda ve farklı tarzlarda 
sorular çözerek bilgilerini pekiştirmelidirler.
C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin: 
Bu öğrencilerin temelde matematik bilgisi sayısal grupta hazırlananlara göre daha zayıftır. Fakat bir sözel öğrenciden daha çok matema-
tik yapmak zorunda olduklarından konu eleme şansları yoktur. Bu nedenle konular çok iyi çalışılmalı, sık sık tekrar edilmeli ve çok soru 
çözülmelidir. Eşit ağırlıklı puanda hazırlanan öğrenciler için Türkçe ne kadar önemli ise Matematik de o derece önemlidir. 

Birey Dershanesi Matematik Öğretmeni, Halit Candan

       Sevgili öğrenciler,  
Yeni sınav sisteminde YGS ve LYS olmak üzere geometri dersinden toplam 40 soru bulun-
maktadır. Geometri iki ve üç boyutlu uzayda yüzeyler arasındaki hacim, alan, uzunluk ve 
açı ilişkilerini inceleyen bir derstir. Özellikle mühendislik alanında olmak üzere her türlü 
sayısal bilimin temelinde geometri vardır. Tamamen mantık yürütmeye, zeka gücünü art-
tırmaya ve pratik düşünme  yeteneğini kazandırmaya yönelik bir derstir.Ayrıca şekillerle 
düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi üç boyutlu bir düşünce yapısı kazandırmayı geometrik 
kavramların anlamlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini keşfettirmeyi amaçlar.

         Geometri dersinde öğrenci sorunun çözümü için verilen şekil üzerinde ilave çizimler yapıp 
yardımcı doğrulardan yararlanmalıdır. Öğrenciler dersi dikkatlice dinlemeli ve gerektiğin-
de önemli yerleri not almalıdır.Şekil ve işlemlerle derste öğrenme pekiştirilmelidir.Ders 
esnasında anlaşılmayan noktalar öğretmene sorulmalıdır.Formülleri ezberlemek yerine 
mantığı kavranmalıdır.Geometri dersine önyargılı yaklaşılmamalı çalışıldığı takdirde  yapı-
lacağına inanılmalıdır. Bu yüzden çok soru çözülerek konu pekiştirilmelidir. Ve derste işle-
nen konular o gün mutlaka tekrar edilmeli, konularla ilgili test , kitap ve soru bankasındaki 
sorular çözülmelidir. Sevgili öğrenciler, hangi ders olursa olsun dersteki  başarı dersi sev-
mekle mümkündür. Bu yüzden başarıya giden yolda en önemli etken dersin öğretmeni ve 
dershanedir. YGS Ve LYS’ ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.  

Birey Dershanesi Geometri Öğretmeni, Hüseyin Bitmiş



KONYA VİZYON • AĞUSTOS/EYLÜL 2010  112

www.konyavizyon.org  ► EĞİTİM

Sevgili öğrenciler,
Yeni sınav sistemi hemen her öğrencinin kafasını karıştırmış durumdadır. Hangi derse ne 
kadar önem verilmesi gerektiği ya da nasıl çalışması gerektiği konusunda tüm öğrenci-
lerimiz bir arayış içindedir. Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konu-
dan oluşur. LYS VE YGS’de soruların niteliğine bakıldığında anlam sorularının daha ağırlıklı 
olduğu görülmektedir .Anlam sorularında başarılı olabilmek için düzenli bir kitap okuma 
alışkanlığı gerekmektedir. Özellikle makale,deneme,roman gibi insan ufkunu açan kitapla-
rı okumak gerekiyor. Türkçede anlam bilgisi soruları yoruma dayanır. Bunun için bu sorular-
da öznellikten kaçınılmalı,soru kökünde ifade edilen ayrıntılara dikkat edilmelidir. Mecazlı 
ifadeler ve simge sözcükler dikkate alınmalıdır.Son olarak anlam soruları çözülürken pa-
ragraf kendi içinde yorumlanarak çözülmelidir. Dil bilgisi soruları ise bilgi ağırlıklıdır.Bu so-
ruları çözerken konu eksiklikleri varsa tamamlanmalı.Dil bilgisinin temel konuları bilinmeli 
anlam ve değerler iyi kavranmalı, zengin bir kelime hazinesine sahip olunmalı terimlerin 
anlamları iyi bilinmelidir. Cümlelerde ilgili sorularda cümlenin yapı, anlam ve anlatım özel-
liklerini tanıma, dilin işleyiş düzeyine uygun cümleler kurabilme, cümledeki ifade edilen 
yargıyı belirleme ve cümlenin seçiliş nedenini görme,bu tip soruların doğru cevabını bul-
ma açısından önemlidir. Türkçe dersinde başarılı olabilmek için derste öğretmenin verdiği 
örnekler,öğrenilen konuların ince ayrıntılarını kavratmaya yönelik olduğu için bu örnekle-
re ait özellikler üzerinde durulmalıdır. Unutulmaması gereken bir nokta ise Türkçe dersinin 

konularının birbirinden bağımsız olmamasıdır. Bu nedenle bütün konular derste ilgi ile takip edilmelidir. Bireysel çalışmalarda ise derste 
anlatılan konular tekrar edilmeli ve testler çözülmelidir. Yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir. 
Anlaşılmayan noktalar ise ders öğretmenlerine mutlaka sorulmalıdır. Sevgili öğrenciler, soru sayısı en fazla olan ders Türkçe olduğu için 
bu derse gereken önem tüm öğrenciler tarafından verilmelidir. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiğinden dola-
yı bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki başarıyı artıracaktır.                Birey Dershanesi Türkçe Öğretmenleri, Mehmet EKİNCİ, Ali EKİNCİ

Yeni Sınav Sistemi ve Fizik Dersi
           Sevgili öğrenciler, öğrencilerin kendilerine uygun, yüksek öğretim kurumlarında öğre-

nim görebilmeleri isteğe bağlı olmayıp sınavlarda gösterilen başarı durumuna  bağlıdır. 
Son zamanlarda sınav sistemi üzerinde fazla değişiklik yapılması, öğrenciler üzerinde 
olumsuz sonuçlar oluşturabilir. O halde asıl olan öğrencinin yetişmiş durumda olmasıdır. 
Sınav sisteminin nasıl olduğu öğrencinin kazanacağı okulu fazla etkilemez. Uygulama-
ya alınan YGS ve LYS’nin temelinde benim anladığım öğrencilerin gitmeyi düşündükleri 
fakülte ile kendi seviyesinin uygunluğu tanınmaktadır. Bu sebeple soru sayısı arttırılmış 
ve her dersin puan türlerine katkısı ayarlanmıştır. Böylece sınavın duyarlı hale gelmesi 
öngörülmüştür. YGS ve LYS de fizik dersi için (14+30)toplamda 44 soruya yer verilmiştir. 
Dersin ağırlığı sayısal bölümler için orta direk konumundadır. Yani öğrenci sayısalcı ise 
fizik dersini dikkate almak durumundadır.

Fizik dersi nasıl çalışılır?
Öncelikle fizik dersini günlük hayatta ki bazı olgularla karşılaştıralım. Fizik ezberlene-
rek öğrenilen bir ders değildir. 
Fiziği öğrenebilen öğrenci =Yüzmeyi suya girip öğrenen
Fiziği ezberlemeye çalışan öğrenci=Yüzen kişileri izleyen 
Şeklinde benzetme yapabiliriz. Kendisi su içersine girip yüzmeye çalışmadan sadece 
yüzenleri izlemekle yüzme öğrenilmez. O halde fizik konuları öğrenilirken öncelikle 

basit de olsa deneyle takviye edilmelidir. Mekanik - Elektrik - Optik - Dalgalar - Modern fizik gibi ana bölümlerden oluşan fizik 
dersinin konuları birbirlerinden bağımsız öğrenilmemelidir. Örneğin, enerji kavramı bir canlıda ki kanın canlı için önemi neyse 
enerjide, fiziğin tüm konuları için aynı önemi taşır.Dersin öğrenilmesi ile test sorularının çözümünün geliştirilmesi, öncelikle öğ-
rencinin seviyesinin tespit edilmesi ile sağlanabilir. Öğrencinin seviyesinin tespiti yapıldıktan sonra ona 3 seviyede soru önerilme-
lidir. Kolaydan zora  bu kitaplar konu anlatımı sonrası taratılmalıdır. Konuyu çalıştık; çözülemeyen ya da anlaşılmayan sorular en 
kısa zamanda çözdürülmeli biriktirilmemelidir. Yani çalıştığımız bir konu pekiştirilmeden başka konulara geçilmemelidir. Konular 
birbirini tamamladığından bir binanın temelini oluşturulmadan çatısına geçilemeyeceğini hepimiz biliriz. Sevgili öğrenciler fizik 
“öğrenme yollarını öğretir yani bakış açısını geliştirir” Bakış açısı gelişen öğrencinin diğer dersler içinde başarılı olması kolaylaşmış 
olur. Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere başarılar.                                                                  Birey Dershanesi Fizik Öğretmeni Veli Çalışkan
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“Görmediğimiz her şey bizim için yeni ve önemlidir” diyen Kazım 
Kuyucu’yu fotoğraflarını, emeğini ve hayatını bir de bizden okuyun...

1970 yılında Konya’da dünya’ya gelen Kazım Kuyucu, eğitim hayatını bu-
rada geçirdi. 1992 yılından bu yana bir kamu kuruluşunda çalışan Kuyu-
cu evli ve iki çocuk babası. Fotoğrafa olan ilgisi lise yıllarına uzanmakta. 
Deklanşöre her basışta tutkuyla fotoğrafa bağlanan Kuyucu fotoğraflar 
da hayatı arayan bir sanatçı. 2007 yılında ilk fotoğraf makinesini aldıktan 
sonra, hayatında sıralamanın alt üst olduğunu aktaran Kuyucu “Fotoğraf 
bu dünya’ya bırakılacak kalıcı eserlerin başında” diyor. 

Bu güne  kadar birçok yarışmaya katılan ve bu yarışmalarda derece 
alan Kazım Kuyucu, fotoğrafın ana felsefesinin çekmekten öte pay-
laşmak olduğunu söylüyor. Öyle bir fotoğraf çekersiniz ki fotoğrafı 
gören herkesi aynı zamana hatta  o karenin içine götürürsünüz. İşte 
bu gerçek anlamda fotoğrafın emekle yoğrulmuş ve bir sanat adı al-
tında isimlenmesidir. Çektiği fotoğraflarda anlatımı ve belgesel tarzı 
çekimleri ile beğeni toplayan Kazım Kuyucu Konyavizyon dergisinde  
sizler için en beğenilen fotoğraflarını paylaştı.

Yeni bir şeyi görmek, yeni bir şeyi keşfetmektir. Görmediğimiz her şey 
bizim için yeni ve önemlidir. İşte kömürcülerin görülmemiş ve bilinme-
yen hayatları Kazım Kuyucu’nun kadrajından sizlerle…
3 yıldır amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum. İstediğim çekimleri 
inatla, üzerine giderek fotoğraflama şansını yakalıyorum. Kömürcü-
leri çekmeyi ve belgesel olarak yazmayı çok istemiştim ve sonunda 
hayalim gerçek oldu. Uzun  bir araştırmadan sonra sevdiğim dost-
larımın yardımı ile yorucu bir yoldan sonra rakım 2000’di. Yukarıya 
baktım ki dumanlar var, o anki heyecanımı kimse bilemez. Nasıl  
gittiğimi hatırlamıyorum, kendimi dumanlar içinde buldum. 

Hangi  lensi kullanacağımı nasıl çekim yapacağımı şaşırdım.
Mardin’den gurbetlere gelmiş en zor işi yapıyorlar. 17 hane 
olup 110 kişiyi beslemek zor iş, ama çok severek yapıyorlar. 
Kömürcülerin ustası Mehmet Abi’nın sıcak ve içten karşılaması 
beni biraz rahatlattı. Mehmet abi bu işin çok zahmetli  ve sa-
bır isteyen bir iş olduğunu söyledi. Torukların fazla yanmaması 
için gece gündüz nöbetleşerek ve zor şartlar altında bu işi yapı-
yorlar. Yemeklerinden ve çaylarından içtim sanki onlardan biri 
oldum. Ayrı zamanlarda da çekim için gittim. Orada ki çocuklar 
beni görür görmez Kazım amca diye bacaklarıma sarılmaları 
beni çok duygulandırdı. Anladım ki keyifle yaptığımız mangal 
için gelen kömürler çokta kolay gelemiyor. Sizlere çok değerli 
olan bu emeği fotoğraflarımla ve yazımla anlatmak istedim.

www.kazimkuyucu.com

Kazım Kuyucu

DEKLANŞÖR
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TORUKCULAR
Kömürcüler, üretim için genelde rüzgâr almayan dere yatakları-
nı tercih ediyor, devlete tezkere veya ormaniye denen bir bedel 
ödüyorlar. Meşe, kayın, gürgen, dişbudak, karaağaç, huş gibi iyi 
kömürleşen sert ağaçları, senenin 7-8 ayına yayılan, sezonluk bir 
iş olan odun kömürü üretiminde kullanıyorlar. Mangal kömürü 
olarak bilinmesine rağmen odun kömüründen nargilelerde, hatta 
nadiren ısınmak için de yararlanılıyor.

Odun kömürü üretimi için kurulan, üzeri toprakla örtülü ocağa torluk deniyor. 
Torluk kurulurken, ortasına, merkeze 30cm mesafede 3-4 sırık dikiliyor ve tor-
luktan daha yüksek olan sırıklar birleştirilerek baca görevi görüyor. Baca içine 
kolayca yanabilen talaş, yonga, çalı-çırpı doldurulup baca etrafına havalanmayı 
sağlamak için, ince kuru odunlar yerleştiriliyor. Müteakiben, kömür haline ge-
tirilecek odunlar bacanın çevresine dikine istif ediliyor. Merkezden dışa doğru 
gittikçe odunların çapı inceliyor. Kömürleştirme esnasında hava ile doğrudan 
teması kesmek üzere istifin üzeri yeşil ve toprak örtüsü olmak üzere iki tabaka 
ile kaplanıyor. İlk tabaka olan yeşil örtü, çimen, kayın-köknar dalları, yosun, sa-
man, eğrelti otundan yapılıyor ve yaklaşık 15-20 cm kalınlığında oluyor. Daha 
sonra killi toprak, kömür kırıntı ve tozları ile çamur haline getirilen toprak örtüsü 
5-10 cm halinde torluğun üzerine sıvanıyor.
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İç kısımda, torluğun ilk kuruluş 
aşamasında hazırlanan tutuş-
turma kanalından yararlanarak 
baca içerisindeki talaş, yon-
ga, çalı-çırpı gibi tutuşturucu 
maddeler üstten ve alttan ya-
kılır. Yapımı tamamlanmış olan 
torluğu yakmadan önce, odu-
nun hava ile temasını kesmek 
amacıyla torluğun üzeri 15-
20 cm kalınlığında bir yaprak 
tabakası ile kaplanıyor. Daha 
sonra bu yaprak tabakasının 
üstüne de 5-10 cm kalınlığın-
da çamur haline getirilmiş bir 
toprak tabakası sıvanıyor.
Artık torluk yanmaya hazır. 
Torluk, en altta bırakılmış olan 
koridor sayesinde yakılıyor. Bir 
torluğun yanıp, içindeki odun-
ların kömür haline gelmesi de 
torluğun büyüklüğüne göre 
değişmekle beraber 3-4 gün 
sürüyor. Tabii bu süreye bir-
kaç gün de soğuma işlemi için 
koymak gerekli. Dolayısıyla bir 
odun kömürünün yapılması 
torluğun inşa edilmesinden 
kömürleşmiş olan odunun so-
ğumasına kadar 2 haftalık bir 
süre geçmiş oluyor.
Torluk içerisindeki ateş, üstten 
yanlara ve aşağıya doğru yel-
paze şeklinde yayılıyor. Ate-
şin ilerlemesini idare etmek 
amacıyla torluğun üst kısım-
larından başlayarak en üstteki 
toprak tabaka deliniyor. Bu de-
liklerden de sirke asidi gibi ko-
kan yoğun bir duman çıkıyor.

Odunlar yandıkça, odunların 
arasında boşluklar oluşabili-
yor. Eğer bu boşluklar kapa-
tılmazsa bu boşlularda gaz 
oluşma riski var. Bu nedenle, 
odun kömürcüleri düzenli 
olarak torlukların üzerine çı-
kıp bu boşlukları tepeden vu-
rarak sıkıştırmak zorundalar.
Bu sıkıştırma işlemini ya-
pabilmek amacıyla, odun 
kömürcüleri devamlı olarak 
torluğu üzerine çıkmak zo-
rundalar. Torluğun üzerinde 
çalıştıkları için, eğer dikkat 
etmezlerse odunlar arasın-
da oluşmuş olan boşlukların 
üzerine basıp torluğun içine 
düşme tehlikeleri de var.
Sıkıştırma işlemi sırasında 
torluğun üzerine çıkılıyor.
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Bu nedenle de, yanma işlemi süresince 
odun kömürcüleri devamlı olarak torlu-
ğu kontrol etmek ve boşlukları sıkıştırmak 
durumundalar. Torluk üzerine açılmış olan 
deliklerden çıkan duman nedeniyle de 
sağlıkları ciddi anlamda tehlikeye düşüyor. 
Torluğa açılmış olan deliklerden çıkan du-
manın rengi maviye döndüğü zaman artık 
kömürleşmenin sonuna geldiği anlaşılıyor. 
Ve soğutma işlemine başlanılıyor. Artık bu 
aşamadan sonra deliklerin üzerleri toprak 
atılarak kapatılmaya başlanıyor. Bir tor-
luktan, gene torluğun büyüklüğüne göre 
değişmekle beraber, 5 ila 12 ton arasında 
odun kömürü ortaya çıkıyor. Tahmin edile-
bileceği gibi yağmurun olmaması gerekli 
bu nedenle de daha çok yaz aylarında tor-
luklar kurulup odun kömürü yapılıyor. Do-
layısıyla da kışları daha çok torluk yapımı 
için odunların kesilmesi ile uğraşılıyor.

Torluğun dip kısmına açılan 
deliklerden beyaz duman 
çıktığı görüldüğü zaman 
kömürleşmenin sona erdi-
ği anlaşılır. Yanma bittikten 
sonra torluk birkaç gün so-
ğutulmak üzere bekletilir. 
Ateşin takip edilebilmesi 
için torluk demir kancalarla 
akşama doğru bozulur.
Hem bu işin mevsimsel bir 
iş olması nedeniyle hem 
de torlukların yapımının ve 
dolayısıyla da odun kömü-
rünün yapımının zahmetli 
olması nedeniyle artık odun 
kömürü yapımı için metal 
ocaklar da yapılmaya baş-
lanmış. Tabii burada yaşa-
nan sağlık problemlerini de 
göz ardı etmemek lazım. 
Ancak tüm bunlara rağmen 
geleneksel yöntem ile odun 
kömürü yapımına devam 
edenler de bulunuyor.

Yüzyıllardır üretenlerce yapılan 
bir emek kavgasıdır bu 
Yıllar eskimiş, insanlar gelip gitmiştir. 
Ama kavga sürmektedir acımasızca, 
kaybedilse de bazen 
Kazanılan ise karnın doymasa bile, 
dimdik duran bir onurlu yaşam. 

Hayat devam ettikçe, sürecektir bu 
ekmek mücadelesi. 
Nasırlı ellerle, hak edilmiş alın teriyle 
derin yamaçlı dağlara tırmanılacaktır. 
Bıkmadan usanmadan. 
Bir dilim ekmeği ve gülen yüzüyle 
kazıyacaktır o dağa, emeğin öyküsünü. 
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GUT  HASTALIĞI GÜNÜMÜZDE
ZENGİN-FAKİR DİNLEMİYOR

Halk arasında, "Zengin Hastalığı" 
olarak bilinen, Fatih Sultan Meh-
met, II. Murat, IV. Mehmet gibi 
padişahların ölüm nedeni olarak 
tarih kitaplarında yer alan “Gut 
Hastalığı” zengin sofralara otur-
ma imkanı oldukları için sadece 
zenginlerde görülür anlayışı yay-
gındı. Ancak günümüzde orta 
gelir seviyesinde ki insanlarda da 
görülebilen bu rahatsızlık, birçok 
eklem ağrısıyla olabildiği gibi en 
çok sabah uyanıldığında ayak 
başparmağının dayanılmaz 
ağrısıyla kendisini gösteriyor. 

Özel Konya Farabi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Osman Tüfekci

  EN ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR
Ülkemizde bu hastalığa yakalananların 
yüzde 95’ini erkekler oluşturuyor. Gut has-
talığına yakalanan erkeklerin çoğunluğu 
40 yaşın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde 
erkeklerin guta yakalanma ihtimali yüzde 
1. Östorejen hormonun varlığından dolayı 
bayanlarda gut hastalığı nadir görülüyor. 
Östrojen monosodyum ürat (MSÜ) kristal-
lerinin vücut sıvılarındaki çözünürlüğünü 
azalttığı için bayanlar daha şanslı. Erkekler, 
guta yakalanma açısından kadınlara göre 
20 kat daha risk altında. Yaş ilerledikçe 
risk olasılığı artan gut hastalığı, sağlıklı bir 
insanın kanında çeşitli kimyasal süreçler 
sonucunda oluşan ürik asidin oluşmasıy-
la başlıyor. Akut ve kronik eklem iltihabı 
atakları ile devam eden, vücut sıvısındaki 
MSÜ kristallerinin vücudun herhangi bir 
bölgesinde birikmesiyle hastalık başlıyor. 
Kandaki ürik asitin yükselmesi, vücutta 
fazla üretilmesinden veya böbreklerden 
atılımının azalmasından ortaya çıkıyor. 
Ürik asidin, atılmasında bir sorun varsa 
ya da çok fazla üretiliyorsa bu madde vü-
cutta birikmeye başlar. Fazla üretim; hüc-
re yıkımı, ilaç kullanımı, pürinden zengin 
besinlerin aşırı tüketilmesi (Sakatat etler, 
kırmızı et, sardunya, hindi, ançüez, somon 
balığı, ıspanak, fındık, fıstık alkol bira, şa-
rap), genetik nedenler, şeker hastalığı, 
yüksek tansiyon, şişmanlık gibi bazı has-
talıklara bağlı olarak ortaya çıkar.

   ALKOL-SİGARA-OBEZİTE 
   RİSK FAKTÖRÜ
Beslenme tarzı daha önceleri önemli bir 
neden olarak görüldüyse de, günümüzde, 
bu hastalığa yakalanma riskinde fazla bir 
artış gösterdiği saptanamamıştır. Fakat al-
kol ve sigara kullanımı gut atağına neden 
olabildiği gibi şişmanlık da bu hastalığa 
yakalanma riskini artırıyor. Diğer risk fak-
törlerini ise şöyle sıralayabiliriz: Yaş (daha 
çok 40-50 yaşlar arası), guta ait bir aile öy-
küsünün varlığı, şişmanlık, bazı ilaçların 
özellikle de diüretiklerin (idrar söktürücü) 
ve düşük doz aspirin(Coraspin, ecopirin, 
dispril) kullanımı, kan hastalıkları, travma, 

Özellikle ağır et yemekleriyle 
tüketilen şaraplar, kuruyemişle 
içilen biralar ve sigara bu hastalığa 
yakalanma riskini artırıyor. Eğer 
hastalık etkin bir şekilde tedavi 
edilmez ise zamanla böbrek taşı, 
böbrek yetmezliği ve kemiklerde ve 
eklemlerde hasara neden oluyor.  
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radyoterapi (ışın tedavisi) veya kanser te-
davisi görme, cerrahi müdahale geçirme, 
organ nakli yapılması,  ürik asidin yapısına 
giren bir madde olan "pürin" den zengin 
gıdaların (Sakatat etler, kırmızı et, sardun-
ya, hindi, ançüez, somon balığı, ıspanak, 
fındık, fıstık alkol bira, şarap) büyük mik-
tarlarda tüketilmesi. Yüksek kan basıncı, 
anemi, diabet, böbrek veya damar hastalı-
ğı gibi rahatsızlıklar. 

  ROMATİZMANIN EN AĞRILISI
Eğer hastalık etkin bir şekilde tedavi edil-
mez ise zamanla böbrek taşı, böbrek yet-
mezliği ve kemiklerde ve eklemlerde ha-
sar ortaya çıkar.  Gut bazı eklemlerde ağrı, 
duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ile ani 
olarak gelişen, şiddetli ataklarla seyreden 
bir hastalıktır. Genellikle her seferinde bir 
eklemi etkiler ve bu eklem çoğunlukla 
ayak başparmak eklemi olmaktadır. Diz, 
dirsek ve el bileği gibi diğer eklemler de 
etkilenebilir. Ataklar çok hızlı olarak gelişir 
ve ilk atak genellikle gece sabaha doğru 
olur. Tüm romatizma türleri içinde en ağrı-

lı olanlardan biridir. Hastalığın en tipik se-
naryosu, ağır bir akşam yemeğinden son-
ra, özellikle alkol de alındı ise, gece yarısı 
ya da sabaha karşı ağrılı, şiş ve parlak kır-
mızı bir ayak başparmağı ile uyanmaktır.

  TEDAVİSİ ARTIK KOLAY
Ürik asit miktarının yüksek olması, gut 
hastalığının olduğu anlamına gelmeye-
ceği gibi tanıyı koyduracak özel bir kan 
testi de yoktur. Kesin tanı; tutulan eklem-
den alınan eklem sıvısının mikroskopik 
incelemesi ile konulur. Gutun tedavisi, 
hastalığın evrelerine göre farklılık gös-
terir. Örneğin bazı dönemlerde, sadece 
kanda ürik asit yüksektir ve atak yoktur. 
Bu durumda kandaki ürik asit miktarını 
azaltıcı ilaçlar hastaya önerilir. Yapılan te-
daviyle ürik asit yapımı azaltılır ya da atılı-
mı arttırılır. Bu ilaç tedavisi hasta için çok 
uygun bir yöntemdir. Gut hastalığının en 
etkin tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Et-
kisi kanıtlanmış günümüzdeki en geçerli 
ilaç “colchicine” dir. Sabah öğle ve akşam 
tok karna 1 tablet olarak alınır. 
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RAMAZAN’DA 
4  ÖĞÜN YEMEK 
TÜKETİN

İftar ve sahur arasına 2 
öğün daha ekleyerek az 
ancak sık beslenmeliyiz. 
Ramazan ayında sadece 
iftar ve sahurda yemeğe 
yüklenmek bünyemizi 
alt üst edebilir

Ramazanda tüketmemiz gereken be-
sin maddeleri miktarında bir değişiklik 
olmazken, bu besinlerin tüketiminin 
iftar ve sahur olmak üzere 2 öğünle 
sınırlandırılması yanlış. Sağlıklı beslen-
me kurallarından olan az az ve sık sık 
beslenmeyi ramazan ayında da uy-
gulamamız gerekir. Ramazanda iftar 
ve sahur öğünlerini bölerek 3-4 öğüne 
yaymak sindirim sistemimizin düzeni 
açısından önemlidir. Yaklaşık 14 saatlik 
açlıktan sonra ağır yemeklerle bir anda 
yükleme yapmak midede yanma, gaz, 
bulantı, kabızlık gibi pek çok sağlık 
problemini de beraberinde getiriyor. Bu 
problemleri en aza indirmek için iftarı-
mızı iftariyeliklerle ve yağdan fakir bir 
çorbayla açıp 30 dakika kadar mideyi 
dinlendirdikten sonra ana yemeğe geç-
mek fayda sağlar.

TOKLUK İÇİN SEBZE-MEYVE YİYİN
Ramazanda yapılan en büyük hatalardan biri de sahur öğününü atlamak. Sahur 
yapmadan oruç tutmak insanlarda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat azalması, stres, me-
tabolik hızda azalma, hipoglisemi problemlerini arttırmaktadır. Gün boyu sürecek 
açlığa vücudumuzun dayanabilmesi için geceden yemek yerine sahura kalkmak çok 
daha sağlıklı olacaktır. Kan şekerimizin günün erken saatlerinde düşmesini engelle-
mek için sahur öğünü mutlaka yapılmalıdır. Sahurda ağır yemekler yerine kahvaltı 
ya da zeytinyağlı sebze yemekleri tercih edilmelidir. Tokluğumuzun uzun sürmesi 
için sahurda çiğ sebzeler ve meyveler mutlaka sofralarda bulundurulmalı.

İFTARDAN SONRA YÜRÜYÜŞ YAPIN
Sağlıklı yaşamın temel noktalarından olan fiziksel aktivitenin Ramazan’da daha 
çok önem kazanıyor. Uzun süreli açlıklar so-
nunda yavaşlayan metabolizma hızımız 
ve tüketilen kalorisi yüksek hamur işi, 
yağlı et ürünleri ve tatlılar Ramazan 
ayında kilo alımını kolaylaştırmak-
tadır. Bu nedenle iftar sonrasında 
yapacağımız yürüyüşler hem 
sindirim problemlerimizi 
azaltır, hem de meta-
bolizma hızımızı 
düzenleyerek 
kilo almamızı 
engeller. 

Özel Konya Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal ACAR
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İFTARDA SUYA 
YÜKLENMEYİN
Ramazan’ın yaz aylarına 
denk gelmesi sıvı tüketimi-
nin önemini artırıyor. Yetiş-
kin bir insanın günde en az 
1,5 - 2 litre su içmesi gere-
kir. Çorba, komposto, taze 
sıkılmış meyve suları ve 
soda sıvı ihtiyacımızın bir 
bölümünü karşılamakta-
dır. İftar sofrasında yemek-
le beraber su tüketimini bi-
raz daha kısıtlayarak iftarla 
sahur arası 10-12 bardak 
su içmek doğru olacaktır. 
Su içmek, bağırsak ve böb-
reklerin çalışmasını hızlan-
dırır. Çay, kahve, kola gibi 
kafeinli ve asitli içecekler, 
vücudumuzdaki suyu kul-
landıkları için su dengesini 
koruyabilmek için bu tür 
içeceklerin tüketimine dik-
kat edilmesi gerekir. Yeterli 
ve dengeli beslenmek için 
süt ürünleri, et, yumurta, 
kuru baklagiller, sebze ve 
meyveleri tüketmeyi ihmal 
etmemeliyiz.

BULGUR PİLAVINI UNUTMAYIN
Ramazan’da sebze-meyve grubu ihmal edilip, et ürünleri, hamur işleri, tatlılar, 
pilav-makarna gibi yiyecekler daha çok tüketilir. Ramazanda vitamin ve mineral 
ihtiyacımızı karşılamak ve kabızlık problemini önlemek için günlük 2 porsiyon 
sebze yemeği, 3-4 porsiyon meyve tüketmeliyiz. Ayrıca doygunluk için kepeği ay-
rılmamış tahıl ürünleri kullanılmalıdır. Pirinç pilavı, makarna yerine bulgur pilavı 
gibi posası yüksek besinler tercih edilmelidir. Daha hafif ve sağlıklı olması için ye-
mekler, kızartma ve kavurma yerine; haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pi-
şirme yöntemleri ile hazırlanmalıdır. Tatlı ihtiyacı için şerbetli tatlılar yerine kalori 
değeri düşük ancak besin değeri yüksek sütlü ve meyve tatlıları tüketilmelidir.  
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PCOS hastalığında nedeni tam olarak bilinmese de çekilen ultrasonogra-
fi de yumurtalıkların etrafında tespih tanesi gibi dizilmiş içi sıvı dolu çok 
sayıda küçük kistler izleniyor. Bazen bu kistler gözlemlenmese de kandaki 
bazı hormon değerlerinin yüksekliği bu hastalığın habercisi olabiliyor. Yu-
murtalar düzenli olarak büyüyüp çatlayamaz, adet düzeni bozulur dola-
yısıyla gebe kalmak güçleşir. Bu durum çok uzun süre devam ederse rahim 
kanseri gelişme riski ortaya çıkar. 

YÜZYILIN TEDAVİSİ 
YAPILAMAYAN
KADIN HASTALIĞI
PCOS

Bilimsel dergilerde sağlık prob-
lemlerinin tedavileri uzmanlar 
tarafından yayımlanırken, bu 
hastalığın çaresi ne yazık ki bulu-
namıyor. Her 10 kadından 1’inde 
görülebilen Polikistik Over Send-
romu (PCOS), adet düzensizliği, 
yüz bölgesi, bacak iç yüzü, göbek 
ve göğüs çevresinde oluşan tüy-
lenme ile hekime başvuruluyor. 
Evli bayanların şikâyeti ise çocuk 
sahibi olamamak.

PCOS uzun vadede kalp-damar ve tip 2 di-
yabet (şeker hastalığı) rahatsızlıklarına yol 
açabilir. Kalp-damar hastalığı gelişiminde-
ki hastalarda kolesterol ve tansiyon yükse-
lir. İnsülin direnci sonrasında artan insülin 
düzeyi damar sertliğine neden oluyor. 
İnsülin direncine ikincil olarak görülen 
vücuttaki artmış insülin düzeyi hastada 
direkt olarak damar sertliğine yol açıyor. 
İnsülinin esas görevi kandaki şeker düze-
yini ayarlamaktır. İnsülin direnci sonrasın-

daki kan şekeri düzeyi yüksekliği vücutta 
birçok olumsuz etki gösteriyor.
PCOS’li bir kadın şişmansa yüzde 10 ihti-
malle şeker hastasıdır. Bu hastalara her yıl 
yapılan testlerinde değişimler gözlemleriz. 
Bu yüzden hastaların periyodik olarak kont-
rollerini yaptırması önemlidir. Özellikle 20’li 
yaşlarda görülen bu rahatsızlık, ilerleyen za-
manlarda evli bayanların gebe kalma isteği 
ile polikliniğimize başvurmasıyla anlaşılıyor.  
Yukarda sayılan tüm bu şikâyetleri orta-

dan kaldırabilecek tek bir tedavi yöntemi 
maalesef yok. Gebe kalmakta zorluk çe-
ken bir kadınla, adet düzensizliği görülen 
bir hasta arasındaki uygulanacak farklı 
tedaviler hastalığın riskini almaya yöne-
lik tedbirlerdir. Problemi başlangıcından 
önleyebilmek için günlük egzersiz, kilo 
verilip vücuttaki yağ kütlesinin azaltılma-
sını sıralayabiliriz. Esas olarak bu önlemler 
PCOS’li bir kadının ileride karşılaşabileceği 
kalp-damar problemleri ve şeker hastalığı 
riskini azaltmak için hayat boyu yapması 
gereken şeylerdir. 

Doğum Kontrol Haplarından Korkmayın
Bazı hastaların 5-6 kilo vererek problem-
lerinin ortadan kalktığına rastlamaktayız. 
Son yıllarda sık kullandığımız bir ilaç ise 
insüline duyarlılığı artıran ve şeker hasta-
larının on yıllardır kullandığı metformin 
(glucophage)  ve benzeri ilaçlardır. Bu ilaç 
özellikte gebe kalmakta güçlük çeken tüm 
PCOS’li hastalara önermekteyiz. 
Adet düzenini sağlamak ve artan androjen 
(erkeklik hormonu) düzeyini baskılamak 
için OKS (doğum kontrol hapı)kullanılıyor. 
Halk arasında kısırlık sebebi sayıldığı gibi 
yersiz söylemlerle doğum kontrol kullan-
makta çekiniliyor. Doğum kontrol hapları 
uzun vadede gerçekleşebilecek rahim 
kanseri ve adet düzensizliğini önlemede 
yardımcı olduğu için doktorun öngördü-
ğü sürede kullanılmalıdır. 

Özel Konya Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Bardakçı
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SİNE
VİZYON

Sihirbazın Çırağı
The Sorcerer's Apprentice

Tür : Aksiyon/Macera/Fantastik 
Yönetmen : Jon Turteltaub 
Senaryo :  Doug Miro,  Lawrence 
Konner,  Matt Lopez,  Carlo Bernard,  
Mark Rosenthal  
Yapım : 2010, ABD 
Oyuncular : Nicolas Cage, Monica 
Bellucci, Alfred Molina, Teresa Palmer

Dave, Balthazar Blake adında tuhaf biri 
aniden hayatına girdiğinde fizik dersin-
den geçmeye çalışan ve rüyalarının kızı 
Becky’den hoşlanan bir üniversite öğren-
cisidir. Balthazar’ın günümüzde bir sihir-
baz olduğu ortaya çıkar, aynı güce sahip 
hatta kendi gücünü aşan birini bulmak 
için uzun süredir arama yapmaktadır. An-
cak kötü bir kişi olan ve uzun zamandır 
rakibi olan, Maxim Horvath, sadece Blake 
ve Dave’i değil tüm New York şehrini teh-
dit eder, bahtsız Dave gönülsüz de olsa 
Balthazar’ın koruması altına girer, Dave’e 
hızlı bir sihirbazlık sanatı ve bilimi eğitimi 
verir. Dave'in Sihirbazın Çırağı olma aşa-
masında eğitimini tamamlamak, şehri 
kurtarmak ve kızın gönlünü fethetmek 
için tüm cesaretine ihtiyacı olacaktır.

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma 
The Twilight Saga: Eclipse
Tür: Romantik/Fantastik/Dram ■ Yönetmen: David Slade ■ 
Senaryo: Melissa Rosenberg  ■ Oyuncular: Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Ashley Greene, Taylor Lautner, Peter Facinelli 
■ Yapım: 2010, ABD ■ Görüntü Yönetmeni: 2010, ABD

Seattle bir dizi esrarengiz cinayet tarafından harap edildiğin-
den ve kötü niyetli bir vampir öç almak için onu araştırmaya 
devam ettiğinden Bella kendini tehlikeyle çevrili bulur. Hepsi-
nin ortasında aşık olduğu Edward ve Jacob'ın arkadaşlığı ara-
sında seçim yapmakla yüzyüze kalmıştır ki bu karar vampir ve 
kurtadam arasındaki eskimeyen mücadeleyi tutuşturmak için 
olasıdır. Mezuniyeti hızla yaklaşırken Bella birden fazla karara 
sahiptir: yaşam ya da ölüm. Fakat hangisi?

Büyük Hata
Chloe
Tür: Dram/Gerilim ■ Yönetmen: Atom Egoyan ■ Senaryo:  
Erin Cressida Wilson, Anne Fontaine ■ Yapım: 2009, ABD / 
Kanada / Fransa ■ Oyuncular: Julianne Moore (Catherine Ste-
wart), Liam Neeson (David Stewart), Amanda Seyfried (Chloe), 
Max Thieriot (Michael Stewart), R.H. Thomson (Frank)

Filmin hikâyesi Anne Fontaine'in yönettiği 2005 yapımı erotik 
psikolojik dram Nathalie'ye dayanıyor. Catherine çapkın kocası 
David'in bir ilişkisi olduğundan şüphelenince, onu test etmek için 
genç ve pahalı fahişe Chloe'yi tutar. Ancak üçü arasındaki ilişki bir 
saplantıya dönüşür ve kimin kime âşık  olduğu belirsiz hale gelir. 
Egoyan en rahat izlenen filmi olan Büyük Hata'yı Toronto'da ge-
çen "zeki ve seksi" bir Hitchcock gerilimi olarak  tanımlıyor.

Gece ve Gündüz
Knight and Day
Tür: Komedi/Gerilim/Aksiyon ■ Yönetmen: James Mangold
■ Senaryo: Patrick O’Neill ■ Yapım: 2010, ABD ■ Oyuncular: 
Tom Cruise (Roy Miller), Cameron Diaz (June Havens), Peter 
Sarsgaard (Fitzgerald), Jordi Mollà (Antonio)

Oldukça sıradan bir yaşam süren ve yalnız bir kadın olan 
June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için hazırlık yap-
maktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Crui-
se) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir 
yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın 
içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep 
bir araya getirecektir.

B Planı
The Back-up Plan
Tür: Komedi/Romantik ■ Yönetmen: Alan Poul ■ Senaryo: 
Kate Angelo ■ Yapım: 2010, ABD ■ Oyuncular: Jennifer Lopez 
(Zoe), Alex O’Loughlin (Stan), Michaela Watkins (Mona), Eric 
Christian Olsen (Clive), Anthony Anderson (Çocuk Parkı Baba-
sı), Noureen DeWulf (Daphne)

Hayatına doğru adamın girmesini çok uzun  süredir bekleyen 
Zoe bir karar verir: O artık anne olmak istemektedir.
Stan ile tanışan Zoe için o güçlü bir baba adayıdır. İlişkileri iler-
ledikçe, Zoe ve Stan iyi anlaştıklarını görürler. Ancak ortada bir 
sorun vardır: Zoe hamiledir ve bu durumu Stan'den saklamaya 
kararlıdır. Fakat sır saklama konusunda pek yetenekli değildir.
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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
236 72 02

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
Zemzem Çorbacı

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

310 20 11 
351 88 30
235 50 50 
350 66 25  
221 14 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 
351 74 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

221 31 00 
237 64 00
221 32 45 
238 40 92
236 07 90
322 27 60 
351 18 32
221 61 00 
351 34 25
322 01 91 
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
221 52 52 
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
325 15 06

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

Özel Okullar

246 55 70 
238 33 03
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
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
235 25 19

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

Fotoğraf Stüdyoları
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322 11 11  
235 42 15
350 40 50
237 86 20
238 86 48
235 81 88
350 58 11

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

Cin Cin Elektronik
Vatan Rent a Car
Sistem Dershanesi
Naturel tasarım
PAŞA Home Store
Semra Sigorta
Kamışçıoğlu Arçelik 

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

Merkez Firmalar

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

351 01 51
237 57 01
233 34 32
265 10 92
237 36 11

352 53 51
341 24 58

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

İnter Kuaför Yasin
Barış Bayan Kuaför
Salon İsmail Can
Zaza Kuaför
Ceren Saç Tasarım

Kaldırım Cafe
Nirvana Kafe

Güzellik Merkezleri

Kuaför Salonları

Kafeler

Büsan Org. San.
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Balık Burcu  (19 Şubat - 20 Mart)
Duygusal konularda seçici davranacağınız bir 
dönemde yer alıyorsunuz. Dış dünyada kendi-
nizi belirli bir mesafe koyarak ifade etmekten 
hoşlansanız da olumlu bir süreç. Aktif yapıya 
sahipsiniz ve girişimcilik enerjiniz yüksek. Özel 
ilişkinizle ilgili mevzularda gereksiz konuları 
büyütmemelisiniz. Daha ılımlı olmalısınız. Kar-

şılıklı konuşmayı ve konuşmalarda yapıcı olmayı denemelisiniz. Yeni iş 
teklifleri, ortaklık ilişkileri ve iş sözleşmelerinde dikkatli olmalısınız. İmza 
atmadan önce mutlaka etraflıca gözden geçirin. 

Kova Burcu  (21 Ocak - 18 Şubat)
Aşk hayatınız ve birebir ilişkileriniz canlanma-
ya başlıyor. Sosyallik ve sevgi ihtiyacınız, karşı 
cinsle temaslarınız gayet olumlu. Barış, güzel-
lik ve estetik duygunuz yükseliyor. Bu yükseliş 
güzelliklere olan tutkunuzu yoğunlaştırır. Yeni 
bir aşkın müjdecisi olan bu tarih aralıklarında 
kendinizi ilişki konusuna gayet rahat ifade et-

tiğinizi hissedebilirsiniz. Fiziksel manada size güzellik, çekicilik getiren bu 
tarihleri ajandanıza kaydetmeniz faydalıdır. O ay içinde farklı alanlarda 
zorluklar yaşansa bile bu enerjiler aşk anlamında sizi rahatlatabilir.

Terazi Burcu  (23 Eylül - 23 Ekim)
Bu devrede kurulacak iyi bir diyalog size iş yaşa-
mınız açısından olumlu katkılar getirebilir. Ken-
di kazanımlarınız dışındaki gelirler açısından 
dikkatli hareket etmeye çalışmalı, riskli işlerden 
uzak durmalı, parasal ilişkilerinizi güçlü tutmaya 
çalışmalısınız. Kuşkulu ve kuruntulu davranışlar 
göstermeniz, parasal yönden güvencede olmak 

adına başkalarını zorlamanız veya güç uygulamaya kalkmanız yanlış ola-
bilir. Kredi ödemeleriniz konusunda düzenli hareket etmeli, başvuruları-
nızda ise bütçenize göre hareket etmeye özen göstermelisiniz.

Yay Burcu  (23 Kasım - 21 Aralık)
Parasal girişimler açısından etkili bir dönemde-
siniz. Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade edebilir, 
maddi kazanımlarınızı çoğaltmanızı sağlayan 
ilişkiler kurabilirsiniz. Üstlerinizle ve kariyeri-
nizde payı olan kişilere ılımlı davranmalısınız. 
Hatalara açık bir dönemde olacaksınız. Dikkatli 
olmalısınız. İşinizle ve ortaklıklarla ilgili yararlı 

olacak, sizi yüceltecek kişileri seçme konusunda son derece beceriklisiniz. 
Evlilik sizin için önemli bir konu haline gelecektir. Kariyerli ve üstün kişile-
rin varlığı evlilik kararı almanıza neden olacaktır.

Akrep Burcu  (24 Ekim - 22 Kasım)
Kimileriniz bu süreçte evlenmeyi ve bir yuva 
kurmayı düşünebileceği etkiler altındadır. Sos-
yallik ve sevgi ihtiyacınız, karşı cinsle temasla-
rınız gayet olumludur. Barış, güzellik ve estetik 
duygunuz yükselir. Bu yükseliş güzelliklere olan 
tutkunuzu yoğunlaştırır. Yeni bir aşkın müjdeci-
si olan bu tarih aralıklarında kendinizi ilişki ko-

nusuna gayet rahat ifade ettiğinizi hissedebilirsiniz. Yaratma ve bir amacı 
gerçekleştirme dürtünüz yüksek olduğundan engelleri kolayca devre dışı 
bırakabilirsiniz. Riskleri göze alarak başarılı bir dönem geçirebilirsiniz.

Oğlak Burcu  (22 Aralık - 20 Ocak)
Sabit fikirlilikten uzak kalmanız halinde mutlu 
bir ilişki yaşayabilirsiniz. Gündelik iş tempo-
nuzda ilişkilerinizi güçlü tutmaya çalışmalısınız. 
Mesleki açıdan bir ortaklık veya eşiniz vasıtasıy-
la gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dikkat etmeniz 
gereken konu, işbirliğine açık olmak, pasif tep-
kiler yerine girişimci davranmaktır. Tam tersi bir 

durum içsel olarak gerilimlere neden olarak dönemin olumlu gelişmele-
rinde yararlanmanız önünde engel oluşturabilir. Boğaz rahatsızlıkları, bel 
ağrıları ve psikolojik yönden alınganlık hali gibi durumlar oluşabilir.

Başak Burcu  (23 Ağustos - 22 Eylül)
Hassasiyetinizin yüksek olmasından, duygu-
sallığınızdan veya eşinizin iş yoğunluğundan 
dolayı sıkıntılar yaşanabilir. Karşılıklı olarak an-
layışlı olunması gereken zaman diliminde yer 
alıyorsunuz. İş ortaklığı veya eş kaynaklı gelir-
ler konusunda etkili bir dönemdesiniz. Eşiniz 
veya sevgilinizle olan ilişkinizin size sağlayaca-

ğı maddi faydalar olabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Duygusal açıdan 
hassassınız. Kendinizi oldukça sevmeniz, kendinizle barışık olmanız ve 
hayatı pozitif yönden görmeniz gerekli.

Aslan Burcu  (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Birebir ilişkiler ve dış dünyada kendinizi son de-
rece tutkulu ve sevgisine sahip çıkan bir kişi ola-
rak rahatlıkla ifade edebileceğiniz bir dönem-
desiniz. Kendinizle yüzleşme konusunda da 
etkili bir zaman dilimi. Girişimcilik, cesaret, güç, 
kontrol ve hâkimiyetin oldukça etkili olduğu ve 
her türlü gelişimin sağlanması adına kendinizi 

en iyi şekilde ifade edebileceğiniz olumlu bir dönem. Parasal konularda 
aşırı iyimsersiniz. Eğitmenlik, deneyimler, yabancılarla ve yurtdışı bağlan-
tılı ilişkiler yoluyla gelen kazanımlar var. Sevineceksiniz.

Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)
Koç Burcu ilişkiler açısından oldukça şanslı bir 
dönemde bulunuyor. Kendinizi pozitif bir şekilde 
ifade edeceğiniz güçlü bir dönem. Fiziki açıdan 
güzellik, çekicilik ve kendinize olan güven duygu-
nuzun yükselişi size aşk konusunda keyifli günler 
yaşatabilir. Tutumluluk ve para elde etme konu-
sunda yaşanacak bazı olumsuzluklar. Her şeyi 

detaylamaya çalışmanız ve içsel olarak mükemmellik arayışınızın getirdiği 
stresler yaşanabilir. Bu dönemde evliliğiniz veya ilişkinizle alakalı konularda 
yaşadığınız sıkıntılar sonucu doğal olarak kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz.

İkizler Burcu  (21 Mayıs - 21 Haziran)
Kendi kazanımlarınız dışındaki kaynaklardan 
elde edilen paralar konusunda pratik düşün-
mek, düzenli ve planlı davranılması gereken 
zaman diliminde yer alıyorsunuz. Genelde 
gelirler gündelik yapılan işler ve sağlık, hiz-
met konularından elde edilebilir. Kendinizden 
oldukça eminsinizdir. Yaşam arzunuz ve zor-

luklarla baş edebilme gücünüz yükselecektir. Aile yaşamınız, yuvanız 
ve güvencenizle ilgili konularda ani kararlar vermemelisiniz. Beklemede 
kalmanızda fayda var, olumsuzluklarla karşılaşmamak için.

Boğa Burcu  (21 Nisan - 20 Mayıs)
İyice düşünmeden incelemeden risk almama-
lı, paranızı gerekli yerlerde kullanmaya özen 
göstermelisiniz. Vergiler, sigorta gelirleri, ban-
kalarla olan ilişkilerinizde dikkatli adımlar at-
malısınız. Fazla güvenli oluşunuz ihtiyaçlarınız 
karşılanmadığı yâda istekleriniz olmadığında 
sizi agresif hale getirebilir. Mesleki konularda 

harekete geçmek konusunda zorlanmalar var. Kendinizi ortaya koymakta 
zorlanmalar. Bu dönemde paylaşma ve işbirliğinde bulunmaya çalışmanız 
gerginliklerin veya tersliklerin azalması konusunda etkili olabilir.

Yengeç Burcu  (22 Haziran - 22 Temmuz)
Mesleğiniz gereği staj görme zorunluluğu, işi-
nizi fazla rutin buluşunuz ve kendinizi iyi bir 
şekilde ifade edemediğinizi hissetmek, günlük 
temponun yoğunluğu ve asıl işlerinizi yap-
makta zorluk çekme gibi zorluklarla karşılaş-
manız muhtemel. İş hayatınız ve kariyerinizle 
ilgili konularda yaratıcı özelliklerinizi olumlu 

bir şekilde ifade edebilirsiniz. İstek ve canlılığınız oldukça yüksektir. Bi-
reylik duygunuz ve mücadele gücünüz yapacağınız her türlü girişimde 
ön saflarda yer almanızı sağlayacaktır.
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